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2-3 AUGUSTUS 2014: 

18
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR A 

Lezingen: Jesaja 55, 1-3;  Romeinen 8, 35-39;  Matteüs 14, 13-21 
 

ls we vakantie krijgen dan willen we die 
meestal tot het uiterste goed benutten of we 

nu weggaan of thuis blijven. We willen loskomen 
van ons dagelijks werk. Leeg worden om vrij te 
worden, om nieuwe energie te kunnen opladen. 
Dan is het ook weleens fijn om even alleen te zijn.  
Een plaats waar ik mijn rust met enige regelmaat 
heb gevonden is de Benedictijner abdij van 
Egmond. De spreuk van deze monastieke gemeen-
schap is ‘Deo vacare’. Dit kan worden vertaald als; 
Vrij zijn voor God of Leeg zijn voor God. Als u wel 
eens in een klooster bent geweest, dan hebt u het 
misschien ook wel ervaren, dat u anders eruit 
komt dan u erin ging. Een kloostergemeenschap 
brengt ons tot stilte, tot innerlijke stilte.  
 

Wij, mensen, hebben zulke plekken nodig in onze 
wereld. Wij hebben stilte nodig om tot ons zelf te 
komen en te luisteren naar de stem van God die in 
de stilte van ons hart wil spreken. Ook Jezus zoekt 
die stilte, zoals wij in het evangelie van deze 
zondag horen: ‘Hij voer in een boot naar een een-
zame plek om alleen te zijn’. Gunnen we onszelf 
die stilte. Het kerkgebouw doet ons eraan herin-
neren dat we onze gevoelens en zorgen van tijd tot 
tijd op een ander niveau moeten brengen om een 
vrij mens te worden. ‘Vaya con Dios, Ga met God’. 
Een goede zomer!        K. Donders. 

A 
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16-17 AUGUSTUS 2014: 

20E ZONDAG DOOR HET JAAR A 
Lezingen: Jesaja 56, 1. 5-7;  Romeinen, 11, 13-15. 29-32;  Matteüs, 15, 21-28 

 

en paar weken voor de vakantie ontving ik in de H. Caeciliakerk in Neede 
een klas van groep 5 van een Openbare basisschool. Ik vroeg aan de 

kinderen; “Waarom hebben mensen eigenlijk hier een kerk neergezet?” Een 
jongen antwoordde direct; ‘Om aan God te denken’.  Een beter antwoord is er 
eigenlijk niet dan deze. Want een kerk verliest zijn betekenis als er niet meer 
aan God wordt gedacht.  
‘Mijn huis, zal een huis van gebed worden genoemd’, horen wij zondag in de 
eerste lezing uit de profeet Jesaja. Als wij het kerkgebouw betreden, weten wij 
dat we niet zomaar in een ruimte komen, maar wij komen bij Iemand binnen die 
op ons wacht. Daarom is de stilte zo belangrijk, om het mysterie van God te 
kunnen ervaren. Of we nu kijken naar het tabernakel, het kruisbeeld of een 
kaarsje opsteken bij de beeltenis van de Moeder Gods of een heilige. Als wij 
gewoon in de bank zitten om de gevoelens van ons hart, onze zorgen en 
verlangens door te bladeren dan zijn wij nooit alleen. Hij is er. Hij luistert en 
kan zich kenbaar maken in ons hart. De stilte in het kerkgebouw maakt het tot 
een huis van gebed. De stilte roept ons op tot gebed ‘om aan God te denken’. 

K. Donders 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

████████ 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 Annet Zoet 

WD = Woorddienst TB = Pater T. Bun sm  

 

Weekend van 19 en 20 juli: 16e Zondag door het jaar 

Za. 19 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Vr. 25 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw Ineke Nijland. 

E 
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  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 19 juli Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 20 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD   10.30 uur EU – HdJ 

Di. 22 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 26 en 27 juli: 17e Zondag door het jaar 

Zo. 27 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 26 juli Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 juli       10.30 uur EU – KD 

Di. 29 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 2 en 3 augustus: 18e Zondag door het jaar 

Za. 2 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 6 aug. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Do. 7 aug.  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. 2 aug.      17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 3 aug. Rietmolen 9.00 uur WCV – SN   10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 10.30 uur WCV – AZ  

Di. 5 aug. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 7 aug. Rietmolen 9.00 uur WCV – SN   

 
Weekend van 9 en 10 augustus: 19e Zondag door het jaar 

Zo. 10 aug. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 9 aug. Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 10 aug.       10.30 uur EU – HdJ 

Di. 12 aug. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Vr. 15 aug.             Maria Tenhemelopneming 19.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 16 en 17 augustus: 20e Zondag door het jaar 

Zo. 17 aug. 11.00 uur In de SEN-feesttent: 
  Oecumenische tentdienst met als thema “Hart voor 

Neede”. Voorganger is ds. Ter Avest uit Arnhem. Het 
koor “Inspiration” uit Boekelo zingt en er is samenzang. 
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  Er is kindernevendienst en oppasdienst. 
  Tijdens de dienst is er een collecte voor woongroep “De 

Bloesem” in Neede en bij de uitgang is een collecte voor 
de onkosten. 

  Inloop vanaf 10.30 uur met koffie, thee,ranja en zang van 
het koor Inspiration. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 16 aug. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 17 aug. Rietmolen 10.30 uur WCV – SN   10.30 uur EU – TB 

Di. 19 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 23 en 24 augustus: 21e Zondag door het jaar 

Zo. 24 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Vr. 29 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw A. Haarman (RK). 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 23 aug. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 24 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD   10.30 uur EU – KD 

Di. 26 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 30 en 31 augustus: 22e Zondag door het jaar 

Zo. 31 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 3 sept. 9.30 uur Eucharistieviering met Ziekenzalving (b.g.v. Nationale 
Ziekendag). Het Dameskoor zingt en voorganger is 
kapelaan K. Donders. 

