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GOEDE WEEK 
Marcus 14, 1 - 15, 47 

 

et de viering van Palmzondag begint de 

Goede Week en dit wordt duidelijk als in de 

liturgie het Passieverhaal wordt gelezen. De rijke 

geestelijke betekenis die de Goede Week heeft, 

omschreef paus Franciscus twee jaar geleden. Ik 

citeer zijn woorden: 

 “In de Goede Week beleven wij het hoogtepunt 

van de weg, van het liefdesplan, dat door heel de 

geschiedenis van de relatie tussen God en de 

mensheid loopt. Jezus trekt Jeruzalem binnen om 

de laatste stap te zetten waarin Hij heel Zijn zijn 

samenvat: Hij schenkt zich volledig weg, Hij 

behoudt niets voor zich, zelfs het leven niet. Bij 

het laatste avondmaal met Zijn vrienden deelt Hij 

het brood en de kelk ook “voor ons”. Gods Zoon 

schenkt zich aan ons, geeft Zijn lichaam en Zijn 

bloed in onze handen om altijd bij ons te zijn, om 

onder ons te wonen. En in de Hof van Olijven, 

evenals op het proces voor Pilatus, biedt Hij geen 

weerstand, Hij schenkt zich weg.  

Ieder van ons kan zeggen: Hij heeft mij liefgehad 

en zich voor mij overgeleverd. Ieder kan dit 

zeggen: “voor mij”. De Goede Week is een tijd van 

genade die de Heer ons schenkt om de deur van 

ons hart te openen.  
 

Vanuit mijn nieuwe standplaats Barneveld wens 

ik u een goede Goede Week toe. 

K. Donders. 
 

M 
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PALMZONDAG: SPECIALE KINDERVIERING IN RIETMOLEN 
 

Beste jongens en meisjes, 
 

n het weekend van 28 en 29 maart worden in al onze locaties van de parochie 
Palmpasen gevierd. 

Op Palmzondag vieren we dat Jezus in Jeruzalem als een grote Held werd 
toegejuicht. De mensen waren blij dat Jezus naar Jeruzalem kwam en ze riepen 
hosanna, zwaaiden met palmtakken en legde kleden op de grond waar Jezus 
overheen kon lopen. Iedereen was blij! 

 

In de kerk willen we dit ook vieren, maar niet zonder jullie! 
Op zondag 29 maart is er om 10.30 uur in de kerk van 
Rietmolen een speciale kinderviering. 
Als je het leuk vindt mag je thuis een Palmpasenstok maken 
en deze mooi versieren met bijv. gekleurd papier, bloemen, 
buxustakjes of snoepjes. Je mag hem zo mooi maken als je zelf 

wilt. We lopen dan in de kerk een kleine optocht samen met de muziek-
vereniging, zodat iedereen je Palmpasenstok kan bewonderen. 
Tijdens de viering horen we het verhaal van Palmpasen en gaan we veel zingen. 
Na afloop kun je de Palmstok aan iemand geven die je op wilt vrolijken, maar je 
kunt hem natuurlijk ook thuis een mooi plekje geven. 
We hopen dat jullie allemaal komen, want zonder jullie is het geen echt feest!! 
 

Maar het verhaal van Jezus gaat verder. 
Eerst werd Jezus toegejuicht, maar een paar 
dagen later wilde ze Jezus weg hebben en 
hebben ze hem op goede vrijdag gekruisigd. 
Gelukkig kwam het met Pasen toch nog 
allemaal goed. Daar willen we samen met 
jullie verder over praten. 
Tijdens de paasviering op zondag 5 april om 
10.30 uur is er een kinderneven-dienst in het 
Achterhuis naast de kerk in Neede. 
Komen jullie ook!! 
Simone Meijerink 

 

 
 

 

 

Dan komt, volgend op hem, ook Simon Petrus aan en die 

gaat de gedenkplaats binnen. 

Hij aanschouwt de lijkwindsels die er liggen, en ook de 

zweetdoek die op zijn hoofd geweest is, dat die niet bij de 

lijkwindsels ligt. Nee, apart, opgerold op één plek. 

I 
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████████ 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 Ton Bun PK = rector P. Kuipers 

   RC = Vicaris R. Cornelissen 

 

Weekend van 28 en 29 maart: Palmpasen 

Za. 28 mrt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- 

en Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Zo. 29 mrt. 10.30 uur Palmpasenviering in de kerk in Rietmolen: 

  Gezinsviering (eucharistieviering) waarin de kinderen in 

optocht door de kerk gaan met hun palmpasenstok (zie 

blz. 2). Voorganger is pater Ton Bun. 

Di. 31 mrt. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Boeteviering  (zie blz. 8). Voorganger is pastoor De Jong. 

Wo. 1 april 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst.  

Do. 2 april  Witte Donderdag 

  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 10.00 uur Schoolviering.  

 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Het pastoresteam gaat voor. 

Vr. 3 april  Goede Vrijdag 

 15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 19.00 uur Woordviering met zang van het Herenkoor. Voorganger 

is pastor S. Nagelmaeker. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 28 mrt. Eibergen 17.30 uur EU – HdJ  17.30 uur Vespers 

Zo. 29 mrt. Eibergen 10.30 uur GVK – Werkgroep 10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 10.30 uur EU – TB  

Vr. 3 april Eibergen 15.00 uur Kruisweg – AZ 15.00 uur Kruisweg - Wgr 

 Eibergen 19.00 uur WD – AZ  19.00 uur WD – HdJ  

 

Weekend van 4 en 5 april: Pasen 

Za. 4 april  Paaswake 

 21.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Het pastoresteam gaat voor. 

Zo. 5 april  Hoogfeest van Pasen 

 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van alle koren. 

Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

  Er is een 2e collecte voor de Bisschoppelijke Vasten Actie. 

