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INLOOPHUIS NEEDE IS GEOPEND 
 

et is donderdag 21 mei, iets voor half tien. De 

koffie en thee staan klaar. We leggen nog een 

krant en wat tijdschriften klaar en samen met 

gastheer Frans en gastvrouw Betsie wacht ik op de 

eerste gasten voor het Inloophuis. 
 

Nog wat onwennig komt de 

eerste gast binnenlopen. Ik 

herken hem van een eerdere 

vergadering met cliënten van 

het VoorMekaar team. 

We begroeten elkaar en zoeken een plekje in de 

Grote Zaal. De eerste koffie wordt geschonken en 

het gesprek, dat begon over het zonnige weer die 

dag, gaat al snel over serieuze zaken. Over 

werkeloos zijn en hoe lastig het is om weer werk te 

vinden, zeker op oudere leeftijd. Dat hij dankbaar 

is voor de hulp die hij heeft gehad en anderen 

graag wil helpen, vanuit zijn eigen ervaring. 
 

Het duurt niet lang of er komen nog twee heren 

binnen. Ze stellen zich voor aan alle aanwezigen 

en schuiven aan voor een kopje koffie. Even later 

loopt een vrouw binnen en schuift ook aan. Later 

die ochtend ontvangen we een medewerkster van 

ZoZijn met een clïent, een medewerker van het 

VoorMekaar team en pastoor De Jong. 
 

De aanwezige gasten hebben van het Inloophuis 

Neede gehoord via het VoorMekaar team, ZoZijn, 

de Voedselbank en via de folders die op diverse 

H 
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plekken in en rond Neede liggen. 
 

Wat indruk op mij maakte die ochtend was de openheid van de gasten. Allemaal 
mensen met levenservaring die de nodige “ups en downs” hebben meegemaakt 
en die hun verhalen met ons wilden delen. 
Die eerste ochtend bleven de aanwezige krant, tijdschriften en spelletjes nog 
onaangeroerd. De twee uur (het Inloophuis is open van 9.30 tot 11.30 uur) waren 
voorbij voor we er erg in hadden. 
 

Na vier weken hebben we voor het eerst geëvalueerd, samen met alle gastheren 
en gastvrouwen. 
In de weken na de opening bleven de gasten komen. Ook enkele noabers van de 
kerk namen een kijkje in het Inloophuis. De sfeer was telkens uitstekend. 
Serieuze verhalen werden afgewisseld met luchtige gesprekken. Het was elke 
keer “gewoon heel gezellig”. 
 

Het Inloophuis is, zoals ook op de folder staat, een plek voor mensen die andere 
mensen willen ontmoeten. De slogan van het inloophuis is dan ook “omdat de 
ander er is”. 
De aanwezige gastheren en gastvrouwen bieden een luisterend oor, maar zijn 
géén hulpverleners. Ze denken, waar mogelijk, mee over waar een gast met 
zijn/haar vraag het beste terecht kan. 
Dat ze geen hulpverleners zijn, maakt het Inloophuis voor gasten juist zo 
bijzonder. In het Inloophuis is er tijd om te luisteren en tijd om gehoord te 
worden. Bij hulpverleners tikt altijd de klok, zoals bij de huisarts waar in tien 
minuten het hele verhaal moet worden gedaan (en voor een uitgebreid gesprek 
een dubbel consult moet worden aangevraagd). 
 

We hebben voor de opening op 21 mei bewust niet gekozen voor veel publiciteit 
in de media. In deze opstartfase willen we aan de gastheren en gastvrouwen de 
ruimte bieden om in hun rol te groeien. Voor hen was het ook een sprong in het 
diepe toen ze ‘ja’ zeiden op werken als gastheer/gastvrouw in het Inloophuis. 
Wat moesten zij er van verwachten? 
We hopen dat langzaam de belangstelling groeit voor het Inloophuis, bij 
voorkeur via mond-tot-mond reclame van onze gasten. Kent u wellicht mensen 
die graag (meer) onder de mensen willen komen? Attendeer ze gerust eens op 
het Inloophuis. We zijn elke donderdagochtend van 9.30-11.30 uur open, ook in 
de vakantieperiode. 
 

Het opzetten van een inloophuis vraagt tijd. Dat is op andere plaatsen (zoals in 
Westervoort) al gebleken. 
We kijken terug op een goede en bemoedigende start. Het Inloophuis is een 
nieuwe vorm van presentie in de samenleving die een kans krijgt en verdient.  
Hartelijke groet, 

Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede 

� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl 
�  www.stpaulusparochie.nl � Diaconie � Inloophuis Neede 
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5 JULI: AFSCHEID VAN PASTOR SIMON NAGELMAEKER 
 

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

gaat pastoraal werker dhr. Simon Nagelmaeker de St. 

Paulusparochie verlaten. 