  Wilt u in die viering de Ziekenzalving ontvangen, laat dit 
dan even weten aan het locatiesecretariaat (zie blz. 16). 

Do. 4 sept.  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. 30 aug. Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ 

Zo. 31 aug.      10.30 uur EU – KD 

Di. 2 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 4 sept. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 6 en 7 september: 23e Zondag door het jaar 

Er is dit weekend geen viering  in onze kerk. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 6 sept. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ (terugkomviering 1e communicantjes) 

 Rietmolen 19.30 uur EU – KD 

Zo. 7 sept.      10.30 uur EU – KD 

Di. 9 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Vieringen in de komende weken: 

Za. 13 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering. 
Voorganger is pastor A. Zoet. 

Do. 18 sept. 13.00 uur Jaarlijks uitstapje van de Seniorensoos (zie blz. 16). 
Zo. 21 sept. 10.00 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Vredesdienst. Voorganger is ds. J. Lieftink 
Vr. 26 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

Voorganger is de heer L. van der Meer (RK). 
 

 

Wanneer mensen onverschillig zijn voor het leed van anderen, 

is er sprake van armoede, menselijke armoede. 
Paus Franciscus 

 
 

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

Overleden: 
26-06  De heer H.M. Vogt, Lage Blik 2, 79 jaar 
30-06 Mevr. J.F.M. Braakhuis-van Hees, Mr. P.J. Troelstrastraat 12, 88 jaar 
 

Vertrokken: 
Fam. M.A. Ooink, Kievitstraat 54 naar Meppel 
 
 

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 

 

 

 

OECUMENISCHE VIERING EIBERGEN-NEEDE OP HEMELVAARTSDAG 
 

chijn bedriegt! De regen leek een spelbreker te zijn op deze Hemelvaartsdag 
in 2014, maar wie op de deel binnenstapte aan de Eibergseweg 250 trof daar 

een warme sfeer. De 75 stoelen waren niet genoeg om iedereen een zitplaats te 
geven, zodat zelf meegenomen vouwstoelen uitgeklapt werden. Op die mooie 
boerderij, gelegen in een soort landschapspark, vierden we op donderdag 29 mei 
in oecumenisch verband de Hemelvaartsdag. Het was een weldadig rustpunt. 
Gedragen door het kleine kamerorgeltje, dat bespeeld werd door Arend Jan ten 
Bergen, zongen de ruim 100 gasten liederen van geloof en hoop en luisterden 
naar goede woorden. 
De dienst werd geleid door vier voorgangers: pastor Annet Zoet, ds. Jan 
Hazeleger, ds. Jan Stuijk en ds. Wytze Andela. In de overdenking kwam naar 
voren hoe belangrijk het is om vanuit het christelijk geloof actief mee te werken 
aan een rechtvaardige wereld. 

S 
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De collecte was voor een stichting die overal op de wereld onderwijs biedt aan 
dove kinderen met bijzondere beperkingen. Maar liefst €307,48 werd opgehaald! 
 

Het slotlied was: ‘Overal wonen nergens thuis’, maar de bezoekers van deze 
viering voelden zich even thuis bij elkaar en bij God op dit uur.  
Na afloop was er koffie en krentenwegge, waaraan ook de aanwezige vakantie-
gangers zich tegoed deden. Het was goed daar samen te zijn en zo deze dag te 
vieren. 

Ds. Wytze Andela, PKN Neede 
 

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

 
 
 

 

 

VERSLAG TARCISIUSDAG (MISDIENAARSREISJE) 
 

et is zaterdag 24 mei 7.15 uur. 16 Misdienaars en 7 begeleiders uit onze 
parochie gaan vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen samen met 

misdienaars van de Verrijzenisparochie en Twaalfapostelenparochie op weg naar 
de 3e door het aartsbisdom georganiseerde Tarcisiusdag. 
Tarcisius is de beschermheilige van de misdienaars. Hij was een Romeinse 
jongeling die stierf voor het christelijk geloof. Hij werd in de derde eeuw geboren 
te Rome. Hij was op 12-jarige leeftijd onderweg om de heilige communie te 
brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen die 
er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit. 
Vervolgens werd hij door de heidenen gestenigd, die hem dood langs de wegrand 
lieten liggen. 
De jongerenwerker van het aartsbisdom, Hao Tran, heeft met zijn medewerkers 
alweer voor de derde keer een mooie dag georganiseerd voor de misdienaars. Alle 
ruim 200 aanwezige misdienaars liepen in vol ornaat in processie de kathedraal 
binnen, waar de kardinaal samen met de hulpbisschoppen en vele priesters 
voorging in een mooie eucharistieviering. Daarna was er van 12.45u tot 15.30u 
in de binnenstad van Utrecht een zeer gevarieerd programma. Een deel van onze 
misdienaars genoot van een rondvaart door de Utrechtse grachten, terwijl de 
anderen hun bowlingkunsten showden. En natuurlijk konden we ook onze 
Bijbelse en liturgische kennis bewijzen. Daarvoor waren we in 3 groepen 
verdeeld. We werden 1e, 2e en 6e! 
De reacties van de misdienaars na afloop in de bus op de vraag “Hoe vond je het 
vandaag?”: Het was leuk, vooral de processie, de rondvaart en dat we prijzen 
wonnen! 
Voor foto’s: www.stpaulusparochie.nl. 

Peter Müller, Groenlo 
 

 

TERUGBLIK OP DE PAULUSDAG IN NEEDE 
 

e Hollandsche Molen in Neede vormde dit jaar het decor voor de derde St. 
Paulusdag. Aan één van de wieken zat een wit-gele vlag uit Beltrum, de 

twee koren uit Rietmolen (het gemengd koor en het koor Cecil) zaten op stoelen 
uit Rekken, de bezoekers op stoelen en koorbanken uit Groenlo en Neede, de 

H 

D 
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boekjes waren gemaakt in Groenlo en de locaties hadden lectoren afgevaardigd 
voor de voorbede. Zo leverde elke locatie wel een bijdrage aan het welslagen van 
deze gezamenlijke viering. 
 