  Er is kindernevendienst in het Achterhuis (zie blz. 2). 
  (Na afloop van de viering kunt u wijwater meenemen achter uit de kerk. 

U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.) 
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Wo. 8 april 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 5 april Rietmolen 9.00 uur WCV – SN 10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 10.30 uur WCV – AZ 

Ma. 6 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ  

Do. 9 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 11 en 12 april: Beloken Pasen 

Za. 11 april 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Do. 16 april 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 11 april Eibergen 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 12 april Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ / AZ 10.30 uur EU – PK  

Do. 16 april Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 18 en 19 april: 3e Zondag van Pasen 

Za. 18 april 19.00 uur In de RK Kerk in Eibergen: 
  Gezamenlijke Vormselviering van de locaties Eibergen, 

Neede, Rekken en Rietmolen. Voorgangers zijn vicaris R. 
Cornelissen en pastoor H. de Jong. De zang wordt 
verzorgd door een projectkoor, samengesteld uit leden 
van de middenkoren uit Eibergen, Neede, Rekken en 
Rietmolen (zie blz. 10). 

U wordt verzocht u om ruim op tijd in de Mattheüskerk 

te zijn vanwege de verwachte drukte. 

Zo. 19 april 10.00 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische dialectdienst. Voorganger is ds. Gerrie 

Zemmelink uit Aalten. Muzikale medewerking wordt 
verleend door de heer A. Heuvelink, organist en enkele 
blazers. Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de 
werkgroep "Dialect en religie" en na de dienst is er koffie. 

Vr. 24 april 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is mevrouw A. Haarman (RK). 
  Aansluitend is er 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 Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 18 april Eibergen 19.00 uur EU – RC / HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  

Zo. 19 april     11.30 uur EU – HdJ 

Do. 23 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 25 en 26 april: 4e Zondag van Pasen 

Za. 25 april 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 2e collecte bij 

gelegenheid van Roepingenzondag (voor het mogelijk 

maken van de ambtsopleiding van priesters, diaken en 

catecheten in ons aartsbisdom). 

Wo. 29 april  Redactievergadering voor de Pinksterbinding. 

  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 

Do. 30 april  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 26 april Eibergen 9.00 uur EU – TB 10.30 uur EU – TB  

Do. 30 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 2 en 3 mei: 5e Zondag van Pasen 

2 en 3 mei  Er is dit weekend geen viering in onze kerk. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 2 mei Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  

Zo. 3 mei Eibergen 9.00 uur EU – TB 10.30 uur EU – TB 

Do. 7 mei Eibergen 9.00 uur WCV – SN 

 

Weekend van 9 en 10 mei: 6e Zondag van Pasen 

Za. 9 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Di. 12 mei 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is 

pastor S. Nagelmaeker. 

Wo. 13 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 9 mei Eibergen 17.30 uur WCV – SN 

Zo. 10 mei Rietmolen 9.00 uur WCV – SN 10.30 uur EU – HdJ 

     17.00 uur Lof – HdJ  
 

Vieringen in de komende weken: 

Do. 14 mei  Hemelvaart van de Heer 

 10.30 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 11.00 uur In Rekken: 

  Oecumenische dienst (zie blz. 6). 

Zo. 17 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Zo. 24 mei  Pinksteren 

 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 

Overleden: 
11-01 Dhr. B.A.M. Bunck, Bleekenweg 5, 85 jaar 
19-01 Mevr. T.G. ten Brinke-Scholten, Ruwenhofstraat 1-01, 88 jaar 
28-01 Mevr. B.C.F. Assink-Ansems, Henry Dunantweg 66, 78 jaar 
12-02 Dhr. B.J. Bolster, Holtplas 20, 69 jaar 
23-02 Dhr. H.A.J. Tenhagen, Eibergseweg 57, 88 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Henk en Truus ter Woerds, Prins Bernhardstraat 4 naar Hofmaat 46 
 
 

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

 

 
 

 DE TENTDIENSTCOMMISSIE ZOEKT: U 
 

ij zijn op zoek naar iemand die een nieuwe uitdaging aan wil gaan! Iemand 
die graag mee wil doen en denken vanuit de oecumenische gedachte. 

Hij/zij wil zich actief inzetten voor het organiseren van de tentdienst. Iedere 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Hierbij valt ook te denken aan hand- en span-
diensten of meedenken over de invulling van de tentdienst. 
 

Spreekt dit u aan? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Hermien Kempers (℡ 0545-292707). 

Met hartelijke groet, 

De Tentdienstcommissie 
 

 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING 
 

p Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een 
Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden en wel op een 

bijzondere locatie: op de deel van boerderij Vos op Gelink bij Tim Vos en Nienke 
Filippelli, aan de Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken. 
Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute 
die dag. Ook als u er niet op uit trekt die dag, bent u van harte welkom om mee 
te vieren en mensen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Kinderen zijn van 
harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren. 
 

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! Daarna volgt er een korte viering, waarna er 
opnieuw koffie/thee en limonade is met wat lekkers. Zo hopen we elkaar in 
oecumenisch verband te ontmoeten! 
 

Er zijn stoelen aanwezig, maar mocht u met de auto komen, neem dan uw eigen 
klapstoel mee. Wilt u met een groep meefietsen naar de boerderij: 9.30 uur 
vertrekken fietsers vanaf het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB aan de Kerkstraat, tegenover de Pickerhal. Is fietsen een bezwaar of heeft 
u geen eigen vervoer, belt u dan gerust met ds. Eveline Struijk-Boers. We zorgen 
dan voor vervoer! 

W 

O 
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Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken 

en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. 

Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Rekken. 