Pastor Nagelmaeker is sinds 2004 werkzaam in het 

samenwerkingsverband NOACH en aansluitend, vanaf 

oktober 2010, in de St. Paulusparochie. 

Zijn werkveld is diaconie: voor hem de dragende en alles 

doordringende kracht van het RK kerk-zijn. 

 
 

Zondag 5 juli wordt afscheid van pastor Nagelmaeker genomen. 

Om 10.30 uur is de Plechtige Eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum 

van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek, te Groenlo. 

Aansluitend is de afscheidsreceptie, ook in de basiliek. Er is een kort formeel 

gedeelte met enkele sprekers en daarna kunt u persoonlijk afscheid nemen van 

de vertrekkende pastor. 
 

Het bestuur en het pastorale team van de St. Paulusparochie nodigen u van 

harte uit bij dit afscheid aanwezig te zijn. 

Namens het bestuur, 

H.A.M. de Jong, pastoor 

G.A.M. Slotman, wnd. vice-voorzitter 
 

 

Wilt u pastor Nagelmaeker bij gelegenheid van zijn afscheid een cadeau geven dan graag een 

bijdrage voor het kokosnotenproject van de SAC (Caritas). Het is een pilot project van twee 

barangays (dorpen), twee RK basisgemeenschappen op het Filippijnse eiland Polillo, behorende 

bij het bisdom Infanta, Quezon. 
 

Voor nadere informatie of als u een bijdrage wilt leveren aan dit afscheid, neem dan contact op 

met ceremoniemeester André Kempers (℡ 0544-465932  � nouen7@hotmail.com). 

 

TOELICHTING TWEEDE COLLECTE 5 JULI 2015 
 

p het Filippijnse eiland Polillo werken dorpsbevolkingen samen aan een 

prachtig project. Men verzamelt de vezels van de vele kokosnoten (die 

anders als afval worden weggegooid) om er grote matten van te weven. Die 

vezelmatten worden verkocht om aan berghellingen te worden bevestigd. Dit om 

erosie tegen te kunnen gaan. Plantjes kunnen zich dan wortelen en groeien. Na 

enkele jaren is de mat verteerd en is de berghelling begroeid. De dorpsbewoners 

verdienen er iets mee en kunnen met de opbrengst samen investeringen doen die 

ten goede komen aan het dorpsleven. De collecte is ervoor bestemd om die 

kokosmat-projecten mogelijk te maken op meerdere plaatsen. 
 

Tevens wordt eenieder gevraagd om duurzame voedingsproducten mee te nemen 

als gift voor de Voedselbank. Tijdens de collecte worden deze gaven persoonlijk 

of in kratten naar de trappen van het altaar gebracht. 

O 
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████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

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

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet HP = Vicaris H. Pauw 

WD = Woorddienst FB = Em. pastor F. Bomers PK = Rector P. Kuipers 

   TH = Hulpbisschop H. Woorts 

 

Weekend van 4 en 5 juli: 14e Zondag door het jaar 

4 en 5 juli  Er is dit weekend geen viering in onze kerk. 
Zo. 5 juli 10.30 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo: 
  Eucharistieviering waarin afscheid wordt genomen van 

pastor S. Nagelmaeker. Het pastorale team gaat voor. 
  Er is een 2e collecte voor het kokosnotenproject op de 

Filippijnen. Verder worden goederen ingezameld voor de 
Voedselbank Oost-Achterhoek (lees ook blz. 3). Na de 
viering is er koffie en gelegenheid tot afscheid nemen. 

Wo. 8 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 4 juli Eibergen 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 5 juli     10.30 uur EU – Past. team 

Do. 9 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 11 en 12 juli: 15e Zondag door het jaar 

Zo. 12 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 12 juli     10.30 uur EU – HdJ 

Do. 16 juli Eibergen 9.00 uur EU – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 18 en 19 juli: 16e Zondag door het jaar 

Zo. 19 juli 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 19 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  

Do. 23 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 25 en 26 juli: 17e Zondag door het jaar 

Za. 25 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 31 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is dominee Ch. Lodewijk. 
  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 
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  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: 

Zo. 25 juli Eibergen 9.00 uur WCV – AZ 10.30 uur EU – FB 

Do. 30 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 1 en 2 augustus: 18e Zondag door het jaar 

1 en 2 augustus Er is dit weekend geen viering in onze kerk. 

Do. 6 aug.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 1 aug. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  

Zo. 2 aug. Rietmolen 9.00 uur WCV – SN 10.30 uur EU – HdJ 

Do. 6 aug. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 8 en 9 augustus: 19e Zondag door het jaar 

Zo. 9 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 12 aug. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 8 aug. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 9 aug.     10.30 uur EU – HdJ 

Do. 13 aug. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 15 en 16 augustus: Maria Tenhemelopneming 

Zo. 16 aug. 10.30 uur Oecumenische Tentdienst. Voorganger is pastor S. 