Ruim 150 parochianen waren die ochtend op pad gegaan, waaronder velen die na 
afloop van de openluchtviering deel zouden nemen aan het middagprogramma in 
en rond café-restaurant De Olde Mölle. 
 

Kapelaan Donders riep in zijn verkondiging de opdracht van paus Franciscus 
tijdens de laatste Wereldjongerendagen in herinnering: 'Ga, wees niet bang en 
dien!'. Deze opdracht lazen we in ook het evangelie op deze Paulusdag (Matteus 
16, 13-19). 
Pastor Nagelmaeker vroeg in zijn getuigenis aandacht voor de diaconie als 
wezenskenmerk van ons kerk-zijn. De Voedselbank Oost-Achterhoek die een 
groter pand moest betrekken door ruimtegebrek, de Vincentiusvereniging in 
Groenlo waar nog vaak een beroep op wordt gedaan en het diaconaal centrum 
dat in Neede de komende tijd vorm zal gaan krijgen. Hij riep allen op om de 
diaconie met de eucharistie te blijven verbinden. 
 

Tijdens het getuigenis van pastor Nagelmaeker gingen de wieken van de 
Hollandsche Molen steeds sneller rond. Dat bleek het voorteken voor een bui die 
de viering een kleurrijk tintje gaf. Onder het bordes van de molen en onder 
paraplu's in diverse kleuren (zo kleurrijk als het logo van St. Paulus) werd de 
viering voorgezet. Een viering die daardoor niet gauw zal worden vergeten. Het 
schuilen bij elkaar geeft een band! 
 

Het ongemak was snel vergeten na het nuttigen van een lekker kopje koffie/thee 
met broodjes in de zaal van De Olde Mölle. Er was volop gelegenheid om elkaar 
informeel te ontmoeten. 
Na de koffie konden de gasten deelnemen aan de diverse activiteiten die de 
locatie Neede had voorbereid: een presentatie over de geschiedenis van Neede 
door de Historische Kring Neede, een minigolfbaan en een spellencircuit met een 
quiz om de kennis over de St. Paulusparochie te testen. Dat het pastoresteam 
hierbij uitstekend scoorde zal u niet verbazen. 
Verder maakten velen van de mogelijkheid gebruik om een kijkje te nemen in de 
korenmolen, waar molenaar Bertus Pasman tekst en uitleg gaf. [Tip] De molen 
is elke zaterdag van 13.30-17.00 uur én als de molen draait of de blauwe wimpel 
wappert gratis te bezichtigen. 
 

Rond 14.00 uur werd de Paulusdag afgesloten. Pastor Zoet bedankte iedereen die 
aan het welslagen van deze dag had meegewerkt en ze wenste de locatie voor de 
Paulusdag 2015 (Beltrum) veel succes met die uitdagende opdracht. 
Namens de organisatie, 

Gerard Bartels, Neede 
 

Op www.stpaulusparochie.nl staat (onder ‘Fotoalbum’) een foto-impressie van 
deze 3e Paulusdag. Deze terugblik staat ook als nieuwsbericht op deze site met 
daarbij ook de vragen van de Paulusquiz met de juiste antwoorden. 
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15 SEPTEMBER: ‘DE WANDELING’ IN BELTRUM 
 

an het eind van de zomer en begin van de herfst trekken we onze wandel-
schoenen aan. Al wandelend kom je in gesprek met elkaar over zaken die jou 

en je tochtgenoot kunnen inspireren. 
Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. 
 

Wanneer : Maandag 15 september 2014 om 18.30 uur 
Vertrekpunt : Bultemansweg 4a, Beltrum 
Duur wandeltocht : ± 2 uur 
Graag opgeven via e-mail. 
 

Met vriendelijke groet. 
Anita Overkamp, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt, Lies Scharen-

borg, Mia Heutinck en Annet Zoet (pw) 

Secretariaat Groenlo  tel. 0544-461335 (di-do morgen 9.00–11.00 uur)  

e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl nl 
 

 

VORMSELVOORBEREIDING 2014-2015 
 

n oktober 2014 wordt gestart met de vormselvoorbereiding voor de kinderen 
die dan in groep 8 zitten. 

Als voorbereiding daarop wordt er op 22 en op 24 september voor alle ouders en 
vormelingen van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen een ouder-kind-
vormselinformatieavond georganiseerd. Deze avonden beginnen om 19.30 tot ca. 
21:15 uur in het Achterhuis aan de Borculoseweg 43 in Neede. Het Achterhuis 
bevindt zich links achter de kerk. Vanaf 19:15 staat de koffie klaar. 
 

Het programma van deze 2 avonden bestaat in grote lijnen uit: 
het uiteenzetten van de opzet van de vormselvoorbereiding: kindvriendelijk, 
speels, inspirerend, uitdagend en creatief, 

• uitleg over de betekenis en het belang van het sacrament van het heilig 
vormsel, 

• presentatie van programma, inclusief alle belangrijke datums, de 
vormselviering is gepland op 18 april 2014. 

• de verwachte inbreng van vormelingen en ouders,  

• de gelegenheid om vragen te stellen.  

• en het meenemen van de eerste huiswerkopdracht. 
Daarnaast is er nog gelegenheid om deelname aan het vormselvoorbereidings-
project 2014-2015 definitief te maken, mocht dat nog niet gebeurt zijn.  
 

Wij verwachten alle ouders met hun aanstaande vormeling te ontmoeten op één 
van deze ouder-kind-avonden. De avond die u het beste uit komt kunt u, met 
vermelding van: uw naam, adres en telefoonnummer v.d. ouders en de naam van 
de vormeling, aangeven bij het:   
Centraal Secretariaat St. Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
Tel. 0544-464663,  e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

A 

I 
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Om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij mogen verwachten verzoeken wij 
u om u vóór 15 september aan te melden. 
 

