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PAASZONDAG – VERRIJZENIS VAN DE HEER: 

ZIEN EN DAN GELOVEN 
31 maart 2013:  Handelingen 10, 34a-43 en Johannes 20, 1-9 

 

p de grens van nacht en dag, in de ochtend-

schemering gaat Maria van Magdala naar het 

graf waarin Jezus na zijn dood aan het kruis was 

neergelegd. Tot haar schrik treft ze een leeg graf 

aan. Ze denkt, dat iemand Jezus’ lichaam ’s nachts 

heeft weggehaald. Ze waarschuwt de leerlingen. 

Petrus en de geliefde leerling gaan naar het graf. 

De geliefde leerling werpt een blik naar binnen en 

ziet, dat het klopt wat Maria vertelde: het graf is 

leeg. Petrus gaat naar binnen en ziet de doeken 

liggen waarin men het lichaam van Jezus had 

gewikkeld. De doek die zijn gelaat bedekte ligt 

opgerold op een andere plek. Petrus laat het op 

zich inwerken en vraagt zich af, wat het betekent 

dat het graf leeg is en de doeken achtergelaten? 

Hij is één groot vraagteken. Dan gaat ook de 

geliefde leerling het graf binnen. Hij ziet en 

gelooft: hij ziet het lege graf en de achtergelaten 

doeken. En in hem klinkt wat Jezus hen heeft 

verteld voor hij sterven moest: dat hij moest lijden 

en zou worden verheerlijkt, dat hij hen moest 

verlaten, maar zou wederkeren. Hij ziet en gelooft, 

dat God iets ongekends heeft gedaan, iets wat zijn 

kennis en begrip te boven gaat. 
 

Een leeg graf zien en tot geloof komen. Vanuit het 

donker van verdriet, angst, onzekerheid kijken in 

de leegte. Zou het waar zijn dat de dood niet het 
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einde is? Zou het kunnen, dat Hij niet dood is, maar leeft? En wat betekent het, 
dat Hij is opgestaan? 
Het is niet vanzelfsprekend om te geloven in het overwinnen van de dood bij het 
zien van een leeg graf. Maria van Magdala geloofde het pas, toen Jezus aan haar 
verscheen. Ook de leerlingen geloofden het pas toen Jezus aan hen verscheen in 
het huis waar zij bijeen waren. 
Wij hebben alleen hun verhalen om te geloven en misschien onze eigen 
ervaringen van opstanding, waar toen ons leven donker was, op dood spoor was 
beland, in de leegte een nieuw perspectief, nieuw licht, iets ongekends verscheen, 
dat ons moed gaf, kracht en troost. Iets van liefde, vergeving, vriendschap, 
verbondenheid. Het deed ons opstaan, op weg gaan, zoals Hij, Hem achterna.  
Zalig Pasen! 
Pastoraal werker Annet Zoet. 
 

████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong SN = Pastor Simon Nagelmaeker 

WCV = Woord- en Communieviering KD = Kapelaan Karel Donders  AZ = Pastor Annette Zoet 

WD = Woorddienst MP = Pastor Marga Peters-van Langen 

 

Weekend van 23 en 24 maart: Palmpasen 

Zo. 24 mrt.  Palmzondag 

 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een optocht door de kerk van de kinderen met hun 
meegebrachte palmpasenstokken. 

Di. 26 mrt. 19.30 uur Woorddienst (boeteviering) met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 27 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Vesperdienst. 
Do. 28 mrt.  Witte Donderdag 

  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 10.00 uur Schoolviering. Voorganger is pastor A. Zoet. 
 19.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk) in Groenlo: 
  Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
 19.00 uur In de R.K. Kerk in Eibergen: 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Vr. 29 mrt.  Goede Vrijdag (vastendag) 

 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. Ch. Lodewijk (Ned. Ger. Kerk) m.m.v. C.K. Jubilate. 
 15.00 uur In onze kerk: 
  Kruisweg bidden. Voorganger is pastor A. Zoet. 
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 19.30 uur Woorddienst met zang van het Herenkoor, verzorgd door 

de Werkgroep Vieringen. U mag bloemen meebrengen 

voor de Kruishulde tijdens deze dienst. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 23 mrt. Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

Zo. 24 mrt. Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 26 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Vr. 29 mrt. Eibergen 15.00 uur Kruisweg – MP 15.00 uur Kruisweg – HdJ  

 Eibergen 19.00 uur WD – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WD – MP  
 

Weekend van 30 en 31 maart: Hoogfeest van Pasen 

Za. 30 mrt.  Stille Zaterdag 

 21.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk) in Groenlo: 

  Paaswake met zang van het Dames- en Herenkoor uit 

Neede. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 21.00 uur In de R.K. Kerk in Eibergen: 

  Paaswake. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Zo. 31 mrt. 10.30 uur Hoogfeest van Pasen 

  Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling. 

  (Na afloop van de viering kunt u wijwater meenemen 

achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen 

mee te brengen.) 

Wo. 3 april 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 5 april 19.30 uur Inleveren goede gebruikte kleding bij Het Achterhuis 

voor Sam’s kledingactie (tot 20.00 uur) 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Zo. 31 mrt. Rietmolen 9.00 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 10.30 uur WCV – MP 

Ma. 1 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – KD 

Di. 2 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 4 april Rietmolen 9.00 uur WCV – MP 
 

Weekend van 6 en 7 april: 2e Zondag van Pasen 

Za. 6 april 11.00 uur Inleveren goede gebruikte kleding bij Het Achterhuis 

voor Sam’s kledingactie (tot 12.00 uur). 

 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 6 april     17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 7 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – MP 

Ma. 8 april           Maria Boodschap 19.00 uur EU – HdJ  

Di. 9 april Eibergen 9.00 uur WCV – AZ 
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Weekend van 13 en 14 april: 3e Zondag van Pasen 

Za. 13 april 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Do. 18 april 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 13 april Eibergen 19.00 uur WCV – SN 17.30 uur EU – KD 

Zo. 14 april Rietmolen 9.00 uur WCV - MP  11.30 uur EU – KD (1e HC) 

Di. 16 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 20 en 21 april: 4e Zondag van Pasen 

Zo. 21 april 9.30 uur Viering Eerste H. Communie met zang van het 
Dameskoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 
2e collecte bij gelegenheid van Roepingenzondag. 