Nagelmaeker. Het gospelkoor The Balladsingers verleent 

haar muzikale medewerking. Er is een collecte voor de 

Voedselbank. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met 

koffie/thee en live muziek. Zie ook blz. 7. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 15 aug. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ   

 Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – HdJ  

Zo. 16 aug.     10.30 uur EU – HdJ 

Do. 20 aug. Rietmolen 9.00 uur WCV – SN 

 

Weekend van 22 en 23 augustus: 21e Zondag door het jaar 

Za. 22 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is vicaris H. Pauw. 

Wo. 26 aug.  Redactievergadering voor de Septemberbinding. 

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

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 

Vr. 28 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is de heer Roelof Reinders. 
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  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: 

Zo. 22 aug. Eibergen 9.00 uur WCV – SN  10.30 uur EU – HP 

Do. 26 aug. Eibergen 9.00 uur WCV – AZ 

 

Weekend van 29 en 30 augustus: 22e Zondag door het jaar 

Za. 29 aug. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Ma. 31 aug. 13.30 uur Schoolviering voor beide basisscholen in onze kerk. 
Do. 3 sept.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 29 aug. Eibergen 19.00 uur EU – FB  

Zo. 30 aug. Rietmolen 9.00 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – FB 

Do. 3 sept. Eibergen 9.00 uur WCV – AZ 

 
Weekend van 5 en 6 september: 22e Zondag door het jaar 

5 en 6 september Er is dit weekend geen viering in onze kerk. 
Wo. 9 sept. 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor, bij 

gelegenheid van Ziekendag. Voorganger is pastoor De 
Jong. Er is gelegenheid om in die viering de 
Ziekenzalving te ontvangen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 6 sept. Eibergen 9.00 uur EU – PK   10.30 uur EU – PK 

Do. 10 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Vieringen in de komende weken: 

Za. 12 sept. 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is hulpbisschop H. 
Woorts. 

Zo. 20 sept. 10.00 uur In de Grote Kerk (PKN): 
  Oecumenische vredesdienst. Voorgangers zijn ds. J. 

Lieftink en pastor A. Zoet. 
 
 

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

Er zijn voor deze editie geen familieberichten. 
 
 

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

 

 

 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING REKKEN 
 

e koffiedames konden het maar amper bij houden, het bleef maar binnen-
stromen bij boerderij Vos op Gelink op die mooie hemelvaartochtend in 

Rekken! Met zo’n 175 mensen waren we uiteindelijk bij elkaar. Uit alle 

D 
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windstreken kwamen ze aanwaaien, velen, vanwege het mooie weer, op de fiets. 

Gelukkig heeft de boerderij een enorme deel, zodat ook de zelf meegebrachte 

klapstoeltjes nog een plekje tussen de rijen stoelen konden krijgen. Dankzij de 

moderne geluidsversterking vond het geluid zich, onder de eeuwenoude hanen-

balken door, ook nog een weg naar alle mensen die buiten, bij de staldeuren 

staande de viering volgden. 

Vrolijk vers geplukt fluitenkruid, een regenboogkleed en de door de kinderen 

geknutselde hartjes accentueerden de betekenis van Hemelvaart zoals die werd 

uitgelegd. Er is verdriet, omdat Jezus is terug gaat naar de Vader, maar hij geeft 

ons wel zijn Geest. We zijn niet alleen. Hij blijft bij ons. De Geest geeft ons 

troost, moed en kracht geeft om iets moois van ons leven te maken, en dit uit te 

dragen in de wereld. Een veelkleurig gebeuren. De koffie met krentenwegge na 

afloop lieten we ons goed smaken, het gaf de fietsers weer de nodige energie op 

de pedalen te gaan! 

En o ja…..de jongeren van Göh?! Die hielden tijdens de viering zó’n overtuigend 

verhaal over het door hun gesponsorde doel: de “vluchtelingen van Villa Vrede”, 

dat de collecte maar liefst € 458,52 opbracht! (en de diaconie v.d. prot. gemeente 
Eibergen-Rekken zal dit nog eens verdubbelen tot €917,04!) 
 

Een mooie, “luchtige” vorm van oecumenisch vieren, werd het. Met dank aan 

alle vrijwilligers van NPB, Paulusparochie en de Protestantse gemeenten Neede 

en Eibergen Rekken die de handen uit de mouwen staken. 

Pastor Annette Zoet, ds. Jan Hazeleger, ds. Jet Lieftink en ds. Eveline 

Struijk 
 

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS : OECUMENISCHE DIENST IN DE SEN-TENT 
 

ijn dat we als kerken de feestweek mogen beginnen met een bijeenkomst in 

de grote tent. Het thema is: Het Licht der wereld. Pastor Nagelmaeker is 

onze voorganger en zang en muziek worden verzorgd door The Balladsingers. 