Op de website: www.stpaulusparochie.nl is naar verwachting vanaf begin 
september ook informatie te vinden over de vormselvoorbereiding. 
 

Graag tot 22 of 24 september, 
De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie Eibergen Neede Rekken & 

Rietmolen: Melanie Paijers-Thomson, Marie José ten Have, Paulien 

Somsen, Raymunda Borgelink-Thuinte en Berry Brockötter 
 

 

CURSUS KUNST EN SPIRITUALITEIT: “ALLES IS LUCHT?” 

OVER HET BOEK PREDIKER 
“geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen…” (Pred. 1,8) 

 

e zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen 
als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven 

vluchtig is als lucht. Ze is er als adem of wind, maar tegelijk is ze ongrijpbaar. Op 
voorhand is het niet duidelijk wie beter af is: de wijze of de dwaas, de arme of de 
rijke, de knecht of de koning? 
Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord vinden. Hij laat je dieper 
doordenken over tijd en eindigheid, wijsheid en zotheid, recht en onrecht, over 
betrokken zijn en de betrekkelijkheid daarvan.  
De hoofdstukken vormen bij Prediker geen afgerond geheel, ze roepen beelden 
en vragen op om te overwegen en doordenken. 
De beeldende kunst die wordt getoond zet eveneens aan tot verstilling en 
meditatie bij het leven. Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: ‘Alles is lucht?’ 
Kunst, die een mens lucht geeft én luchtig genoeg om op adem te blijven én 
vluchtig in de zin van nooit helemaal te doorgronden.  
Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en wordt uitgedaagd je ziel 
te verrijken… Ook dat is en geeft uiteindelijk: lucht! 
 

Praktische informatie: 
Deze cursus wordt aangeboden in Eibergen. 
Data: maandag 6 oktober, 10 november, 8 december 2014, 8 januari, 9 februari 
en 9 maart 2015. 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur. 
Plaats: Antoniusbeuk, Grotestraat 88. 
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet. 
Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten. 
Informatie en aanmelding: voor 25 sept. 2014 bij Annet Zoet, ℡ 06-27124695, e-
mail annettezoet@gmail.com  
 

 

BEDEVAART NAAR LOURDES IN MEI 2015 
 

allo medeparochianen, 
Sinds januari ben ik contactpersoon binnen de St. Paulusparochie voor het 
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Lourdeswerk. 
Ik heb het stokje overgenomen van Judith Herbers. Haar wil ik via deze weg 
bedanken voor haar inzet voor de parochie. 
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Rianne van Boxtel en ik kom uit 
Lievelde. Al sinds 2001 ga ik jaarlijks mee naar Lourdes als verpleegkundige. 
Een week lang zorg ik voor mensen die graag op bedevaart willen maar zorg-
afhankelijk zijn. Het is intensief maar ontzettend dankbaar werk en zelf kan ik 
me in Lourdes weer opladen. Door wat je in dat kleine dorpje aan de rand van de 
Pyreneeën met elkaar meemaakt (wat je niet kunt verwoorden) krijg je een band 
met broers en zussen die soms zorgen voor vriendschappen voor het leven! 
 

Net als in 2009 en 2012 zal het Aartsbisdom Utrecht in 2015 een bedevaart 
organiseren en we willen graag met onze parochie aansluiten bij deze reis. 
Pastoor de Jong zal deze reis begeleiden. We vertrekken zaterdag 2 mei en 
zullen de week erop zaterdag 9 mei weer thuiskomen. 
 

Voor meer informatie over het programma en de prijzen zou ik u graag willen 
uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de Lourdesreis in mei 2015. 
Deze zal plaatsvinden op woensdag 17 september om 19.30 uur in Neede. 
Locatie: Parochiecentrum “Het Achterhuis” Borculoseweg 43 (achter de kerk). 
 

Wilt u zich aanmelden bij mij via lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of 
telefonisch op 06-18331159, zodat we weten hoeveel koffie we moeten zetten. 
We hopen op een grote opkomst zodat we er net als de voorgaande jaren een 
mooie reis van kunnen gaan maken. Folders liggen in alle kerkgebouwen; neem 
er gerust één mee. 
Mede namens Pastoor de Jong groet ik u allen, 
Rianne van Boxtel 
 

 

PROCEDURE TOT ONGELDIGVERKLARING VAN EEN HUWELIJK 
 

is veel onbekendheid met het werk van de kerkelijke rechtbank, dat voor 
het overgrote deel bestaat uit het behandelen van deze procedures tot 

ongeldigverklaring van huwelijken,” aldus Chris van Tol. 
Hij is hoofd bureau van het aartsdiocesane officialaat, dat ook bevoegd is voor 
gerechtelijke huwelijksprocedures uit de bisdommen Groningen-Leeuwarden, 
Breda, Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch. Van Tol over de achtergronden van de 
procedure: “Een huwelijk is een liefdesverbond tussen man en vrouw voor het 
hele leven, dat de liefdesband tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, afbeeldt. 
Geen mens kan deze band verbreken (Matteüs 19,6) en niets kan deze liefde 
blussen, want sterk als de dood is de liefde (Hooglied 8,6-7). Daarom is een 
huwelijk voor de Katholieke Kerk een sacrament: een heilige en onverbreekbare 
band.” 
Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de 
huwelijksband te beëindigen, aldus Van Tol. “Een moeilijke beslissing, die voor 
beide partners veel pijn en verdriet betekent. Bij een burgerlijk huwelijk is een 
echtscheiding mogelijk. Een kerkelijk equivalent van de burgerlijke echt-

“E 



 11 – juli – augustus – september 2014 

scheiding bestaat niet. Wel kan de Kerk kijken of het huwelijk al dan niet als een 
geldig huwelijk moet worden beschouwd. Daarbij maakt het niet uit of een 
huwelijk alléén burgerlijk is gesloten, of ook kerkelijk. Ook als een of beide 
partners niet katholiek is/zijn, is een onderzoek van het huwelijk nodig. Daarbij 
staan vragen centraal als: Is het huwelijk destijds overwogen en in vrijheid 
gesloten? En: waren de partners in staat om het huwelijk gestalte te geven?” 
 