Ds. Eveline Struijk-Boers, ds. Jet Lieftink, ds. Jan Hazeleger en 

pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 

“ZINDAG” IN EN OM DE ANTONIUSKERK IN REKKEN OP ZAT. 16 MEI 
 

oms droom ik van een klooster in de buurt …” Op zaterdag 16 mei bieden 

wij, ds. Jet Lieftink, ds. Eveline Struijk, en pastor Annet Zoet, een dag 

aan voor ieder die verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en 

verbondenheid. De Antoniuskerk fungeert die dag als klooster, de natuur aan de 

Berkel als kloostertuin, een ruimte in Den Hof als refter waar we eten.  

Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met een aantal korte 

gebedsvieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte én elkaar 

ontmoeten aan de ‘tafel’ voor een goed gesprek over leven en geloof; samen eten 

en drinken. 

Wanneer: zaterdag 16 mei van 9.30-16.00 uur  Waar: in en rond de Antoniuskerk 

aan de Lindevoort in Rekken, Kosten: €10,-per persoon, met inbegrip van een 
warme maaltijd. 

Opgave: tot 5 mei bij ds. Eveline Struijk (tel: 472987) e.strubo@gmail.com en ds. 

Jet Lieftink (℡ 293138) lieftink-buijs@kpnplanet.nl en pastor Annet Zoet (℡ 

06-27124695) annettezoet@gmail.com. 
 
 
 
 

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

 

 

 

WOORD VAN DANK AAN ALLEN 

DIE AAN MIJ GEDACHT HEBBEN 
 

Beste parochianen van de St. Paulusparochie,  
 

raag wil ik, nu ik aan de vooravond sta van mijn presentatie in mijn nieuwe 

parochies, u allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van 

waardering, dankbaarheid en bemoediging die ik bij mijn afscheid van de St. 

Paulusparochie mocht ontvangen van velen.  
 

De maand januari was voor mij een afscheidsmaand waarbij ik nog één maal in 

alle kerken van onze parochie mocht voorgaan en waar men mij ook niet met 

lege handen wilde laten weggaan.  
 

Het ontroerde mij dat zo velen aanwezig waren bij het officiële afscheid tijdens 

de feestelijke Eucharistieviering op zondag 1 februari in de basiliek met 

aansluitend de receptie. U hebt mij overladen met honderden kaarten, brieven, 

e-mails en originele cadeautjes; van boeken tot voedselpakketten, van een 

vogelhuisje tot een heus ‘Karel Donders-huispak’. Het is vervolgens allemaal met 

de verhuiswagen veilig van Eibergen naar het Kippendorp Barneveld over-

gebracht.  
 

“S 

G 
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Met een hartelijke groet van huis tot huis, 

Karel Donders,  

kapelaan in de parochies St. Lucas en St. Maarten 

Langstraat 38, 3771 BG Barneveld, donders@stlucas.nu 
 

 

BOETE EN VERZOENING VOOR PASEN 
 

hristen-zijn is een relatie hebben met God. In iedere relatie gaat het wel 
eens mis, soms zelfs ernstig. In de biecht kan men zich vrij uitspreken in 

een vertrouwelijk gesprek met een priester die “in de naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest” vergeving kan schenken. 
 

Voor grote feesten houden wij boetevieringen in onze St. Paulusparochie. We 
luisteren dan naar Gods Woord in de Bijbel en naar de verkondiging die ons 
uitnodigt tot bekering en levensvernieuwing. Een boeteviering met een 
gewetensonderzoek is een goede voorbereiding op het ontvangen van het 
sacrament van boete en verzoening, de biecht. Een boeteviering vervangt de 
biecht dus niet. 
 

Ter voorbereiding op Pasen is er in de Goede Week, op dinsdag 31 maart om 
19.00 uur een boeteviering in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Direct na de 
viering is er biechtgelegenheid. Ook op Stille Zaterdag, 4 april, is er gelegenheid 
om te biechten van 16.00 tot 17.00 uur, eveneens in de basiliek. Pastoor De Jong 
is dan aanwezig, ook voor een gesprek. 

Pastoor H. de Jong. 
 

 

VASTENAKTIE 2015: DE THEEPLANTAGES VAN SRI LANKA 
18 februari t/m 5 april 

 

oor Vastenaktie is de samenhang die Jezus Christus aangeeft in zijn 
Bergrede (Mt. 6) tussen vasten, aalmoezen geven en bidden belangrijk: 

Soberheid, Solidariteit en Spiritualiteit. De Heilige Augustinus zegt: ‘Vasten op 
zichzelf is moeizaam, maar het krijgt vleugels als je het combineert met 
gerechtigheid doen en bidden’. 
De Vastenaktie wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen die werken 
aan meer menswaardigheid in alle facetten van het mens-zijn. Vastenaktie wil 
mensen in Nederland vanuit het R.-K. geloof en vanuit een spiritualiteit van 
gerechtigheid, aan het denken zetten over hun plaats in een geglobaliseerde 
mondiale samenleving. Solidariteit met medemensen in nood, ook ver weg, is een 
wezenskenmerk van kerk-zijn. 
Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. 
Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. 
Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het 
bijzonder in de Vastentijd voor Pasen. 
We werken met vrijwilligers, orden, congregaties en andere groepen ter plaatse. 
Wij stimuleren levende gemeenschappen in Nederland en in het buitenland door 
duurzame relaties tussen deze gemeenschappen te faciliteren. We combineren 

C 

V 
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een missionaire zingevings-actie met geldwerving. We gaan uit van de 

waardigheid van ieder individu, met specifieke aandacht voor de groepen van 

personen die in de marge van de maatschappij leven. 
 