Er is geen kindernevendienst of oppas. Wel mogen kinderen die er zijn mee-

helpen koekjes bakken voor de Voedselbank. Uw bijdrage/collecte is trouwens 

ook voor de Voedselbank. 

Inloop met koffie, thee of limonade en live muziek vanaf 10 uur. 

Om 10.30 uur begint de dienst en u bent van harte welkom om mee te doen. 

De tentdienstcommissie. 
 

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

 

 

 

GESLAAGDE BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 
 

an de bisdombedevaart naar Lourdes (van 2 t/m 9 mei) nam ook een 

delegatie van de St. Paulusparochie deel, met o.a. pastoor De Jong. Ook 

priesterstudent Niels Koning (die ons op zaterdag 25 april in onze kerk kwam 

vertellen over zijn roeping) had zich bij deze groep aangesloten. 
 

Op de website van de St. Paulusparochie (www.stpaulusparochie.nl) vindt u een 

fotoalbum met foto’s van deze Lourdesreis, gemaakt door Joke Heemink. 

F 

A 
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Er is op zaterdag 4 juli in Het Achterhuis in Neede (van 13.30 tot 16.00 uur) een 
reünie voor de bedevaartgangers. 
 

 

REISVERSLAG “IN DE VOETSPOREN VAN PAULUS” 
 

p dinsdag 14 april 2015 gingen 33 deelnemers op pad voor de reis "in de 
voetsporen van Paulus". 

In 10 dagen tijd werden diverse historische plaatsen en bezienswaardigheden 
bezocht, waaronder Delfi, Mycene, Epidaurus en als afsluiting Athene. Namens 
de Paulusparochie heeft pastoraal werker Simon Nagelmaeker deze reis begeleid. 
Een aantal deelnemers heeft verslag gedaan van een of meerdere dagen van deze 
bijzondere reis. Al deze ervaringen en indrukken zijn gebundeld tot één verslag. 
Dit reisverslag (16 pagina’s) staat op de parochiewebsite (onder ‘Nieuws’). 
 

 

2E ST. PAULUSAVOND OVER VITALITEIT EN TOEKOMST (12 MEI REKKEN) 
 

an het slot van de vorige St. Paulusavond op 13 oktober 2014 over vitaliteit 
en toekomst kregen alle locaties, het bestuur en het pastoresteam de 

opdracht mee elkaar een brief te schrijven over de avond. 
Alle locaties, het bestuur en het pastoraal team hebben na overleg in eigen kring 
een brief geschreven. Deze brieven zijn verzameld en rondgestuurd.  
De brieven geven een levendig beeld van elke locatie en van de grote inzet en 
betrokkenheid voor de eigen geloofsgemeenschap. Een aantal locaties schrijven 
over hun plannen, andere hebben vragen over de toekomst van hun kerkgebouw. 
Ook willen zij nauwer samenwerken met elkaar en kennis en materiaal 
uitwisselen.  
Als je kijkt naar alle brieven, dan komt daar het volgende beeld uit naar voren:  

• we moeten kerk zijn dichtbij de mensen door te luisteren wat er leeft 

• we moeten iets hebben van onderling gemeenschapsleven: vieren, 
spiritualiteit, diaconie en over hoe we dat doen moeten we samen praten. 

• we willen meedoen met het geheel van de St. Paulusparochie 

• we willen bijdragen aan het dorps en verenigingsleven in onze locatie 

• oecumenische contacten zijn belangrijk en bieden kansen. 
Als we dat samen kunnen realiseren, dan spreekt daar vitaliteit uit!  
 

Ook zie je in de brieven spanningsvelden: 

• De inrichting van de kerk is centraal en hiërarchisch met spelregels en 
functies en bevoegdheden. Welke ruimte is er voor initiatieven van onderaf? 

• We zijn één parochie, die bestaat uit zeven geloofsgemeenschappen. Krimp 
en achteruitgang maken concentratie van activiteiten en samenwerking 
noodzakelijk. 

Wat is een goede verhouding tussen de nabijheid van de eigen locatie en het 
grotere geheel van de St. Paulusparochie?  
 

In haar inleiding over de brieven zei Annet Zoet, dat elke locatie in het dorp of 
stad het gezicht van de kerk ter plekke is en daar handen en voeten geeft aan het 
Evangelie, in vieren, leren, dienen en opbouwen. Juridisch gezien is er één 

O 

A 
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parochie, maar pastoraal gezien is de St. Paulusparochie een gemeenschap van 

gemeenschappen die betrokken zijn op Jezus Christus die begonnen is met 

mensen in beweging te brengen, op God en de heilige Geest.  