Pas wanneer het officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een 
ongeldig huwelijk, kan iemand eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. 
Het officialaat kan ook tot de conclusie komen dat er wel sprake is van een voor 
de Kerk geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk.  
“In de procedure voor de ongeldigverklaring van een huwelijk moeten goede 
argumenten op tafel komen,” benadrukt Van Tol. “Bij de procedure komt dan 
ook heel wat kijken, zonder dat de uitkomst van tevoren vaststaat. 
Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en aandacht staan in de hele procedure voor-
op. De ernst van de situatie vraagt om een pastorale opstelling, waarin mensen 
tot hun recht komen.” 
 

Wie meer wil weten over de procedure voor de ongeldigverklaring van een 
huwelijk, kan in eerste instantie het beste terecht bij de eigen pastoor. 
Daarnaast is het mogelijk om een oriënterend gesprek aan te vragen met een van 
de medewerkers van het Officialaat in uw bisdom. 
 

Officialaat van het Aartsbisdom Utrecht 

Maliebaan 40, Utrecht  /  Postbus 14019, 3508 SB Utrecht 
telefoon: 030 239 19 62  /  e-mail: officialaat@aartsbisdom.nl 
website: http://aartsbisdom.nl/organisatie/Pages/Officialaat.aspx  
 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, 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 

18 – 21 juli A. Zoet 06-27124695 
25 – 28 juli K. Donders 06-28302101 
1 – 4 augustus S. Nagelmaeker 06-53553557 
8 – 11 augustus H. de Jong 06-12379793 
15 – 18 augustus H. de Jong 06-12379793 
22 – 25 augustus K. Donders 06-28302101 
29 augustus – 1 sept. A. Zoet 06-27124695 
5 – 8 september S. Nagelmaeker 06-53553557 
12 – 15 september A. Zoet 06-27124695 
19 – 22 september K. Donders 06-28302101 

 
 
 
 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen. 
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██████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD ██████ 
 

PAULUSDAG NEEDE GESLAAGD 
 

n welke locatie wil volgend jaar de Paulusdag organiseren?” was de 
laatste vraag van pastoor De Jong bij de evaluatie van de Paulusdag 

2013. Toen werd het even stil en keek iedereen om zich heen… 
 

Als locatieraad zagen we het als een kans én uitdaging om zo’n bijzondere 
gebeurtenis in Neede te organiseren. Een kans omdat we als locatie aan de hele 
parochie kunnen laten zien wat we in huis hebben, hoe vitaal we (nog) zijn. Een 
uitdaging omdat Rekken een zeer geslaagde Paulusdag had georganiseerd (waar 
een kleine locatie al niet groot in kan zijn….) en de lat dus hoog was gelegd. 
 

Als locatieraad hebben we een programma voorbereid, dit omschreven in een 
plan van aanpak en daarna vrijwilligers gezocht om aan een programma-
onderdeel leiding te geven. Deze (sleutel)vrijwilligers konden in hun eigen kring 
op zoek naar vrijwilligers om hen daarbij te ondersteunen en zorgden (waar 
nodig) zelf voor de inkopen. Wij hebben deze aanpak als prettig ervaren. 
 

Hartelijk dank daarom aan alle vrijwilligers die aan deze geslaagde Paulusdag 
hun medewerking hebben verleend. Ook pastoor De Jong mailde ons de volgende 
dag: “Zeer bedankt voor de uitstekende verzorging van deze dag!”. 
We bedanken ook de Needse bedrijven voor hun medewerking: café-rest. De Olde 
Mölle voor de geboden gastvrijheid, De Brouwer spellenverhuur, bakkerij Stroet 
en Pleiter Licht en Geluid. En niet te vergeten de Historische Kring Neede en 
molenaar Bertus Pasman voor hun aandeel in het middagprogramma. 
 

We hopen volgend jaar tijdens de Paulusdag 2015 net zoveel Needenaren te zien 
in Beltrum als dit jaar bij ons! 

De locatieraad. 
 

 

 

 

GESPREK MET PASTORES OVER HET PASTORALE PROGRAMMA 
 

p 22 mei heeft de locatieraad en pastoraatsgroep een gesprek gehad met 
pastoor De Jong, pastor Zoet en pastor Nagelmaeker.  

Onderwerp van gesprek was het pastorale programma voor onze locatie. Ook de 
zes andere locaties van de St. Paulusparochie zijn door de pastores bezocht. 
 

Vanaf 1 september zal er in onze locatie nog één eucharistieviering per maand 
zijn. Daarnaast zijn er Woord- en Communievieringen waarin de pastoraal 
werkers voorgaan en een deel van de weekenden zal de locatie zelf voor een 
weekendviering moeten zorgen. In de locaties Groenlo, Eibergen en Beltrum 
zullen wel zeer frequent Eucharistievieringen zijn. 
In juni zijn er twee vergaderingen geweest over de invulling van de vieringen 
met Woord- en Communievieringen en met andersoortige vieringen (bijv. 
vespers, kindervieringen, lof, Thomasviering, etc. Samen met de pastores 
worden de mogelijkheden nader onderzocht. 
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In het beleidsplan is gekozen om het (steeds kleiner wordende) pastoresteam 
minder in te zetten voor het “traditionele programma”, zodat er ruimte komt 
voor nieuwe initiatieven. 
 