 10.00 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische dialectdienst. Voorganger is dominee H. 

Hinkamp uit Lichtenvoorde. 
Wo. 24 apr. 20.00 uur Redactievergadering voor de Pinksterbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 
van het locatiesecretariaat. 

Vr. 26 april 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevr. A. Haarman (RK) m.m.v. het RK Dameskoor. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 20 april Eibergen 19.00 uur EU – HdJ/MP 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 21 april Rietmolen 11.30 uur EU – HdJ/MP (1e HC) 10.30 uur EU – KD/AZ (1e  

Di. 23 april Eibergen 9.00 uur EU – KD                      HC) 

 
Weekend van 27 en 28 april: 5e Zondag van Pasen 

Zo. 28 april 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

Wo. 1 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
Do. 2 mei  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 26 april Rietmolen 19.30 uur EU – KD 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 30 april Eibergen 9.00 uur WCV – SN 

Do. 2 mei Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 Eibergen 19.00 uur Rozenkransgebed - Werkgroep 
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Weekend van 4 en 5 mei: 6e Zondag van Pasen 

Za. 4 mei 18.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

  (Om u in de gelegenheid te stellen om ook de Doden-

herdenking bij het monument op de Needse Berg bij te 

wonen, begint deze viering vroeger dan gebruikelijk) 

Do. 9 mei  Hemelvaart van de Heer 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 4 mei     17.30 uur EU – KD 

Zo. 5 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  17.00 uur Marialof – KD  

Di. 7 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 9 mei Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ  

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 12 mei 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Di. 14 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger 

is kapelaan K. Donders. 

Zo. 19 mei  Hoogfeest van Pinksteren 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionaris. 

 
 

█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 

 

Overleden: 

16-01 Mevr. M.T. Bonnet-Haze, Visschemorsdijk 12, 64 jaar 

18-01 Dhr. T.J. Scholten, Weth. ten Raestraat 6, 61 jaar 

18-01 Mevr. A.M.F. Dievelaar-Assink, verpleeghuis Wijhe, 65 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 

Dhr. O.G.J. Bolster, K.P. v.d. Veldestraat 29 naar Leeuwerikstraat 38 

 

████ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ████ 
 

 

 

 

VERHALEN OVER HET JODENDOM 
 

et is zondagavond 3 februari 2013. Het regent en het waait. Toch komen er 

zo'n 35 mensen naar De Huve in Eibergen. Ayalla Zion vertelt over haar 

land, haar Joodse achtergrond. Geboeid luistert ieder naar deze ras-verteller. Ze 

gooit er zelfs Achterhoekse spreektaal door. Over de sjabbatlift, de huiszegen 

aan de kinderen, het kiddoesjbekertje met wat wijn. Als de avond valt, begint de 

H 
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nieuwe Joodse dag. Zo eindigt de Sjabbat ook. Men ruikt nog even aan de 
sjabbatkruiden en dan is het over. Het gewone leven begint meteen weer. Wat 
mooi dat de Sjabbat een dag is voor de kinderen, een dag ter eer voor God ook. 
We gaan naar huis met de klezmermuziek nog in de oren. De oosterse hapjes van 
Mevr. Willemien Wassink maakten alles extra feestelijk. We kunnen als 
christenen veel leren van de religie van Jezus. 
Simon Nagelmaeker, Pastor4diaconie 
 

 

 

OPBRENGST ADVENTSACTIE 2012 
 

e Bisschoppelijke Adventsactie van 2012 heeft tot nog toe zo'n € 1.500,- 
opgebracht. Niet alle locaties hebben hun opbrengsten doorgegeven, dus 

het totaalbedrag zal hoger uitvallen. 
Opbrengst per locatie: 
Lievelde: €  337,99  Groenlo:  €  368,57    Beltrum € 190,03   Neede €  588,90. 
 

We zijn er blij mee dat we in Bethlehem iets kunnen betekenen voor Palestijnse 
christenen. Hun situatie is zeer moeilijk en ze verdienen onze support. Hartelijk 
dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 
Simon Nagelmaeker, profielhouder diaconie Parochie St. Paulus 
 

 

IMPRESSIE BIJEENKOMST DAMES- EN HERENKOREN ST. PAULUS 
 

p de gure avond van maandag 28 januari verzamelden zich in Het 
Achterhuis bij de H. Caeciliakerk in Neede zo'n 25 mensen; dirigenten en 

andere afgevaardigden van de dames- en herenkoren die zich in de zeven 
geloofsgemeenschappen van onze St. Paulusparochie trouw inzetten voor de 
muzikale vormgeving van de diverse liturgische vieringen. 
 

De uitnodiging tot deze eerste officiële ontmoeting van de koren ging uit van het 
pastoresteam. Er waren twee agendapunten deze avond:  
1. Het bespreken van een opzet voor de vormgeving van vieringen; 
2. Het samen nadenken over de toekomst van de koren. 
 

Pastor Donders leidde het eerste onderwerp voor ons in en we liepen samen door 
de orden van dienst voor de Eucharistieviering en de Woord- en communie-
viering. Puntsgewijs werden we zo aan de hand genomen in de diverse 
zang(on)mogelijkheden die de liturgie ons biedt. Uitgangspunt daarbij was 
steeds: het duidelijkheid verschaffen in de uitvoering van de vieringen en het 
creëren van een eenheid over de zeven locaties zodat iedereen (kosters, koren en 
voorgangers) weet wat er verwacht wordt. Ook de Notitie van het aartsbisdom 
over de taken in de eucharistieviering die vorig jaar verscheen dringt aan op het 
verschaffen van die duidelijkheid en afstemming. Nu zal het een kwestie zijn van 
het inpassen van de voorstellen in de diverse koorpraktijken. Het streven is dat 
m.i.v. september 2013 zoveel mogelijk de gegeven opzet wordt gevolgd. 
 