Berry Brockötter, bestuurslid communicatie, legde de aanwezigen de volgende 

vragen voor: Wat moeten wij doen om onze parochie en locaties vitaal te 

houden/maken? 

Ons voortbestaan staat op het spel. We moeten niet alles zetten op de 

weekendvieringen in de eigen kerk. Daar redden we het niet mee. Besturen is 

ook vooruit zien. Daarom worden bestuur en locatieraden uitgedaagd om eens 

wat verder vooruit te kijken, zowel financieel als ook naar de ontwikkeling van 

de vrijwilligers. Als wij nu geen plannen maken voor de toekomst kan straks de 

laatste het licht uit doen en is het klaar. Doorgaan op de bestaande weg is 

vastlopen op een doodlopende weg. 
 

Maar misschien kunnen we samen nieuwe paden vinden om te bewandelen om 

zo verder te komen. Elke locatie wordt gevraagd om na te denken wat zij echt 

belangrijk vinden. Waarop wil/kan men zich concentreren en/of specialiseren? 

Hoe kunnen we een geloofsgemeenschap levendig houden wanneer de tijd komt 

dat het niet meer mogelijk is om in alle locaties weekendvieringen te hebben. Die 

tijd komt vroeger of later een keer. Met welke andere activiteiten kunnen we 

toch een actieve geloofsgemeenschap blijven? Daar moeten we nu over na denken 

en plannen voor ontwikkelen.  
 

Opnieuw gaf de avond veel stof tot discussie en tot nadenken. Er is afgesproken, 

dat we elkaar opnieuw een brief schrijven over de mogelijkheden die we als 

locatie, als bestuur of pastoraal team zien en de wensen die we hebben.  

Op een later tijdstip gaan we kijken wat ervan haalbaar en te realiseren is, hoe 

kunnen we dingen verdelen om dubbel werk te voorkomen, etc.  

Daarna moet er na gedacht worden hoe e.e.a. te realiseren is: wat is ervoor nodig 

en waar halen we de nodige kennis, middelen en mensen vandaan en wat is de 

tijd die ervoor nodig is. 
 

Deze tweede St. Paulusavond heeft ons geleerd dat we in beweging moeten 

komen om de blijde boodschap van Jezus door te kunnen blijven geven. De route 

hoe wij dat kunnen doen wordt duidelijker maar het zal nog het nodige denk- en 

vergaderwerk vergen om te ontdekken wat we daarvoor moeten doen.  

Eenvoudig is het niet en dat wordt het ook niet. Maar niets doen is geen optie. 

Wordt vervolgd! 

Berry Brockötter en Annet Zoet. 
 

 

PASTOR SIMON NAGELMAEKER VERLAAT DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 

astor Nagelmaeker heeft in het jaar 2001 de overstap van leraar Levens-

beschouwing naar het parochiepastoraat gemaakt. De laatste elf jaar werkte 

hij binnen het parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. Op mijn vraag 