Mooi maar arm 

Sri Lanka is een klein eiland in de Indische Oceaan. Het heeft prachtige 

stranden, maar de mensen die er wonen zijn erg arm. Vroeger was het een Britse 

kolonie: Engeland vond dat het land bij hen hoorde. De Engelsen haalden slaven 

uit India om voor hen te werken op de theeplantages in het binnenland. Ze 

moesten de hele dag theeblaadjes plukken en woonden in kleine schuurtjes 

zonder ramen. Gelukkig werd in 1838 de slavernij op de Engelse kolonies 

afgeschaft. Maar voor de theeplukkers veranderde er weinig. 

Er wonen twee grote groepen mensen op Sri Lanka: Tamils en Singalezen. In 

1948 werden de Singalezen de baas op Sri Lanka. Dat zorgde voor oorlog met 

andere mensen op het eiland. In 2004 werd Sri Lanka overspoeld door een 

tsunami, een enorme vloedgolf uit de zee. Meer dan 35.000 mensen overleden 

toen. 

Tijdens de Vastenaktiecampagne 2015 zullen we zien dat achter mooie foto’s 

vaak een schrijnende werkelijkheid schuil gaat. De Tamil-gemeenschappen op de 

theeplantages leven bijvoorbeeld extreem geïsoleerd, vaak in grote armoede. Het 

campagneproject 2015 is het werk van caritasorganisatie Setik van het bisdom 

Kandy. Setik helpt onder andere de Tamil-gemeenschappen op de theeplantages 

zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden. 
 

Steun de Vastenaktie via het Vastenzakje 

dat achterin de kerk ligt en die u ook 

ontvangst samen met de Paasbinding. Op 

Eerste Paasdag is de 2e collecte in onze kerk bestemd voor de Vastenactie. 
 

 

NAUTILUSDAG 2015 
 

e inspiratiemiddag voor de bezoekersgroepen van parochie St. Paulus werd 

gehouden in het Rekkense 'Los hoes'. Harry Scharrenborg van het bisdom 

(diaconie) vertelde over de toekomst van het bezoekwerk. Hij benadrukte het 

belang van bijv. 'omgekeerd bezoekwerk'. Dan nodig je parochianen in groepen 

uit en biedt hen een kerkelijke ontmoetingsdag aan. Elke locatie kan zo haar 

eigen geloofsgemeenschap meer op elkaar betrokken laten zijn. Het is vooral 

bedoeld om het contact in stand te houden. Dat wordt echt belangrijk als het 

kerkbezoek steeds minder wordt of wegvalt. 

Na de pauze trad mevr. Charlotte Gloria op. Zij is een blinde artieste die 

geweldig mooi zingt op eigen teksten. Het was een groot succes.  

De bedoeling is dat de jaarlijkse Nautilusdag in stand blijft. 

Pastor Simon Nagelmaeker 
 

 
 

De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, 
maar een slechte plaats om te verblijven                                                   Josh Billings 
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NIEUWE VOORGANGER IN UITVAARTVIERINGEN 
 

p zaterdag 2 mei a.s. om 17.30 uur zal mevrouw Nienke Filippelli-Key in de 
H.H. Martelaren van Gorcumkerk in Rekken worden gepresenteerd als 

voorganger in uitvaartvieringen in de St. Paulusparochie. Zij ontvangt dan de 
zegen en de zending om voorganger te zijn in uitvaartvieringen.  
Daarna zal zij net als de andere leden van de werkgroep Uitvaart inzetbaar zijn 
voor uitvaarten in alle locaties van de St. Paulusparochie. 
 

De afgelopen jaren heeft mevrouw Filippelli zich door middel van cursussen en 
stages voorbereid op het pastoraal begeleiden van nabestaanden bij het 
overlijden van een dierbare en op het zelfstandig voorgaan in uitvaartvieringen. 
Als pastores hebben wij alle vertrouwen in haar als voorganger in uitvaart-
vieringen. Wij zijn verheugd over haar verlangen zich in te zetten voor goede, 
mooie en respectvolle uitvaartvieringen in nauw overleg met nabestaanden.  
Pastoor H. de Jong, pastor S. Nagelmaeker en pastor A. Zoet. 
 

NIENKE FILIPPELLI STELT ZICH AAN U VOOR: 
 

inds 2008 woon ik in Rekken waar ik enige jaren secretaris van de locatie-
raad mocht zijn. Daar ontmoette ik ook mijn partner Tim met wie ik samen-

woon. Als lid van de Werkgroepen Avondwake van Rekken en van Eibergen 
alsmede van de werkgroep Woord- en Communievieringen te Rekken ging mijn 
aandacht steeds meer uit naar het begeleiden van nabestaanden bij een over-
lijden. Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk een goed afscheid is voor 
de rouwverwerking. Daarom wil ik mij uit overtuiging inzetten om 
nabestaanden op een betekenisvolle wijze binnen de kerk afscheid te laten 
nemen van hun dierbare. 
 

 

18 APRIL 2015: VORMSELVIERING EN KORENDAG 
 

p zaterdag 18 april a.s. ontvangen 31 jongeren uit de locaties Eibergen, 
Neede, Rekken en Rietmolen het sacrament van het Heilig Vormsel. Dit 

vindt plaats in de H. Mattheüskerk te Eibergen waarbij vicaris R. Cornelissen de 
vormheer is en samen met Pastoor de Jong voorgaat in de Eucharistieviering. 
Aanvang 19.00 uur. 
 

De vormselplechtigheid wordt voorlopig de afsluiting van een voorbereidings-
periode van zes bijeenkomsten op de woensdagmiddag en de presentatieviering 
in december jl.. Ter afsluiting is er op zaterdag 20 juni een terugkomdag voor de 
vormelingen gepland. 
De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie ENRR verzorgt in samenwerking met 
Pastoor de Jong de voorbereiding van de jongeren en van de vormselviering. 
 