Pastoor de Jong schetste vervolgens de recente ontwikkelingen in de kerk waarin 
we o.a. de terugloop van het aantal vrijwilligers en de vergrijzing zien. Hiermee 

D 
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hebben ook de koren te maken. Het noopt ons tot nadenken over de toekomst: 

gaan we "gewoon" zo door en zien we wel waar het schip strandt of beraden we 

ons en kunnen we samenwerkingsvormen bedenken die een langere zang-

toekomst garanderen?  

Er werden verschillende ideeën geopperd: het als gastkoor over en weer zingen 

in "elkaars" kerk (met name het Eucharistisch centrum in Groenlo dat van ons 

allemaal is leent zich daarvoor), het voor een gelegenheid samen zingen van 

koren, repertoire-uitwisseling, ontmoetingsavonden, korendagen, korenoverleg, 

het opzetten van een organistenpool, ledenwerfacties.... Kortom: ideeën te over 

en voorzichtig werden na sluiting van de avond al wat eerste afspraken gemaakt. 
 

Al met al was het een zeer verhelderende en constructieve ontmoeting die wacht 

op een vervolg in de uitwerking van de diverse plannen. 

Rita te Riet (dirigente Dames- en herenkoor Groenlo) 
 

 
 

VASTENAKTIE 2013: 13 FEBRUARI – 31 MAART 

EVEN MINDEREN VOOR HONDURAS 
 

e Vastenaktie 2013 vraagt uw steun voor de migranten die terugkeren naar 

Honduras, na tevergeefs op weg te zijn gegaan naar de Verenigde Staten, 

hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. 

De zusters Scalabrinianas ontfermen zich over hen en helpen ze weer op weg. 

Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende 

situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze 

wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop 

geven, want ik zie kinderen van God.” 
 

Wat is het dan belangrijk dat er een opvang is voor deze ontgoochelde mensen. 

Het doet me sterk denken aan de parabel van ‘De verloren zoon’. Wat moet je je 

dan ellendig voelen. Je droom van een leven in betere omstandigheden is voorbij. 

Over en uit. 

De zusters daar geven ze nog een lichtpunt in hun duisternis. Laat ons meeleven 

met deze gedesillusioneerde mensen zich vertalen in een gulle bijdrage. 

Namens alle Vastengroepen binnen parochie St. Paulus, 

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie 
 

Steun de Vastenaktie via het Vastenzakje dat achterin de 

kerk ligt en die u ook ontvangst samen met deze Paasbinding. 
 

 

 

 

NAUTILUSDAG 2013 
 

oor het negende jaar alweer kwamen de bezoekersgroepen van parochie St. 

Paulus bij elkaar. De mensen van deze bezoekersgroepen bezoeken ouderen 

en zieken in de parochie. Dit keer was de bijeenkomst in Groenlo, op 6 februari. 

Bernanda Hengeveld, Harry Scharreborg en Simon speelden rollenspelen. Dit tot 

soms grote hilariteit. Herkenbare situaties van vooral 'hoe het bezoekwerk zeker 

niet moet'. Helaas misten we de groepen vanuit Neede en Eibergen. Het drukte 

de sfeer gelukkig niet. Koffie en thee en koekjes waren prima verzorgd. (Groenlo, 

D 

V 

8 – maart / april 2013 

bedankt!) We vertrouwen erop dat we volgend jaar met een grotere groep bij 
elkaar zijn. Het was een zinvolle middag.  
Simon Nagelmaeker 
 

 

 

VIERING BOETE EN VERZOENING VOOR PASEN 
 

e Vastentijd is een tijd van bezinning, inkeer en ommekeer. Jezus wil voor 
ons een geneesheer zijn. Hij is de Weg ten leven. Hij ziet, beter dan wijzelf, 

wie en hoe wij zijn. Hij wil ons bevrijden van onze zonden, van alles van wat ons 
gevangen houdt en ons heeft vervreemd of zelfs afhoudt van het échte, oprechte 
leven: in harmonie met onszelf, met God en onze naasten. 
Ter voorbereiding op het Paasfeest zijn in de St. Paulusparochie de Boete-
vieringen: 
- op maandag 25 maart, 19.00 uur in de St. Calixtuskerk te Groenlo; 
- op dinsdag 26 maart, 19.30 uur in de H. Caeciliakerk te Neede. 
In de boeteviering luisteren we naar het woord van God, dat ons uitnodigt tot 
bekering en levensvernieuwing. De boeteviering moet niet verward worden met 
het sacrament van boete en verzoening (biecht). De boeteviering vervangt de 
biecht niet. In de dienst vindt geen sacramentele zondenvergeving plaats. Wél 
helpt de boeteviering om ons geweten te onderzoeken en ons verlangen naar 
vergeving en zuivering sterker te maken, zodat we het sacrament van de biecht 
met meer vrucht kunnen vieren. 
Direct na de genoemde boetevieringen is er dan ook biechtgelegenheid, in de 
vorm van een hoor-biecht of een gesprek. 
Ook is er op paaszaterdag, 30 maart, van 16.00 tot 17.00 uur biechtgelegenheid 
in de St. Calixtuskerk te Groenlo. Pastoor de Jong is dan in de kerk aanwezig, 
ook voor een gesprek. 
Buiten de genoemde tijden, (overigens: gedurende het gehele jaar!) kunt u voor 
een biecht(-gesprek) ook contact opnemen met één van de priesters van de St. 
Paulusparochie: 

Pastoor H.A.M. de Jong (06 – 12379793) 

Kapelaan K.A. Donders (06 – 28302101) 
 

 

 

DE VIERING VAN HET PAASFEEST 
 

n deze Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op het feest van Pasen. Pasen 
vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag, we doen dat niet zonder Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht te vieren.  
 

Omdat de viering van Witte Donderdag en de Paaswake alleen in de Eucharistie 
gevierd kan worden zullen er in onze parochie evenals verleden jaar slechts twee 
Witte Donderdagvieringen en twee Paaswakes zijn. Dit jaar in de H. 
Mattheuskerk te Eibergen en in ons Eucharistisch centrum, de H. Calixtuskerk 
te Groenlo. Omdat we niet in alle kerken kunnen vieren, worden we uitgedaagd 
samen met onze medeparochianen van de andere geloofsgemeenschappen deze 
prachtige dagen te beleven. 