In onze locatie is vorig najaar het kinderkoor De Kerkuiltjes weer opgestart. Een 
goed bezochte Kerstviering toonde aan dat er wel behoefte is aan vieringen voor 
kinderen. Dit voorjaar zongen De Kerkuiltjes ook weer bij de Palmpasenviering. 
Met Pasen en Pinksteren is er een kindernevendienst georganiseerd. 
Een van de speerpunten in onze locatie zal de jeugd zijn. Er wordt de komende 
maanden gekeken naar de mogelijkheden en er is samenwerking gezocht met 
omliggende locaties. 
 

Het tweede speerpunt van onze locatie is de Padista: het Achterhuis inzetten als 
diaconaal centrum. Uit onze bezoeken aan diverse plekken (u heeft hierover 
kunnen lezen in vorige edities van Binding) is ons duidelijk geworden dat zoiets 
al doende groeit. Het starten met een inloophuis is een logische eerste stap. 
Hierdoor krijgen we meer zicht op de behoeftes in Neede (en omstreken) en 
kunnen we daarop inspelen met passende activiteiten. 
 

Wij, en ook de pastores, kijken positief terug op deze ontmoeting over het 
pastorale programma en vertrouwen op een goede samenwerking om inhoud te 
geven aan de beide speerpunten. 
De locatieraad. 
 

 

 

 

GEBRUIK MAKEN VAN HET ACHTERHUIS? RESERVEER! 
 

et Achterhuis wordt regelmatig gebruikt door eigen werkgroepen, werk-
groepen uit de St. Paulusparochie en door diverse sociaal-maatschappelijke 

organisaties. 
Er is een centrale agenda waarin alle reserveringen staan. 
Deze ligt op de uitgiftebalie in de grote zaal. 
Als een werkgroep of organisatie een ruimte wil reserveren, 
wordt in die agenda gekeken of de gewenste ruimte (grote zaal 
of kleine zaal) nog beschikbaar is. Zo ja, dan wordt de reservering in die agenda 
genoteerd. 
We doen een dringend beroep op onze werkgroepen (incl. de koren) om altijd in 
de centrale agenda te noteren wanneer ze een ruimte nodig hebben. 
Noteer de tijd en welke ruimte nodig is (grote zaal of kleine zaal). 
U kunt ook het locatiesecretariaat bellen om een reservering voor u in de 
centrale agenda te noteren. 
Als twee groepen op hetzelfde moment een zaal willen gebruiken, heeft de groep 
met een reservering altijd voorrang! Alleen op die manier kunnen we gastvrij zijn 
zoals van ons mag worden verwacht. 
De locatieraad. 
 
 

Een goede luisteraar helpt de ander te ontdekken hoe deze zich voelt.  
Pim Cuijpers 

 

H 

14 – juli – augustus – september 2014 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

8 juni € 128,20 De Nederlandse Missionaris 
15 juni € 62,13 De Zonnebloem in Neede (deurcollecte oec. dienst) 
22 juni € 78,00 Projecten op het Filippijnse Eiland Jomalig 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 19 juli 19.00 uur H. Holtkamp 
Zaterdag 2 augustus 19.00 uur T. Konniger 
Zaterdag 27 september 19.00 uur D. Konniger 
 

Neem hiervoor contact op met onze koster Henk Holtkamp tel. 0545-294641 
b.g.g. 06-20994297. 
 

 

 

 

TERUGBLIK OP DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

e zijn begonnen met het versturen van de aanmeldingen. Zodat we konden 
kijken hoeveel kinderen er de 1e H. Communie wilden doen. Er hebben 

zich 8 kinderen aangemeld. 
 

Dit jaar hebben we de voorbereidingen samen gedaan met de communicantjes 
uit Rietmolen. 
We zijn begonnen in oktober met een ouderavond. De eerste ouderavond was een 
kennismaking met de ouders. Later kwam er een kinderbijeenkomst zodat we 
met de kinderen kennis konden maken. 
Tijdens de ouderavond werd er ook een aantal taken verdeeld zoals fotograaf 
regelen, lezen, enz. 
De kinderbijeenkomsten waren op de donderdagavond. Bij deze bijeenkomsten 
werkten we uit het project die heet Gods Grootste Geschenk. Tijdens de 
bijeenkomsten lazen we verhalen uit de bijbel van Pastor Annet Zoet, gingen 
naar de kerk, hadden rondje kerk en gingen knutselen. We zijn ook naar 
Bakkerij Stroet geweest. Vooraf gingen we eerst naar de molen om te kijken hoe 
er meel werd gemalen, samen met de communicantjes uit Rietmolen. 
 

Eindelijk was het dan zover. 25 Mei deden 8 kinderen de 1e H. Communie. Het 
weer werkte mee het was s' morgens wel fris maar droog en de zon kwam erbij. 
Het was een leuke en vlotte viering. 
 

Gefeliciteerd met de 1e H. Communie: Floris Vreemann, Mark 
Meijerink, Louise Eggink, Rodrigo Wissink, Gijs Voordouw, Huub 
Heinneman, Britt Stokkers en Mirthe Winkelhuis. 
De Communiewerkgroep 
 

Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk 

van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het 

koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’                                                     (Lucas 18, 16-17) 

W 
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FIETSTOCHT HERENKOOR 14 MEI 2014 
(voor de 8e keer op rij, afstand 35 km) 