naar het waarom van die overstap zegt hij dat hij meer in de branding van het 

leven wilde staan. Daar waar de geloofs-, levens- en zinvragen meer aan de 

P 
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oppervlakte komen. Dat hij mét mensen wilde beleven wanneer het er echt om 
gaat in het leven. Tevens wilde hij op diaconaal niveau iets bereiken. 
Ogenblikkelijk vult hij aan dat dat geen gemakkelijke opgave is.  
Hij zegt: "Parochiewerk is niet te vergelijken met het werken in een bedrijf. 
Mensen meekrijgen in je doelstelling is lastiger dan je verwacht. Mensen zeggen 
bijvoorbeeld snel ja, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Neem het beleidsplan 
van onze parochie. Steeds weer wordt het ter discussie gesteld, veel weerstand 
moet overwonnen worden”. En dan vervolgt hij: “Daar heb ik moeite mee; ik zit 
zo in elkaar dat je, als je iets hebt afgesproken, het dan ook uitvoert. Maar goed, 
dat hoort bij het parochiebedrijf. Ik, van mijn kant, vond er veel vreugde in om 
creatief en onorthodox met zaken om te gaan. Van meet af aan zocht ik wegen 
om als het niet rechtsom lukte dan maar linksom het beoogde doel te bereiken”.  
Dat laatste is pastor Nagelmaeker vaak gelukt, uiteraard samen met anderen. 
Hij noemt als voorbeelden de oprichting in 2011 van de Stichting SOM 
(SchuldhulpOpMaat), de Stichting Voedselbank Noord-Oost-Achterhoek, de 
Stichting Kerstpakkettenactie in Berkelland. Hij vindt het belangrijk dat er 
samen wordt gewerkt op breed maatschappelijk sociaal en kerkelijk diaconaal 
niveau. Maar ook om meer regionaal te denken, bondgenoten te vinden buiten de 
gevestigde kerkelijke kaders om. Doorpratend over het profiel Diaconie 
benadrukt pastor Nagelmaeker dat hij erg gelukkig is met het grote aantal 
vrijwilligers, dat vanuit diaconale bewogenheid werkt. “Vrijwilligers in de 
Liturgie zijn meer zichtbaar binnen de kerken. Dat mag, maar dat aantal zien we 
nu verminderen, terwijl het aantal diaconaal bewogen mensen juist stijgt. Hun 
meer verborgen werk vind ik geweldig; denk aan de vele werkers binnen 
bijvoorbeeld de Grolse Vincentius”, aldus pastor Nagelmaeker. 
Op de vraag of hij graag in vieringen voorgaat, komt er een glimlach op zijn 
gezicht. Hij zegt: “Ja, voorgaan in vieringen vind ik mooi, maar niet om het 
uiterlijk vertoon. Een viering is voor mij pas echt van waarde als er een 
duidelijke, liefst diaconale inhoud is; het gaat om de persoonlijke, intermenselijke 
betrokkenheid. In principe vier je in de Liturgie wat je in de Diaconie gedaan en 
ervaren hebt, Liturgie mag nooit losstaan van Diaconie". 
De combinatie van geestelijk verzorger in De Molenberg (40 %) en het 
functioneren als pastor in een parochie (60%) heeft iets dubbels, zegt pastor 
Nagelmaeker. “Het werk overlapt elkaar wel wat, maar het bijt elkaar niet. Als 
geestelijk verzorger in de verpleeghuissetting ben ik meer bezig met pastorale 
nabijheid, met persoonlijk pastoraat. Als pastoraal werker in de parochie zit ik 
veel meer in de aansturing van diaconale processen”. 
Pastor Nagelmaeker vertrekt met een goed gevoel. Door samenwerking met 
velen heeft hij – zo benadrukt hij - best veel bereikt, ondanks het feit dat het 
beslist niet altijd gemakkelijk was. Het groene licht voor het Inloophuis in 
Neede, de recente Griekenlandreis en het brede effect van de Som geven hem 
vleugels. “Ik kreeg vooral het laatste halfjaar het gevoel dat alles wat ik 
aanraakte in goud veranderde. Mijn aanwezigheid heeft een verschil gemaakt; en 
wat me ook blij stemt is dat het werk voortgezet wordt door goed geleide 
stichtingen en door de Beleidsadviesgroep voor Diaconie binnen onze parochie. 
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Ik zie de toekomst van de diaconie rooskleurig. Zij zal de dragende kracht zijn 

van de kerk". 

Pastor Nagelmaeker neemt afscheid op zondag 5 juli in de basiliek in Groenlo. 

Om 10.30 uur begint de plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de receptie. U 

bent van harte uitgenodigd. 

André Kempers,  

Lid locatieraad Groenlo, Communicatie. 
 

 

ZEGENING VAKANTIEGANGERS EN VERVOERMIDDELEN 
 

an het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum van 

de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, net als vorig jaar, 

een bijzondere vakantieviering plaats, met: een extra zegening van mensen die 

op reis gaan en na de viering: de mogelijkheid om uw vervoermiddel te laten 

zegenen! 

U/jij bent van harte welkom met motor, auto, (kinder)fiets, scooter, scootmobiel, 

loopfiets, rollator, etc. 

Deze eucharistieviering op zondag 12 juli begint om 

10.30 uur. Celebrant is pastoor H. de Jong. 

Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een 

kopje koffie of thee te ontmoeten. Voor de kinderen is 

er limonade. Deze bijzondere vakantieviering mag u niet missen! De H. 

Calixtusbasiliek vindt u aan de Nieuwstad 12 te Groenlo.  
 

 

PAULUSBREED KOOR LAUDATE DOMINUM: SAMEN ZINGEN VERBINDT 
 

oen in het najaar van 2014 duidelijk werd dat zondag 11 januari 2015 de dag 

zou zijn waarop de RK Calixtuskerk in Groenlo zou worden verheven tot 

basiliek rees de vraag: hoe geven we de dag zodanig vorm dat deze heugelijke 

gebeurtenis een feest wordt van de gehele St. Paulusparochie. Er volgde een 

lange en intensieve, maar ook heel mooie voorbereidingsperiode. 

Een goed voorbeeld van het bundelen van de krachten was de parochiebrede 

verzorging van de zang in de Proclamatieviering. Voor het formeren van een 

projectkoor werden de leden van alle dames- en herenkoren binnen de St. 

Paulusparochie opgeroepen om deel te nemen. Zo'n zestig zangers en 

zangeressen meldden zich en het Proclamatiekoor was een feit. Er werden zes 

repetities gehouden in een enthousiaste en gedreven sfeer. Het resultaat was dat 

er in het Eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie op 11 januari een 

feestelijke Proclamatieviering plaatsvond met uitbundige zang van deze mooie 

groep mensen. 
 