D 
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Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan en zijn de vieringen achteraf met 

veel betrokkenen goed geëvalueerd. 
 

De avondmis van Witte Donderdag begint in beide kerken om 19.00 uur. In de H. 

Calixtuskerk zullen de plaatselijke eerste communicanten van dit jaar, een 

bijzonder aandeel in de viering krijgen. Het is immers de gedachtenis van de 

Voetwassing van de leerlingen en de instelling van de Eucharistie.  
 

De viering van de Paaswake begint in Groenlo en in Eibergen om 21.00 uur.  

In Eibergen zal de plaatselijke geloofsgemeenschap de viering verzorgen en 

wordt alleen het doopwater en de paaskaars van deze kerk gezegend.  

In Groenlo zullen de paaskaarsen en het doopwater van de andere  geloofs-

gemeenschappen worden gezegend. De locatieraden zijn gevraagd mensen te 

vinden die een liturgische taak in deze viering op zich willen nemen en om het 

doopwater en de paaskaars in ontvangst te nemen. Het zal in Groenlo dan ook 

duidelijk een viering worden van de gehele parochie.  
 

Van harte nodig ik u allen uit om de dagen van Christus’ lijden, sterven en 

verrijzen, met uw broeders en zusters in onze parochie te komen vieren. 

Namens de pastores, K. Donders.  
 

 
 

NAAR EEN NIEUW UITVAARTBELEID (3) 
 

n het vorige artikel over het uitvaartbeleid heb ik de verschillende vieringen 

genoemd die mogelijk zijn bij een kerkelijke uitvaart. Ik heb toen de 

avondwake, de eucharistieviering, de woord- en communieviering en de 

afscheidsviering in de avond besproken. 

In dit artikel vertel ik iets over de gebedsdienst, de herdenkingsdienst en de 

viering in het crematorium. 
 

Als voor de overledene of de familie het ter communie gaan minder belangrijk is, 

of als er in de familie veel mensen zijn die daar niet (meer) in herkennen, dan 

kan ook gekozen worden voor een gebedsdienst. In een gebedsdienst worden 

twee lezingen uit de Bijbel gekozen die passen bij wie de overledene was. 

Rituelen als de begroeting van de overledene achter in de kerk, het ontsteken 

van kaarsen rond de overledene, en de zegening met water en wierook kunnen 

een plek krijgen in deze viering. Ook kan er een In Memoriam gehouden worden 

of een gedicht gelezen worden. Er is echter geen eucharistisch gebed of 

communiegebed en geen communiegang. Voorgangers in een gebedsdienst 

kunnen een priester, pastoraal werker of parochiële voorganger zijn. De dames- 

en herenkoren kunnen zingen in een gebedsdienst. 

Een herdenkingsviering is een vrijere vorm van een gebedsdienst. Deze viering is 

met name geschikt als de familie en vrienden van een overledene veel zelf willen 

doen en als de overledene niet zo kerkelijk betrokken was, maar wel op eigen 

wijze geloofde. De orde van dienst is wat vrijer: er wordt één bijbelse lezing 

gekozen. Er kan een laatste aanbeveling ten afscheid zijn, maar dat hoeft niet. 

I 
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Tijdens de dienst kan muziek klinken die de overledene aansprak. De gekozen 
muziek moet wel passend zijn voor een uitvaartviering in een kerk. 
Als gekozen wordt voor muziek van cd’s, zingt er geen koor. Voorgangers in een 
herdenkingsdienst kunnen een priester, pastoraal werker of parochiële 
voorganger zijn. 
Als er in de kerk een uitvaartviering is geweest waarna de overledene 
gecremeerd wordt, is er in het crematorium een kort ritueel waarbij een 
passende tekst wordt uitgesproken en wordt gebeden. Daarna vindt de 
besprenkeling met water plaats en wordt het kruisje dat op de kist heeft gelegen 
aan de familie gegeven als aandenken. Leden van de werkgroep Avondwake gaan 
mee naar het crematorium vanuit Groenlo, Eibergen, Neede en Lievelde. Vanuit 
Beltrum gaat iemand van de werkgroep Uitvaartbegeleiding mee. In Rekken en 
Rietmolen zijn de leden van de werkgroep Avondwake niet beschikbaar om mee 
te gaan naar het crematorium. Pastores gaan na een uitvaartviering in de kerk 
niet mee naar het crematorium. 
Soms wil men geen viering in de kerk, maar een uitgebreidere gebedsdienst in 
het crematorium. In sommige gevallen verzorgt de werkgroep Avondwake dan de 
dienst, maar als er een overweging gevraagd wordt, komt een parochiële 
voorganger van de werkgroep Uitvaart in beeld. Een uitgebreidere dienst in het 
crematorium vraagt wel extra tijd in de aula. 
 

Ik hoop, dat dit artikel en het vorige (dat nog op de website van de St. 
Paulusparochie staat) u in staat stelt om een goede keuze te maken wanneer u 
voor een dierbare overledene een uitvaartviering moet organiseren. 
Met hartelijke groeten, 

Pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 

 

EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR DE ST. PAULUSPAROCHIE (3) 
 

p 21 januari jl. kwamen het parochiebestuur, de locatieraden, locale 
sleutelfiguren en het pastoresteam in het Achterhuis in Neede bijeen om 

met elkaar te spreken over hoe de St. Paulusparochie er voor staat.  
Het pastoresteam had het oude beleidsplan en de werkperiode 2009-2012 
geëvalueerd. Pastoor De Jong presenteerde de resultaten van deze evaluatie, 
ondersteund door een powerpointpresentatie. 
 