Zoals al in de presentatieviering aangekondigd, is er op initiatief van een aantal 
ouders een goed doel geadopteerd door de jongeren. Dat goede doel heet: "Make a 
Wish Nederland", een organisatie die wensen van ernstig zieke kinderen 
realiseert om ze zo een onvergetelijke dag te bezorgen. 

O 

S 
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Voor meer informatie daarover zie: www.makeawishnederland.org.  

De vormelingen gaan geld voor deze organisatie inzamelen en geven zo een stuk 

invulling aan de zeven Werken van Barmhartigheid, een onderdeel van de 

vormselvoorbereiding. Tijdens de terugkomdag zal de opbrengst aan een 

vertegenwoordiger van Make a Wish Nederland overhandigd worden. Hopelijk 

vinden de jongeren leuke vormen om veel geld bijeen te brengen voor dit goede 

doel. 
 

In tegenstelling tot vorige jaren zal niet het "middenkoor" van de locatie waar 

het vormen plaats vindt de liturgie opfleuren met gezang. 

De vormselwerkgroep heeft bedacht om niet één koor in te zetten, maar een 

projectkoor samen te stellen uit leden van middenkoren van de vier 

bovengenoemde locaties. Dit idee is door die koren omarmt en er hebben zich 

ruim dertig zangers (m/v) aangemeld. Erg tevredenstellend en bemoedigend. 

Om als projectkoor te repeteren wordt er een korenmiddag georganiseerd op 

zaterdag 18 april 2015, de Vormseldag. Alle 13 geprogrammeerde liederen zullen 

die middag worden gerepeteerd of ingestudeerd onder leiding van Frans 

Thomassen, dirigent van Diapason. 

De voorbereidingen van zowel de vormselviering en de korenmiddag zijn in volle 

gang naast de werkzaamheden voor de regulier voorbereidingsmiddagen. 
 

Wij hopen dat het projectkoor een extra feestelijk tintje zal geven aan de 

vormselviering en er zo een voor de vormelingen en hun families een 

onvergetelijke gebeurtenis van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Vormselwerkgroep St. Paulusparochie ENRR 

Berry Brockötter 
 

 

ROEPINGENZONDAG 25-26 APRIL 

MET PRIESTERSTUDENT NIELS KONING 
 

e parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan 

nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de Heer om 

moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane 

Gebedskring, waarin inmiddels honderden mensen uit het Aartsbisdom, ook 

vanuit onze St. Paulusparochie, bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met 

nieuwe priesters. 

Op de vierde zondag van Pasen, de “Zondag van de Goede Herder” vieren we 

Wereldroepingendag. Deze dag bidden we in het bijzonder om roepingen tot het 

priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. 
 

Net als vorig jaar, klinkt in onze St. Paulusparochie het getuigenis van een 

priesterstudent. Dit jaar is Niels Koning (Deventer, 1994) in ons midden. Het is 

fijn en belangrijk dat priesterstudenten zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de 

verschillende parochies en geloofsgemeenschappen. Niels zal iets vertellen over 

de manier waarop hij probeert antwoord te geven op Gods roepstem. 
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Hij zal vertellen over zijn roeping in de volgende eucharistievieringen: 
zaterdag 25 april, om 19.00 uur in Neede;  
zondag 26 april, om 09.00 uur in Eibergen en 10.30 uur in Groenlo. 
 

In dit weekend van Roepingenzondag is de extra collecte bestemd voor het Fonds 
Priesteropleiding. Uw gift kunt u ook overmaken op bankrekening 
NL64ABNA0810496488, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom te 
Utrecht, onder vermelding van ‘Roepingenpastoraat Aartsbisdom’. 
Zie ook de website: www.jekomtalsgeroepen.nl 
 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

U KUNT ZICH NOG STEEDS AANMELDEN 

VOOR DEELNAME AAN DE LOURDESBEDEVAART 
 

an 2 tot en met 9 mei wordt vanuit onze St. Paulusparochie deelgenomen 
aan de grote bisdom-bedevaart naar Lourdes. De kosten voor deze bedevaart 

bedragen € 879,-- incl. alle maaltijden. Aanmelden kan nog steeds bij de 
contactpersoon voor het Lourdeswerk in de St. Paulusparochie, Rianne van 
Boxtel via de e-mail lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of telefonisch op 06-
18331159. Zij kan u ook meer informatie verstrekken over deze bedevaart. De St. 
Paulusgroep wordt pastoraal begeleid door pastoor De Jong en priesterstudent 
Niels Koning. 
 

BEDEVAARTSGANGERS NEMEN GRAAG UW INTENTIES MEE! 
 

nmiddels staat de barometer bijna op bijna 900 deelnemers aan de bedevaart 
van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Uit onze St. Paulusparochie 

neemt ook een flinke groep pelgrims deel. In alle vroegte vertrekt de groep op 
zaterdag 2 mei per bus naar Noord-Frankrijk om daar in de TGV te stappen die 
’s avonds zal aankomen in Lourdes.  
Veel parochianen zullen ‘in de geest’ met hen meereizen: mensen voor wie het 
om de één of andere reden niet is weggelegd om mee te gaan. Graag willen wij 
tijdens deze bedevaart, die tot 9 mei duurt, aan de mensen thuis denken, ook 
voor hun intenties bidden en kaarsen opsteken. Uw gebedsverzoeken willen we 
graag meenemen naar Lourdes. U kunt uw gebedsverzoeken en intenties mailen 
naar: lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of via een kaartje naar: Pastoor H. de 
Jong, Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo. 
Rianne van Boxtel, contactpersoon Lourdeswerk St. Paulusparochie  
 

 

KENNISMAKING MET HET KLOOSTERLEVEN 
 

en weekend stilte………………, weg van je werk, je gezin en alles wat je 
aandacht en zorg vraagt. Meegaan in het ritme van de gebedstijden. Geen 

telefoon, internet of TV.  
Een korte retraite in abdij Lilbosch te Echt. Onder begeleiding van Eveline 
Struijk en Annet Zoet hebben we een weekend meebeleeft in het klooster. Allen 
waren we nieuwsgierig en op zoek naar stilte. Stilte in ons zelf, een stille 

V 

I 
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omgeving.” Petra Brons schrijft hoe zij dit weekend dat gehouden werd van 27 

februari tot en met 1 maart beleefde. Haar verslag met foto’s vindt u op onze 

website www.stpaulusparochie.nl. 