 

e koorleden werden tussen 9.15 en 9.30 uur verwacht in het Achterhuis. 
Onder het genot van koffie met gebak van bakkerij Stroet werden de eerste 

tonen voor deze dag gezet. Over en weer werden humoristische speldenprikken 
uitgedeeld. 
Rond 10.00 uur vertrok de fietskaravaan via Kisveld, richting Haarlo langs de 
Kluntjespot het kerkenpad op naar de eerste pleisterplaats. Drank en hapjes via 
mobiele catering van de dames Esther en Ria waren onderweg en spoedig ter 
plekke. Plotseling roept één van de koorleden “Zo, mijn borrel op, mijn glas is 
leeg, we kunnen weer verder naar huis”. Hij kreeg de lachers en uiteraard het 
commentaar weer op zijn hand. 
De tocht werd voortgezet naar Pluimveehouderij Gussinklo waar we in de 
kantine werden ontvangen met koffie met cake, gevolgd door een video-
presentatie over het bedrijf. De sorteer- en inpakafdeling van eieren werden in de 
praktijk bekeken, evenals de onderkomens van 8000 kippen, een verdeling over 2 
grote schuren voor elk 4000 kippen. Er wordt op een diervriendelijke, milieu-
verantwoorde manier omgegaan met het welzijn van kippen. 
De karavaan trok verder via zandwegen richting Eibergen, waar het koor 
gastvrij werd ontvangen door de familie van één van onze koorleden. De party-
tent met stoelen stonden op een nabij gelegen parkeerplaats uitnodigend op ons 
te wachten. Een uitstekende lunch werd hier genoten, samen met de gastheer en 
gastvrouw. De gastheer heeft voor het vertrek nog enkele foto’s van het koor 
genomen. 
Verder op de fiets over harde en onverharde wegen richting Zwillbrock-
Holterhoek. Tussentijds werd nog een stop gemaakt voor drank en hapjes. Ook 
werd er regelmatig gezondigd in de vorm van “wildplassen”. Moge de Heer ons 
vergeven. 
De tocht leidde ons verder naar de Leemputten. Eerst een terrasje, daarna 
werden allen in groepjes van 4 personen over een aantal waterfietsen opgedeeld 
voor een uurtje op het water. Langs het water stonden hier en daar borden met 
rebus-achtige teksten, waar een zinspreuk van gemaakt kon worden. De spreuk 
had betrekking op de Leemputten en natuur aldaar. 
Op het zandpad bij de Leemputten kregen we nog een ontmoeting met “pseudo-
Fransen” in hun “deuz-chevauxtjes”. Een van de koorleden liet de auto’s stoppen 
en begon een charmeoffensief. “Madame, monsieur”, enz. Onze hartenbreker 
had succes, kreeg van een madammeke een stuk stokbrood, de brie ontbrak. 
Via Zwolle richting de manege in Hupsel, waar nog een tussenstop werd 
gemaakt. Vandaar naar café De Lindeboom in Eibergen voor een borreluurtje en 
diner. Tijdens het borreluurtje werden “de vaste gezangen” gezongen zoals “Heb 
die Gläser”, “Alleluja” en “Überall af der Welt” welke met applaus door de 
overige bezoekers werden ontvangen. 
Na een gezellig en goed diner werd deze dag om ongeveer 21.00 uur afgesloten 
met dank aan de organisatoren Erik, Herman en echtgenotes. De organisatie was 
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voortreffelijk. Ook het tempo van de fietstocht lag aardig in balans met de 
gemiddelde leeftijd van de koorleden. 
Een koorlid. 
 

Voetnoot redactie: Een terugblik op het jaarlijkse uitstapje van het Dameskoor was bij het 

samenstellen van deze Binding nog niet beschikbaar. Wij hopen deze in de September-

binding te kunnen publiceren. 
 

 

4 SEPTEMBER: ZIEKENZALVING 
 

oensdag 3 september wordt, in het kader van Nationale Ziekendag, om 
9.30 uur een eucharistieviering gehouden met zang van het Dameskoor. 

Wilt u tijdens deze viering graag de Ziekenzalving ontvangen, geeft u dit dan 
even door aan het parochiesecretariaat ℡ 0545-286835.  
 

Bij de Ziekenzalving, ook wel bekend als Sacrament der Zieken, wordt u gezalfd 
met Heilige olie waarbij de priester de volgende woorden 
uitspreekt: 
“Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en 
door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade 
van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil 
brengen en verlichting geven”. 

 

 

JAARLIJKSE GEZELLIGE MIDDAG SENIORENSOOS 
 

et is weer zomer, dus tijd om iets te organiseren voor onze jaarlijkse 
gezellige middag. Vorig jaar zijn we in Neede gebleven, dit jaar gaan we een 

korte busreis maken. We hebben samen geprobeerd een gezellig programma voor 
deze middag te maken. 
 

Deze middag is op 18 september de derde donderdagmiddag van de maand. We 
vertrekken van het oude marktplein (Marktstraat) om 13.00 uur. 
Ter afsluiting van deze middag gaan we gezellig eten bij het Grand Café de 
Hofmaat. Voor degene die opgehaald moeten worden, dat kan bij Grand Café de 
Hofmaat om ongeveer 19.00 uur. 
 

De prijs voor deze middag bedraagt voor Soosleden € 35,-. 
Niet leden zijn ook van harte welkom, maar voor de prijs van € 
37,50. 
Opgave graag voor 1 september in verband met de 

organisatie van deze middag. 
 

De maanden juli en augustus is het vakantie, dus geen soos. 
We hopen jullie allemaal te zien op donderdagmiddag 18 september om 13.00 uur 
op het Marktplein. 
Allemaal een fijne zomer. 

Bestuur Seniorensoos 
 

Opgave is mogelijk tot 1 september bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 0545 292177 

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

OPENSTELLING GROTE KERK IN DE VAKANTIE 
 

e Grote Kerk van de Protestantse gemeente Neede is in de maanden juli en 
augustus elke woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.30 uur. 

Vrijwilligers leiden de bezoekers rond en vertellen over het werk van de 
protestantse gemeente. Er is ruimte voor een moment van stilte of een goed 
gesprek en te luisteren naar orgelspel van o.a. de plaatselijke organist Arend 
Koier. Verder exposeert Wilma de Vlieger, beeldend kunstenares en teken-
therapeute met haar abstracte schilderwerken. Zij gebruikt bij haar werken 
gemengde technieken, zie ook www.depijpewroeter.nl. In de ruimte onder de 
toren kan men het prachtig Needs erfgoed de 15e eeuwse Christusbeelden 
bewonderen. Tijdens de Nationale Jammarkt op 20 augustus is de kerk open van 
11.00 uur tot 17.00 uur.  
 