Wanneer we kijken naar de werkperiode 2009-2012 en naar de voornemens in 
het beleidsplan waarmee we de fusie tot de St. Paulusparochie aangingen, dan 
kunnen we zeggen, dat er veel werk is verricht. Dat geldt voor bestuurszaken, 
locatieraden, financiële kwesties, personeelszaken en het beheer van 
begraafplaatsen en gebouwen.  
In pastoraal opzicht werden er verschillende diaconale projecten gerealiseerd, 
zoals Schuldhulpmaatjes, de Voedselbank, Kerk in Platteland. Op het gebied van 
liturgie gaan er nu parochianen voor in uitvaartvieringen, worden er in een 
aantal locaties doopterugkomvieringen gehouden. De Calixtuskerk in Groenlo 
werd eucharistisch centrum en de kerktijden werden aangepast, zodat er meer 

O 
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eucharistievieringen kunnen zijn in het weekeinde. Op catechetisch gebied is er 

een aanbod geloofsverdieping en spiritualiteit, vaak oecumenisch, de 

voorbereiding op vormsel en eerste communie heeft nieuwe projecten en de 

samenwerking tussen locaties bij de vormselvoorbereiding groeit, hetgeen 

kansen biedt om nieuwe activiteiten aan te bieden. Verder hebben we een 

Centraal Parochiesecretariaat dat steeds meer gezocht en gevonden wordt en 

waar Angela Röeling veel coördineert. Vorig jaar ging de website van de St. 

Paulusparochie online. We hopen, dat de locaties meer gebruik gaan maken van 

de mogelijkheid om op hun pagina nieuws, activiteiten en foto’s van memorabele 

momenten te plaatsen. In 2012 hebben we voor de eerste keer in Groenlo de St. 

Paulusdag gevierd. Dit jaar vieren we het in Rekken en daarna weer ergens 

anders. Zo hopen we dat deze dag zich ontwikkelt tot een jaarlijks hoogtepunt in 

onze parochie. 

Er zijn ook projecten die niet gerealiseerd werden. Het pastoresteam vindt het 

vooral jammer, dat er veel weerstand was bij de locaties tegen de oprichting van 

pastoraatsgroepen. Ook hebben we nog niet één parochieblad voor de St. 

Paulusparochie. 

Ook constateert het pastoraal team, dat het gevoel samen één parochie te zijn 

nog in de kinderschoenen staat: de St. Paulusparochie leeft niet. Locaties zijn 

vooral bezig alles zo goed mogelijk draaiende te houden. Parochianen voelen zich 

vooral betrokken bij hun eigen locatie. De samenhang van de parochie is 

grotendeels afhankelijk van de pastores. Het pastoraal team is vooral bezig met 

tegemoet komen aan vragen uit de locaties en met het instandhouden van wat er 

is. 
 

Een nieuw beleidsplan voor onze parochie is nodig, omdat het oude beleidsplan is 

ingehaald door de ontwikkelingen in de kerk, die zich in een snel tempo 

voltrekken. We krijgen de komende tijd te maken met een krimp die er toe leidt 

dat in 2020 het aantal kerkgangers met de helft is gedaald, aantal vrijwilligers 

met 40% en de opbrengsten van de Actie Kerkbalans met 30 tot 50%. Ook het 

aantal dopen, huwelijken, communicanten en vormelingen daalt sterk. Ook het 

aantal priester, diakens en pastoraal werkers daalt. 

Deze cijfers maken zichtbaar, dat de kerk kleiner wordt. Steeds minder mensen 

geloven in God. Veel mensen geloven wel in “iets”, maar niet meer in Iemand. Zij 

ervaren geen binding met een geloofsgemeenschap en zoeken die ook niet. 

Geloven is een individuele keuze en mensen zoeken zelf naar een invulling die 

hen aanspreekt.  

Het bisdom kiest als antwoord op de krimp voor concentratie en benadrukt het 

belang van een eucharistische gemeenschap. Daartoe is in elke parochie een 

Eucharistisch Centrum aangewezen.  

Ook in de St. Paulusparochie gaan we de gevolgen van de krimp merken: 

• het voortbestaan van een aantal locaties is in het geding 

• tussen nu en 2015 zal het pastoraal team kleiner worden. We kunnen niet 

blijven werken zoals we nu doen. Het blokkeert nieuwe pastorale 

initiatieven. We moeten keuzes maken.  
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• we hebben te veel en te grote kerken voor steeds kleiner wordende 
geloofsgemeenschappen. Sluiting van kerkgebouwen is helaas 
onontkoombaar. 

In het gesprek met de mensen van de locatieraden bleek, dat zij het beeld dat 
pastoor De Jong schetste wel herkenden. 
Het pastoresteam is in februari aan de slag gegaan om een nieuw beleidsplan op 
te stellen. In maart wordt het beleidsplan geschreven. Begin april praten het 
bestuur en het pastoresteam samen over dit concept en stellen het vast. Eind 
april gaan zij erover in gesprek met de locatieraden en met pastorale 
sleutelfiguren uit de locaties.  
Namens uw pastoresteam, 

Annet Zoet. 
 

 

 

VACATURE VOOR EEN COÖRDINATOR  UITVAARTEN (M/V) 
 

ond een overlijden moet in korte tijd veel geregeld worden. Veel mensen 
dragen hun steentje bij aan een waardig afscheid, ook in de parochie 

wanneer mensen graag een kerkelijke uitvaartviering willen. 
De St. Paulusparochie wil goed bereikbaar zijn via een centraal telefoonnummer. 
Wij zoeken nog enkele mensen die bij toerbeurt een week deze telefoon bij zich 
willen hebben en dan contact willen leggen met een voorganger. Alle locaties 
beschikken over contactpersonen die ter plaatse de organisatie in gang zetten. 
Er zijn al twee mensen die hebben toegezegd, maar wij willen graag een team 
van vijf mensen die dit bij toerbeurt gaan doen. Wie komt het team versterken? 
Informatie en aanmelden bij: Annet Zoet 
annettezoet@gmail.com, telefoon 0627124695 
 

 

 

MEDITATIEF WANDELEN 
 

editatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van 
de ziel volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen 

zonder haast en in stilte kan je op een diepere laag brengen, bij de 
natuur, bij jezelf, bij de Bron van alle leven. We beginnen met een 
meditatief moment en sluiten daar ook mee af. 
 