Volgend jaar willen we opnieuw zo’n weekend aanbieden. Misschien maakt de 

ervaring van Petra u nieuwsgierig. 

Annet Zoet. 
 

 

OM ALVAST TE NOTEREN: 

ST. PAULUSDAG IN BELTRUM OP 28 JUNI 2014 
 

het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. 

Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. 

Na Groenlo, Rekken en Neede is dit jaar Beltrum de gastlocatie voor deze St. 

Paulusdag. De openluchtviering, die wordt gehouden in het sportpark, begint om 

10.30 uur. Daarna volgt een interessant middagprogramma (duurt tot ca. 14 

uur). 

Graag zien wij u op zondag 28 juni in Beltrum! 

De werkgroep St. Paulusdag.  
 

 
  

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 

27 – 30 maart H. de Jong 06-12379793 

2 – 6 april A. Zoet 06-27124695 

9 – 13 april H. de Jong 06-12379793 

16 – 20 april A. Zoet 06-27124695 

23 – 27 april H. de Jong 06-12379793 

1 – 4 mei A. Zoet 06-27124695 

8 – 11 mei S. Nagelmaeker 06-53553557 

15 – 18 mei H. de Jong 06-12379793 

22 – 25 mei S. Nagelmaeker 06-53553557 
 
 
 
 

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

keuze contact opnemen. 
 
 

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

AFSCHEID KAPELAAN DONDERS 
 

p zaterdag 10 januari ging kapelaan Karel Donders voor het laatst voor in 

onze kerk. Aan het slot van de viering werd hem namens alle koren een 

attentie aangeboden, als blijk van waardering. 

O 
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Dat die waardering wederzijds was, bleek ook uit het feit dat hij het Needse 
Dames- en Herenkoor had gevraagd om te zingen tijdens zijn afscheidsviering op 
zondag 1 februari in de Calixtusbasiliek in Groenlo. 
 

Bij deze goed bezochte viering waren daardoor extra veel Needenaren aanwezig. 
Het koor werd na afloop van diverse kanten gecomplimenteerd met de zang. 
Aan het slot van de receptie heeft de locatieraad en pastoraatsgroep namens de 
hele Needse geloofsgemeenschap kapelaan Donders bedankt voor zijn inzet, veel 
succes gewenst in zijn nieuwe parochies en een passende attentie aangeboden. 
De locatieraad. 
 

 

TOEKOMST 
 

elf ben ik ook een verontruste parochiaan”. Zo eindigde een mail van een 
parochiaan die ons wees op www.verontrusteparochianen.nl. 

 

Eind vorig jaar verscheen een notitie van kardinaal Eijk over het ontwikkelingen 
in de kerk1). De kardinaal blikt daarin vooruit tot 2028. Hij voorziet op basis van 
de huidige ontwikkelingen een vergaande krimp in het aartsbisdom, met als 
gevolg in 2028 nog 20 parochies met één of meer kerkgebouwen. 
 

Dat is een somber toekomstbeeld. Daar zal iedereen die de kerk een warm hart 
toedraagt het over eens zijn. De vraag is of het een realistisch beeld is en of er 
alternatieven denkbaar zijn. En de vraag is ook welke rol wij hier zelf in hebben. 
 

Het initiatief www.verontrusteparochianen.nl staat niet op zich. Er zijn meer 
groeperingen die katholieken oproepen zich te keren tegen de plannen, bijv. 
Bezield Verband Utrecht (www.bezieldverbandutrecht.nl). 
 

Als locatieraad en pastoraatsgroep van Neede hebben we zeker begrip voor deze 
initiatieven. 
Tegelijk zien wij ook van heel dichtbij de ontwikkelingen die de kerk doormaakt. 
We zien dat het aantal kerkgangers daalt, de inkomsten minder worden en er 
minder voorgangers zijn. Ontwikkelingen die al vele jaren gaande zijn en waar 
we onze ogen niet voor mogen sluiten. 
 

Een parochiebestuur besluit nooit lichtvaardig tot het sluiten van kerken. Ook 
in onze St. Paulusparochie niet. 
In het eerste concept van het beleidsplan van St. Paulus ‘Met passie voor het 
Evangelie’, werd een concreet tijdspad geschetst voor de sluiting van vier kerken 
in onze parochie. Neede zou als laatste van deze vier worden gesloten, in 2017. 
Het bestuur heeft later, na een dialoog met alle locaties, besloten om die 
concrete jaartallen te schrappen. De sluiting van een kerk is nu afhankelijk 
gemaakt van de vitaliteit van een locatie. 
Het bestuur heeft er toen dus niet voor gekozen om mee te gaan met de beleids-
richting van het Bisdom: alles concentreren rond het Eucharistisch Centrum. 
Dat besluit verdient respect. 
Op dit moment liggen er geen concrete plannen voor sluiting van één van deze 
vier kerken (Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen). 

“Z 
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Vitaliteit is een abstract begrip en moeilijk meetbaar. Wij kunnen daarom nooit 

een concreet antwoord geven op de vraag die (zeker rond de Actie Kerkbalans) 

regelmatig wordt gesteld: ‘Hoe lang blijft de kerk in Neede nog open?’ 
 