 

EEN PERSOONLIJKE LEERWEG 
 

e Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinnings-
periode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken 

om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de toekomst willen 
kijken. 
Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je 
naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die 
belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar 
ook momenten van groei en inzicht. ‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig 
perspectief’. 
De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe 
beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ 
in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God? 
Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek 
je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt. 
 

De vijf weekenden (van september 2014 t/m maart 2015) worden gehouden bij de 
Minderbroedersklooster van de franciscanen in Megen (ten westen van 
Nijmegen). 
Meer informatie: www.franciscaansebeweging.nl (zoek hier naar ‘lieverlede’) 
 

 

PROGRAMMA 2014: 

“EEN HUIS VOL GLORIE ZIET MEN AL OVER ONZE AARD” 
 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: zaterdag 13 september 

Programma: 
9.15 uur Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer (Kaarsenkapel) 
10.00 uur Grote Kruisweg (Mariapark) 
10.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi) 
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13.30 uur H. Mis (Basiliek ) 
16.45 uur Lof (Kaarsenkapel) 
18.45-19.30 uur Eigen Lichtprocessie (Pax-Christi) 
19.30 uur Vertrek vanaf de Genadekapel 
 

Kevelaerslof: zondag 5 oktober in de Pancratiuskerk in Haaksbergen 

Aanvang 19.00 uur 
 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: zaterdag 1 november 

Programma: 
10.00 uur Pontificale Hoogmis (Basiliek) 
14.00 uur Grote Kruisweg (Mariapark) 
14.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi) 
16.30 uur Lof (Kaarsenkapel) 
17.15 uur Vertrek vanaf de Genadekapel 
 

Opgave voor de bedevaart van 13 september en van 1 november bij mevrouw Ida 
Lansink (Azaleastraat 4 in Neede) of bij de heer B. klein Rot (Haaksbergen, ℡ 
053-5724699). 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

BEKLIM DE TOREN VAN DE CALIXTUSKERK 
 

e toren van de (Nieuwe) H. Calixtus is beeldbepalend voor de stad Groenlo. 
Het beklimmen van de toren is een unieke ervaring: een geweldig uitzicht 

over Groenlo en verre omgeving. Bij helder weer is het panorama wel 40 
kilometer. De toren heeft een hoogte van 74.25 mtr. (bovenkant haan) en vanaf 
ongeveer 40 mtr. hoogte valt te genieten van een fantastisch uitzicht. 
Vakkundige begeleiders geven tijdens een rondleiding tekst en uitleg over de 
toren, de bouw van de kerk en alles wat samenhangt met deze unieke in 1908 
opgeleverde Achterhoekse kerk. 
In de maanden juli en augustus is het beklimmen van de toren mogelijk op de 
woensdag- en de zaterdagmiddag van 13.30–16.30 uur. Deze zomer zijn er nog 
enkele extra gelegenheden: 
Vestingdagen: Zondag 10 augustus van 13.00-16.30 uur 
Braderiedagen: Zondag 13 en 20 juli en 3 augustus van 13.00-16.30 uur 
 

Toegangsprijzen: Kinderen tot 13 jaar € 1,00 
 Volwassenen € 2,50 
Meer informatie: www.calixtus.nl 
 

 

KEILAND 2014: KUNST, KERK EN KAMPEREN OP TERSCHELLING 
 

eiland is 7 dagen lang (zo. 27 juli t/m za. 2 aug.) een mix van kunstzinnige 
workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland. 

Geschikt voor jong en oud, singles, stellen en gezinnen. 
Kijk voor meer informatie op www.keiland.net. 

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  
 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  
Annet Zoet (pastoraal werker)  
 Scholtenhagenweg 42-42 ℡ 06-271 246 95 
 7481 VP  Haaksbergen � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 
Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhofstraat 3 ℡ 0545-293810 
Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
Budgethouder Daniël Mol Verwoldseweg 12 
   7245 AH  Laren ℡ 06-22852326 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Septemberbinding 27 augustus 8 – 12 september 
Allerheiligenbinding 15 oktober 27 – 31 oktober 
Kerstbinding 26 november 8 – 12 december 
Januaribinding 2015 7 januari 2015 19 – 23 januari 2015 
 

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 

deze aanvragen via het 

locatiesecretariaat. 
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IK KRIJG DE TIJD 
 

Zomer, zalige zon en zoevend gebrom 
Licht, helblauwe lucht en lavende vrucht 

 Ik mag genieten, vertederd door alles wat leeft 
Ik mag proeven, verzadigd van al wat Hij geeft 
en zien dat ik straks ‘anders’ wil beginnen… 

 

DE KERK VAN NU 
 

Zolang als de kerk stil staat en niet met het heden mee gaat, 
andersdenkenden niet toelaat,  
als je steeds op dogma’s stuit. 
Als de vinger wordt geheven 

omdat ons wordt voorgeschreven hoe de mens behoort te leven, 
sluit de kerk mensen uit. 

 

Wordt er in de kerk gelezen 
‘de mens is een zondig wezen, die Gods oordeel eens moet vrezen’, 

worden angsten aangepraat. 
Ouderwetse zware preken, die van hel en boete spreken, 

werken slecht, zo is gebleken 
waardoor men de kerk verlaat. 

 

Maar vertelt de kerk waarden om de ander te aanvaarden, 
andersdenkenden, -geaarden, gelijkwaardig iedereen. 

Waar Gods liefde ons zal raken 
zonder onderscheid te maken 

met Zijn Woord als troostend baken 
zeg me: ‘Wie wil daar niet heen?’ 

 

Henk Cieremans, uit parochieblad De Goede Herder, febr. 2013 
 
 

 

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        *) Alleen niet in juli en augustus 
�  www.stpaulusparochie.nl 
 
 
 

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U 
 

 

 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 