Dit project werd als zeer positief ervaren en de vraag rees of een dergelijk 

samengesteld koor niet vaker bij gelegenheid zou kunnen zingen. Het met elkaar 

naar iets toe werken schept een band en geeft energie. Tijdens de repetities 

worden er nieuwe contacten gelegd en het geeft een sterk gevoel van samen 

parochie-zijn. 
 

A 

T 
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De volgende gelegenheid diende zich al snel aan. Een uitgelezen kans om weer 
samen te zingen: de Paulusdag op 28 juni in Beltrum. Voor dit project meldden 
zich bijna zeventig mensen met vertegenwoordiging uit bijna alle locaties! 
 

Nu de naam Proclamatiekoor niet meer voldeed werd er gezocht naar een 
nieuwe naam. Dat werd: Laudate Dominum (Latijn voor "Looft de Heer"). De 
naam heeft een bijbelse duiding: aan het eind van de brief aan de Romeinen 
schrijft onze parochiepatroon Paulus: "Prijs de Heer.... laat alle volken Hem 
loven." (Rom. 15,11). We vinden deze tekst ook in psalm 117 "Looft de Heer, alle 
gij volken" en zo wordt het een oproep om God te loven, door alle tijden heen en 
met alle volken. Zo ook willen wij ons vanuit de zeven locaties steeds verbinden 
tot één koor om de lof Gods te zingen. 
Dat er nog vele mooie zanggelegenheden mogen volgen!! 
 

Mocht u geen lid zijn van één van de dames- en herenkoren, maar toch graag 
eens met een project meezingen dan kan dat! U kunt zich opgeven via de e-mail 
(rita@muzieklessen-berkelland.nl). Uw naam komt dan op de mailinglijst en u 
ontvangt dan vanzelf alle berichtgeving rondom Laudate Dominum. 
 

 

CURSUS “BEELDENDE KUNST EN EVANGELIE VAN LUCAS” 
 

ucas schildert zijn evangelie bij wijze van spreken. Beeldend vertelt hij het 
levensverhaal van Jezus. De joodse vertelkunst komt bij hem tot leven. 

Lucas ziet Jezus allereerst in de lijn van de joodse traditie, het Oude Testament. 
Bovendien geeft hij aandacht aan de Geest van God en sociale positie van 
mensen. Een levensecht en kleurrijk verhaal. 
 

Uit het evangelie van Lucas komen thema’s aan bod als:  

• de rol van de Geest in het geboorteverhaal  

• de missie van Jezus (woestijn-ervaring en optreden in Nazareth) 

• betekenis van vrouwen bij Lucas 

• oude bronnen krijgen bij Jezus nieuwe glans (gedaanteverandering) 

• maatschappelijke thema’s verrassend in beeld (Lazarus en de rijke) 
 

Lucas is de patroonheilige van de kunstenaars. Veel kunstenaars hebben zich 
laten inspireren door zijn evangelie. De beeldende kunst, die we gaan zien, is 
gekozen om zijn eigen zeggingskracht. Maar we zien ook kunst die gemaakt is bij 
het verhaal van Lucas. Daar is evenzeer verrassende symboliek en betekenis te 
vinden. 
Elke bijeenkomst beginnen we met mediteren bij kunst en lezen een kernverhaal 
uit het evangelie van Lucas en zullen dat toelichten. Daarna zullen we kunst en 
verhaal verbinden, met aandacht voor je eigen levensverhaal en suggesties voor 
gebruik in de liturgie.   N.B. Voor parochiële voorgangers biedt deze cursus 

inspiratie voor het maken van liturgie. 
 

Praktische gegevens cursus “Moderne kunst en evangelie van Lucas”: 
Data: maandag 05-10, 09-11, 07-12, 11-01-2016, 08-02, 07-03 en 04-04 (reserve).  
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.  Plaats: H. Matteüskerk - Antoniusbeuk, Grotestraat 88.  

L 
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Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.  Kosten: € 25,- voor 7 bijeenkomsten.  
Informatie en aanmelding: voor 25 september bij Annet Zoet, telefoon 06-

27124695, e-mail annettezoet@gmail.com 
 

 

WERKGROEP JONGEREN PAULUSPAROCHIE 
 

amen met twee medeparochianen zijn we gestart met het opzetten van een 

werkgroep. 

Ons doel is om jongeren bij de parochie betrokken te houden middels leuke 

activiteiten die echter wel inhoud hebben. 

We willen starten met jongeren die dit jaar hun H. Vormsel hebben ontvangen. 

In eerste instantie is ons doel om drie keer per jaar een activiteit te organiseren. 

Het is de bedoeling om dit voor de gehele Paulusparochie te doen. 

U begrijpt dat uw hulp hierbij onmisbaar is. 
 