Vitaliteit is voor een deel wel meetbaar. We kunnen het aantal vrijwilligers, 

kerkgangers, eerste communicantjes, vormelingen en huwelijken tellen. Ook het 

huishoudboekje van de locatie (komt er voldoende geld binnen om alle onkosten 

te dekken) is een concreet meetmiddel. 

Zoals al aangegeven zien we bij al deze meetbare zaken achteruitgang. Een 

steeds kleinere groep vrijwilligers moet, met steeds minder pastores, de locatie 

draaiende houden met steeds minder geld. 
 

Natuurlijk is het prima om middels de eerder genoemde initiatieven uw stem te 

laten horen tegen het beleid van het Bisdom. 

Wij hopen alleen dat u het hier niet bij laat…. En dat u actief bij wilt (blijven) 

dragen aan de vitaliteit van onze kerk in Neede. Wees/blijf loyaal en royaal. 

Bezoek de vieringen. Zet u in als vrijwilliger. Steun ons financieel. 

Zolang het parochiebestuur ons als “vitaal” ziet, blijven onze deuren nog open. 

 
1) Deze notitie kunt u lezen via www.stpaulusparochie.nl, knop ‘Nieuws’. Het betreft een 

nieuwsbericht van 18-12-2014. 
 

 

GEZOCHT: NIEUWE SECRETARIS 
 

e secretaris van de locatieraad Neede, Alex Wientjes, heeft helaas - 

genoodzaakt door andere drukke werkzaamheden - zijn functie als 

secretaris van de locatieraad neergelegd. We vinden het heel jammer, maar 

hebben begrip voor zijn besluit. 
 

We hopen spoedig invulling te geven aan de ontstane vacature. 

De belangrijkste taken van de secretaris zijn het voorbereiden van de 

maandelijkse vergaderingen (agenda en stukken), notuleren en het verzorgen 

van de contacten met o.a. het centrale secretariaat. 

Draag jij onze kerk een warm hart toe en heb je ervaring met dit werk of lijkt het 

je een mooie uitdaging? Neem dan gerust vrijblijvend contact op voor meer 

informatie. 

Namens de locatieraad Neede, 

Gerhard ten Voorde, voorzitter (℡ 0545-293810) 
 

 

EVEN VOORSTELLEN: DE PASTORAATSGROEP 
 

p de achterkant van de Binding heeft u wellicht de namen gelezen van de 

pastoraatsgroep Neede. Het leek ons goed om kort uit te leggen wat een 

pastoraatsgroep doet. 

Dit is niet makkelijk aangezien het een groep is die nog volop in ontwikkeling is. 

Aangezien het pastoresteam steeds kleiner wordt en de parochie uit zeven 

locaties bestaat, is het voor het pastoresteam niet mogelijk om overal aanwezig 

en aanspreekbaar te zijn. 
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Er bestond al langere tijd bij het pastoresteam de wens om een pastoraatsgroep 
te vormen in iedere locatie. Ook in de andere parochielocaties zijn pastoraats-
groepen aanwezig of in oprichting. 
 

De pastoraatgroep werkt nauw samen met het pastoraal team. De 
eindverantwoordelijkheid voor het pastorale beleid ligt bij het pastoraal team 
(kortweg PBO). De uitvoering en coördinatie liggen, voor zover het de lokale 
geloofsgemeenschappen betreft, bij de pastoraatsgroep. 
De pastoraatsgroep wordt begeleid door een lid van het pastoraal team. 
De pastoraatsgroep is ook vertegenwoordigd in het Breed Pastoraal Overleg. 
 

Doel: 

• Ogen en oren van de lokale geloofsgemeenschap 
• Organiseren van pastorale nabijheid 
• Zorgen dat datgene wat er in de geloofsgemeenschap leeft, wordt bemiddeld 
naar het niveau van het pastorale beleid 

• Mede uitvoeren van pastoraal beleid 
• Zichtbaar aanspreekpunt van de geloofsgemeenschap 
• Pastorale activiteiten op elkaar afstemmen 
• Zorg dragen voor vrijwilligers 
• Contact houden met andere pastoraatsgroepen binnen de parochie en met het 
pastoraal team 

 

De leden van de pastoraatsgroep bouwen een goede communicatie op met 
werkgroepen rond catechese, gemeenschapsopbouw, liturgie en diaconie en met 
het pastoraal team. Ook zijn er lijnen naar het locatiesecretariaat en de 
locatieraad en naar het centraal secretariaat. 
 

Taken: 

• Zorgen voor pastorale nabijheid 
• Sorteren van pastorale vragen en zorgen dat ze op de juiste plek terecht 
komen. 

• Contact met pastoraal team: signaleren wat er leeft, kijken hoe nieuwe 
vormen van pastorale zorg en nabijheid kunnen worden ingevoerd.  

• Zorgen dat informatie over pastorale zaken worden doorgegeven aan 
werkgroepen. Vragen uit werkgroepen doorgeven aan het pastoraal team 

• Cement zijn tussen werkgroepen, zorgen dat groepen geen eilanden worden. 
• Contact met de Locatieraad  
• Contact met het locatiesecretariaat en het centraal secretariaat 
• Zorg voor vrijwilligers samen met de Locatieraad 
• Deelnemen aan bijeenkomsten van het BPO (3x per jaar) 
 

Dit is puntsgewijs kort wat onze taak in houdt. 
Het zijn punten, nu is het de bedoeling dat we er mee aan de slag gaan. 
Als pastoraatsgroep vergaderen we maandelijks samen met de locatieraad, 
zodat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt in onze geloofsgemeenschap en 
de taken goed verdeeld kunnen worden tussen locatieraad en pastoraatsgroep. 
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Het locatiesecretariaat blijft onverminderd de plek waar u terecht kunt voor het 

opgeven van misintenties, het aanmelden voor bijv. doop, Eerste H. Communie 

of Vormsel en andere praktische vragen. Waar nodig neemt het locatie-

secretariaat contact op met de pastoraatsgroep. 