Datum wandeling: zaterdag 6 april 2013 
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur 
Plaats: Bungalowpark Buurserbeek, Scholtenhagenweg 42-42, Haaksbergen. 
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt 
Opgave en inlichtingen: Annet Zoet, annettezoet@gmail.com, ℡ 06-27124695 
 

 

 

INFORMATIE-AVOND OVER FILIPPIJNENREIS 2013 
 

p donderdagavond 18 april is er om 19.30 uur in het parochiecentrum 
Groenlo (trap op, zijkant) een informatie-avond over de reis naar de 

Filippijnen (vertrek vanaf Schiphol: 26 december 2013, aankomst op Schiphol: 
ca. 9 januari 2014). 
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Agenda van de avond met Diaken Theo van Loon: 

• Doel van de reis 

• Programma van de reis 

• Kosten van de reis 

• Aantal deelnemers 

• Activiteiten rond de reis 

Meld even of je komt via S.Nagelmaeker@gmail.com. 
 

 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van 

vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. 

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 

 
 
 

 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

22 – 25 maart K. Donders 06-28302101 

29 maart – 1 april M. Peters-van Langen 06-29405303 

5 – 8 april H. de Jong 06-12379793 

12 – 15 april K. Donders 06-28302101 

19 – 22 maart A. Zoet 06-27124695 

26 – 29 april M. Peters-van Langen 06-29405303 

3 – 6 mei S. Nagelmaeker 06-53553557 

10 – 13 mei H. de Jong 06-12379793 

17 – 20 mei K. Donders 06-28302101 
 
 
 
 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 

keuze contact opnemen. 
 
 
 

██████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD ██████ 
 

EEN KIJKJE IN DE PASTORIE 
 

 kijkt misschien wel eens naar TV-programma’s waarin een huis een 

“make-over” krijgt. Op vrijdag 8 maart bood de familie Smalbrugge, de 

huurders van de pastorie, aan de klussers die vorig jaar hebben geholpen met de 

“make-over” van de pastorie de gelegenheid om het eindresultaat te bekijken. 

Ook hun partners en de leden van de locatieraad waren hiervoor uitgenodigd. 

Vanuit het Achterhuis gingen we in kleine groepen naar de pastorie om daar 

rondgeleid te worden. 
 

Over het eindresultaat waren de meningen eensluidend: het is prachtig 

geworden. Het sanitair en de badkamer zijn geheel vernieuwd. Het is van binnen 

opnieuw geschilderd en ook de vloeren zijn onderhanden genomen. Alles is 

uitgevoerd met oog voor detail, sfeervol en passend bij het karakter van het 

gebouw. 

Wij konden de familie Smalbrugge dan ook complimenteren met het resultaat. 

Als dank voor de gastvrije ontvangst ontvingen zij een mooi boeket. Ook de 
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vrijwilligers die hebben geholpen ontvingen een bloemetje, als kleine blijk van 
waardering voor hun inzet. 
De locatieraad. 
 

 

ONGEWENSTE BEZOEKERS 
 

n de nacht van 5 op 6 februari is er ingebroken in het Achterhuis en de kerk. 
Er is (tevergeefs) geprobeerd de deur naar het secretariaat te forceren. Dat is 

helaas wel gelukt met de deur naar de kerk. Er zijn offerblokken opengebroken, 
maar deze waren kort daarvoor nog geleegd. Mede daardoor was de buit nihil. 
Wel was er braakschade. Dit is inmiddels hersteld door onze vrijwilligers, 
waarvoor onze dank. Er zal binnenkort buitenverlichting met bewegingsmelders 
te plaatsen, ter ontmoediging. 
De locatieraad. 
 

 
 

DE KERKKLOK KAN WEER WORDEN GELUID! 
 

p 20 februari is, met behulp van een 50-tons kraan van NECO, door een 
monteur van de fa. Eijsbouts uit Asten de aandrijving van de kerkklok van 

onze H. Caeciliakerk hersteld. Sinds 24 januari zweeg de klok noodgedwongen 
door een gebroken aandrijfketting. 
 

Enkele omwonenden hebben de werkzaamheden gevolgd en vastgelegd. 
Bekijk de foto’s op onze website www.stpaulusparochie.nl 
Ga naar menu LOCATIES � Neede � Diversen � Fotoalbums   

 

 

 

 

 

 

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 24 maart 9.00 uur D. Konniger en L Stokkers 
Zondag 31 maart 10.30 uur M. Redeker en S. van Vugt 
Zaterdag 13 april 19.00 uur L. Stokkers en S. van Vugt 
Zondag 21 april 9.30  uur 1e communicantjes 
Donderdag 9 mei 10.30 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zondag 12 mei 9.00 uur D. Konniger en L. Stokkers 
Zondag 19 mei 10.30 uur T. Konniger en S. van Vugt    
 

Bij deze willen wij heel hartelijk bedanken Melanie Redeker voor haar inzet. Wij 
wensen haar veel succes in haar toekomst. 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een 
vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ℡ 0545-294641 b.g.g. 
06-20994297. 
 

 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

20 januari € 144,02 50% voor de PKN-Diaconie en 50% voor de RK-PCI  
   (collecte na de oecumenische dienst) 
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5 EN 6 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE 
 

kunt uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij 

het Achterhuis (Borculoseweg 43) op: 

• Vrijdag 5 april van 19.30 tot 20.00 uur 

• Zaterdag 6 april van 11.00 tot 12.00 uur 
 

De opbrengst komt ten goede aan projecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 

 

NIEUWS VAN HET DAMESKOOR 
 

rudy Wibier heeft in oktober 2012 vrijwillig afscheid genomen als 

secretaresse van ons Dameskoor. Zes jaar heeft ze deze taak vervuld. We 

hebben haar bedankt met een cadeaubon. 

Tijdens de jaarvergadering op 15 januari is Betsie Jalving gekozen als haar 

opvolgster. We wensen  Betsie veel succes en hopen op een fijne samenwerking. 

Leden en bestuur 
 
 
 

 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

WAAROM WORDT PASEN STEEDS OP EEN ANDERE DATUM GEVIERD? 
 

n tegenstelling tot kerstmis wordt Pasen niet op een vaste dag gevierd. Het 

paasfeest is afhankelijk van de maan. Pasen wordt gevierd op de eerste 

zondag na de volle maan, op of na het begin van de lente. Dit is besloten op het 

Concilie van Nicea in 325. Pasen wordt dus ergens  tussen 22 maart en 25 april 

gevierd. Dit jaar is de eerste volle maan in de lente op 27 maart en dus valt 

Pasen op het eerst volgende zondag: 31 maart. Vrolijk paasfeest! 
 

 

PAASVUUR 
 

et bouwen van een paasvuur, een typisch gebruik in Midden-Europa, trekt 

altijd veel bekijks. In ons land branden de soms toerenhoge paasvuren 

vooral in het oosten van het land. Het vuur zou oorspronkelijk een lentevuur 

zijn geweest. Het moest de zon aanmoedigen om over de velden te schijnen. 

Maar de boerderijen konden ook grote schoonmaak houden en het snoeiafval 

opstoken. Omdat dit soms ontaarde in een complete vuilverbranding heeft de 

overheid nu strenge milieuregels opgesteld. De relatie met de liturgie krijgt soms 

nog wel vorm in het ontsteken van het vuur aan de vlam van de paaskaars. 
 

 

MARIA BOODSCHAP 
 

irjam van Nazareth is een gelovige vrouw. Ze leeft in het door Romeinen 

bezette joodse land. Dagelijks mijmert ze over de beloften van de profeten. 

Zou ooit die vredesvorst komen, die recht doet aan God en de mensen? Wat kan 

zij zelf doen om die komst te bespoedigen? Het zijn de vragen van elke gelovige 

Jodin. Haar geloof maakt haar ontvankelijk voor het goede nieuws en 
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bereidwillig om een rol te spelen in Gods verlossingswerk. “ja, ik doe mee!”. Zo 
antwoordt zij als een engel haar vertelt dat haar kindje degene is naar wie allen 
reikhalzend uitzien. Zij zal hem geen strobreed in de weg leggen. Integendeel. 

Viering Maria Boodschap: ma. 8 april in Groenlo, aanvang 19.00 uur. 
 
 

█████████ UIT DE BRIEVENBUS █████████ 
 

 
 

 

23 MAART: PASSIECONCERT JOSEPH HAYDN IN NEEDE 
 

er gelegenheid van haar 105-jarig bestaan geeft C.K. Jubilate Neede op 
zaterdag 23 maart 2013 een bijzonder passieconcert in de Grote Kerk 

Neede. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur. 
 

Onder leiding van dirigent Jaap Vonk wordt het imposante koorwerk van Joseph 
Haydn, 'Die sieben letzten Worte' uitgevoerd. 
Het koor wordt begeleid door Projectorkest Twente o.l.v Irene de Bruin en 
Wouter Munsterman aan het orgel. Vocale medewerking verlenen sopraan Annie 
Wevers, alt Karin van der Tuin, tenor Egbert van Hattem en bas Hans van der 
Werf. 
De kaarten kosten in de voorverkoop tot en met 22 maart € 15,- en zijn 
verkrijgbaar bij: V.V.V.-kantoor Neede (Oudestraat 52), Tabakorie Rona Neede 
(Oudestraat 6), Dienke Wormgoor Neede (Bosstraat 12, tel. 286936) en Ria 
Lammers Eibergen (Niessinkkamp 31, tel 474872). 
Aan de kerk kosten de kaarten € 17,50 
 

 

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX (BELGIË) 
 

ok in het jaar 2013 worden er weer vanuit het Bisdom in 
de diverse regio’s, zo ook in onze regio, Regio-Oost, 

vijfdaagse bedevaarten naar de maagd der armen in Banneux 
N.D. georganiseerd. De eerste gelegenheid is zaterdag 25 mei 
tot en met woensdag 29 mei 2013. 
Voor wie is deze reis bestemd? Deze vijfdaagse bedevaart is 
speciaal voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en 
voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de 
bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.  
Hoe gaan we er heen en wat kost het? De reis wordt gemaakt per bus en de 
deelnamekosten bedragen ca. € 300,-. In dit bedrag zijn de kosten van heen- en 
terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding begrepen.  
U kunt zich voor deze vijfdaagse bedevaart aanmelden of informatie verkrijgen 
bij Annie Wolters (tel. 0316-226925), Maria van Gessel (tel. 0314-345456) of 
Maria Ebbers (tel. 0315-327586). 
 

Banneux (ook wel Banneux Notre-Dame) is een dorp bij Louveigné in de Belgische 

provincie Luik. Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord. 

Het bedevaartsoord ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2 

december 2011) verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer 
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was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres ("Maagd van de Armen") 

had genoemd. 

Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar 

op de plaats van de Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco, 

gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden tussen 1935 en 1937 door een 

bisschoppelijke commissie onderzocht.Vanaf 1948 bouwde men aan een basiliek. Op 19 

maart 1942 gaf bisschop Mgr. Kerkhofs van Luik toestemming tot de verering van Onze-

Lieve-Vrouw van Banneux en op 22 augustus 1949 bevestigde hij het bovennatuurlijk 

karakter van de verschijningen, waarna in 1952 de erkenning door het Vaticaan volgde. 

Beco trad later in het huwelijk en leidde een eenvoudig familiaal leven. Banneux groeide 

uit tot een drukbezocht bedevaartsoord (jaarlijks bezocht door zo'n 700.000 pelgrims). 
 

 

 

K.B.O.?   ZEGT ME NIETS, ALWEER EEN AFKORTING. 
 

.B.O. staat voor Katholieke Bond voor en door Ouderen. 

Deze bond is actief zowel plaatselijk als regionaal en ook 

landelijk. 

Plaatselijk worden de belangen van de senioren in samenwerking met de 

Gemeente behartigd. Denk hierbij aan de knelpunten die opgelost moeten 

worden bij de bezuinigingen van de nieuwe WMO (wet maatschappelijke 

ondersteuning). Hulp bij het invullen van diverse aanvragen aangepaste woning, 

scootmobiel, rollator etc. Het invullen van uw belastingbiljet, aanvraag 

huurtoeslag en zorgtoeslag. Deze toeslagen worden nog wel eens vergeten, die 

moet u zelf aan vragen. 