We hopen voor u allen het aanspreekpunt te mogen zijn en op deze manier een 

waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze parochielocatie. 

Gerard Bartels, Hermien Kempers en Simone Meijerink 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

14 februari € 57,35 Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
 

 

TELLING AANTAL KERKGANGERS 
  

p verzoek van het KASKI is ook dit jaar in onze St. Paulusparochie tijdens 

2 weekenden het aantal kerkgangers geteld: 

Zondag 8 maart 10.30 uur Woord- en Communieviering 75 kerkgangers 

Zaterdag 15 maart 9.00 uur Eucharistievieringviering 73 kerkgangers 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 5 april  10.30 uur  D. Konniger en T. Konniger 

Zondag 24 mei 9.00 uur  D. Konniger en T. Konniger 

Zondag 21 juni 10.30 uur  D. Konniger en T. Konniger 
 

Koster Henk Holtkamp ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297. 
 

 

27/28 MAART: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdagavond 27 maart en zaterdagmorgen 28 maart vindt in Neede de 

kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 

gesloten plastic zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43. 
 

Inleveren op:  vrijdagavond van 20.00-20.30 uur  en  

 zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar 

naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in 

Nood in Bangladesh. 

Meer info op www.samskledingactie.nl of ℡ 073-687 10 60. 
 

 

KLUSSERS VOORTAAN ACTIEF OP DE 1
E
 EN 3

E
 WOENSDAG 

 

anaf april gaat de klussengroep weer van start. Op de eerste en derde 

woensdag van de maand zijn ze actief rond de kerk en op het kerkhof. 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

PASSIECONCERT 28 MAART OM 20.00 UUR IN DE GROTE KERK 
 

et Christelijk koor ‘Jubilate’ Neede zal deze avond het oratorium The 
Crucifixion’ van John Stainer uitvoeren en wordt daarin op het kerkorgel 

begeleid door Rene van Dijken. Egbert van Hattem (tenor) en Hans van der Werf 
(bas-bariton) zullen de solopartijen verzorgen. De algehele leiding is in handen 
van dirigent Jaap Vonk. 
Wij vragen geen entree, maar hopen wel op een vrije gift bij de uitgang. 
 

Dit indrukwekkende oratorium vertelt op directe wijze het Passieverhaal, 
aangevuld met meditaties door het koor en de solisten en natuurlijk de prachtige 
Hymns. Graag heten wij u van harte welkom op dit bijzondere concert! 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OPGAVE INTENTIES VOOR PASEN 2015 
 

voor de Woord- en Communieviering op zondag 5 april om 10.30 uur 
(Paasmorgen) met zang van alle koren. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 10,- per intentie) inleveren bij 
het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 3 april). 
 

 

 

H 



 19 – april / mei 2015 

████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 

 ℡ 0544-464663 Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

  � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo 

 ℡ 06-123 797 93 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  

Karel Donders (kapelaan) Grotestraat 88a, 7151 BE  Eibergen 

 ℡ 06-283 021 01 � donders.paulusparochie@gmail.com  

Simon Nagelmaeker (past.w.) Ververij 4, 7151 KN  Eibergen 

 ℡ 06-535 535 57 � simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker) Scholtenhagenweg 42-42, 7481 VP Haaksbergen 

 ℡ 06-271 246 95 � 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 vacant 

Budgethouder Daniël Mol Hengeler 45 ℡ 06-22852326 

   7161 ET  Neede 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Neede 

  Hermien Kempers Barmentloo 40a ℡ 0545-292707 

  Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 

  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 
 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Pinksterbinding 29 april 11 – 13 mei 

Vakantiebinding 17 juni 29 juni – 4 juli 

Septemberbinding 26 augustus 7 – 11 september 

Allerheiligenbinding 14 oktober 26 – 30 oktober 

Kerstbinding 25 november 7 – 11 december 

Januaribinding 2016 6 januari 2016 18 – 22 januari 2016 
 

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, aan te vragen via het locatiesecretariaat 

℡ 0545-286835. 
20 – april / mei 2015 

 

SPECIALE PALMPASENVIERING IN RIETMOLEN 
 

Op Palmzondag vieren we dat Jezus in Jeruzalem als een grote 
Held werd toegejuicht. De mensen waren blij dat Jezus naar 
Jeruzalem kwam en ze riepen hosanna, zwaaiden met 
palmtakken en legde kleden op de grond waar Jezus overheen 
kon lopen. 
 

Op zondag 29 maart is er om 10.30 uur in de kerk van 
Rietmolen een speciale kinderviering. 
 

Lees meer hierover op blz. 2! 
 

 

KINDEREN MEER BETREKKEN BIJ KERK EN 

PAROCHIE 
 

Beste parochianen, 
 

Vanuit de parochie is het idee gekomen om op een 
speelse manier kinderen meer te betrekken bij onze 
kerk en parochie. 
Dit willen we doen door op een leuke manier bezig te 
gaan met een thema of een aansprekend verhaal uit 
de kinderbijbel. De bedoeling is om dit een paar keer 
per jaar te organiseren. 
We plannen dit op een middag en zal ongeveer per 
keer een uur duren. 
Ik zou het fijn vinden om dit samen met andere 
belangstellende te organiseren. 
 

Wie vindt dit leuk en wil er tijd  vrij maken om dit samen met mij vorm te 
geven? 
Simone Meijerink  ℡ 0545-295396  � mtsmeijerink@comveeweb.nl 
 

 

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 t.n.v. St. Paulus Neede 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede 
 

 

 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 

 

De redactie 
van Binding 
wenst u 
prettige 
Paasdagen 

 