Voor het invullen vragen wij een onkostenvergoeding van € 10,-. We hebben in 

2012 samen met de gezamenlijke bonden PCOB en ANBO totaal 379 biljetten 

ingevuld met een totale teruggaaf van € 140.725,- 
 

De bond ondersteunt samen met de gemeente het initiatief om de senioren vanaf 

75 jaar te bezoeken. Door bij dit huisbezoek in gesprek te gaan over onderwerpen 

als vrijetijdsbesteding, gezondheid en sociale contacten kunnen problemen rond 

eenzaamheid en zelfredzaamheid eerder worden gesignaleerd en voorkomen. 

Wij leven in een tijd van woorden en beelden. Wij horen onze kinderen en 

kleinkinderen praten over mailen, sms-en en twitteren. Wij moeten dat toch ook 

willen weten en ook kunnen. We kunnen hier niet onderuit of we willen of niet. 

Daarom zorgt de K.B.O. ook voor goede uitleg en lessen via een deskundige op 

een voor u begrijpbare manier. 

We geven ook ontspanning voor diegene die daar behoefte aan hebben. Iedere 

eerste woensdag van de maand, is er een inloopmorgen in het Grand Café van de 

Hofmaat. Heel gezellig praten onder het genot van een kopje koffie. U kunt er 

ook een kaartje leggen, wat u maar wilt. Tegen 12 uur kunt u ook nog een hapje 

mee eten voor een leuke prijs.  
 

Op regionaal niveau is de K.B.O. het overlegplatform met het provinciebestuur. 

Hierbij gaat het om, samen met de andere provinciale ouderenbonen, projecten 

voor het seniorenwelzijn te organiseren. 

Landelijk gaan deze provinciale ouderenbonden voor ons het nodige werk doen in 

politiek Den Haag. 

K 
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Hoe meer leden we hebben des te grotere vuist we kunnen maken. Tot nu toe is 
de K.B.O. landelijk de grootste bond en dat willen we heel graag zo houden. 
Meld u daarom aan als lid bij Frans Orriëns (tel. 293683) of Willy Klein 
Nijenhuis (tel. 292177). 
De kosten zijn € 21,- per persoon. Bovendien wordt u dan tien keer per jaar de 
‘Nestor’ (het landelijke blad van de K.B.O.) thuis bezorgd. 
Het bestuur K.B.O. afdeling Neede. 
 
 

 

 

███████ EEN DAG NIET GELACHEN… ███████ 
 

 

 
 

EINDE VAN DE WERELD 
 

e godsdienstleraar vertelt vaak spannende verhalen uit heiligenlevens en 

de Bijbel. Op een dag vertelt hij vol vuur over “het einde van de wereld” 

en beschrijft het als volgt: “de aarde zal in vlammen opgaan, een 

verschrikkelijke storm zal overal opsteken en de wereld zal geteisterd worden 

door hagelstenen”. De leerlingen lijken niet erg onder de indruk. Peter vraagt: 

“moeten we die dag met zo’n slecht weer naar school komen, meneer?” 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPGAVE INTENTIE(S) VOOR PASEN 2013 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

voor zondag 31 maart om 10.30 uur (Eucharistieviering met zang van het 
Dames- en Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong) 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) inleveren bij het 
locatiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 29 maart, 19.30 uur). 
 
 

D 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

 Nieuwstad 12 ℡ 0544-464663 

 7141 BD  Groenlo � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong 

 Kloostersteeg 7 ℡ 06-123 797 93 (alleen voor dringende zaken) 

 7141 BB  Groenlo � pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

Karel Donders (kapelaan)  

 Grotestraat 88a ℡ 06-283 021 01 

 7151 BE  Eibergen � donders.paulusparochie@gmail.com  

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker) 

 Ververij 4 ℡ 06-535 535 57  

 7151 KN  Eibergen � simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl  

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)  

 Beukenlaan 10 ℡ 06-294 053 03 

7223 KL  Baak � margapeters@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker)  

 Scholtenhagenweg 42-42 ℡ 06-271 246 95 

 7481 VP  Haaksbergen � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhof 3 ℡ 0545-293810 

Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 

Budgethouder Daniël Mol Vaarwerkweg 4 ℡ 06-22852326 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 
 
 
 
 

█████████ VAN DE REDACTIE █████████ 
 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Pinksterbinding 24 april 6 – 8 mei 

Vakantiebinding 26 juni 8 – 12 juli 

Septemberbinding 28 augustus 9 – 13 september 

Allerheiligenbinding 9 oktober 21 – 25 oktober 

Kerstbinding 27 november 9 – 13 december 

 

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het 

secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 

U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 
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JIJ BLIJFT MIJ BOEIEN 
 

God, wat zou ik graag geloven dat Jij werkelijk bestaat. 

Niet als oppermacht van boven, maar als Een die met me gaat. 

Als een maatje door het leven, wat er ook met mij gebeurt, 

die me een houvast wil geven en met mij naar toekomst speurt. 
 

God, wat zou ik graag geloven dat die goede zoon van jou 

nog een keer zou kunnen leven en dicht bij ons leven zou. 

Die ons nog eens zou vertellen hoe het met de wereld moet, 

onze chaos zou herstellen; 'k zou hem volgen op de voet. 
 

Ik hoop dat mijn geloof in Jou kan groeien 

want tegen alles in blijf Jij me boeien. 
 

God, wat zou ik graag ontdekken dat jouw zoon nog altijd leeft, 

dat hij met ons op wil trekken en ons inspiratie geeft. 

Dat hij ons de kracht zou geven om datgene te gaan doen 

wat de wereld nieuwe hoop geeft en een toekomstvisioen. 
 

Op YouTube staat een opname van dit lied door het koor Arrival 

(zoek naar ‘jij blijft me boeien’) 

 
 

 

De  redactie  van  Binding 
wenst  U  prettige  Paasdagen 

 

 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Donderdag : 9.30 - 11.30 uur 
℡  0545-286835  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl  
�  www.stpaulusparochie.nl 
Rabobank:  Algemeen: 13.56.00.065  -  Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 
 

 

  _________________________________ 
 
 
 

 