Op dit moment bestaat onze werkgroep uit twee personen uit Neede en één 

persoon uit Groenlo. Het zou mooi zijn als uit zoveel mogelijk locaties minimaal 

één of twee personen zijn die onze groep willen versterken. Wie kent de jongeren 

beter als personen uit de eigen locatie! 
 

Meld u dus aan en doe mee!! We horen graag van u. 

Hartelijke groeten, 

Simone Meijerink (℡ 06-23147669) 
 

 

  

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 

3 – 6 juli A. Zoet 06-27124695 

10 – 13 juli H. de Jong 06-12379793 

17 – 20 juli A. Zoet 06-27124695 

24 – 27 juli S. Nagelmaeker 06-53553557 

31 juli – 3 augustus H. de Jong 06-12379793 

7 – 10 augustus S. Nagelmaeker 06-53553557 

14 – 17 augustus H. de Jong 06-12379793 

21 – 24 augustus S. Nagelmaeker 06-53553557 

28 – 31 augustus A. Zoet 06-27124695 

4 – 7 september A. Zoet 06-27124695 

11 – 14 september H. de Jong 06-12379793 

18 – 21 september H. de Jong 06-12379793 
 
 
 
 

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

keuze contact opnemen. 

S 
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

9 mei € 121,55 Voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal 
24 mei € 160,70 De Nederlandse Missionarissen 
 

 

 

ROOSTER MISDIENAARS 
 

Zondag 21 juni 10.30 uur  D. Konniger en T. Konniger 
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
 

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

 

 

FIETSTOCHT DAMESKOOR 
 

Fietsen met het dameskoor, 
ja dat is wat, hoor: 

In ’t Achterhuis koffie met gebak, 
dan op de fiets maar niet op ons gemak! 

Want oei, oei, wat een wind 
’t is maar wat je makkelijk vindt! 

In Diepenheim een noodzakelijke stop 
want enkele dames hielden het niet meer op. 

Dan een picknick onderweg, 
Borrel er bij: daar wordt je warm van zeg! 
Het bestuur wist een goede snaar te raken: 
We mochten een mooi bloemstuk maken. 

Terug in Neede moet je weten: 
hebben we van een chinees buffet gegeten. 

Dit was een fijn besluit 
van ons leuke dagje uit 

 

Annie en Betsie, bedankt namens ons allemaal 
Trudy 

 

 

9E JAARLIJKSE FIETSTOCHT HERENKOOR 
13 JUNI 2015, AFSTAND 35 KM 

 

e koorleden werden om 9.00 uur in het Achterhuis verwacht. Onder genot 
van koffie met een traktatie van een bekende bakker uit Neede. Als dank is 

de bakker door het herenkoor een bloemstuk aangeboden. Tijdens het nuttigen 
van deze verrassing gingen de eerste humoristische plaagstootjes over en weer. 
De koorleden werden in 2 groepen verdeeld, kregen ieder een "plastis tuutje" 
uitgereikt met daarin brood en andere levensmiddelen, waaronder een plak 
"Snelle Jelle" koek. Wellicht een kleine link naar de gemiddelde leeftijd van de 
koorleden. Mocht een van de beide groepen verdwalen hadden ze in ieder geval 
te eten en drinken, en de dirigent nog een half koor over. 

D 
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Buiten voor het Achterhuis kreeg iedereen nog een kleine "neut" aangeboden, 

voor de kerk een foto van het Herenkoor genomen, en daarna op de fiets richting 

Stobbesteeg naar de eerste pleisterplaats, onder het motto "pluk de dag". 

De karavaan had er ongeveer 4 km opzitten. Onder genot van een borreltje 

maakt één van de koorleden de opmerking "Als we in dit tempo doorfietsen, zijn 

we op het eind 10 borreltjes verder en wordt het 4 uur in de nacht". 
 

Via omzwervingen kwamen we in Borculo aan bij het Brandweermuseum. Hier 

kregen we een rondleiding van ongeveer 1 uur, onder deskundige en 

humoristische leiding van een vrijwilliger verbonden aan het Brandweer-

museum. Allerlei brandbestrijdingsmiddelen, helmen/uniformen/ en dergelijke, 

uit diverse landen, brandweervoertuigen enzovoorts, met als pronkstuk de 

Ahrens-Fox uit het jaar 1927. 

Dit Brandweermuseum heeft zoals wij, ook hun 10 geboden. Hieronder zomaar 

een aantal punten van deze geboden. 

* Personen met brandend maagzweer mogen dit gebouw niet betreden. 

* Nieuws mag niet als een lopend vuurtje door het gebouw gaan. 

* Het is verboden elkaar op te stoken. 

* Heethoofden dienen regelmatig gekoeld te worden. 
 

Opeens werd het duidelijk waarom de koorleden in 2 groepen waren verdeeld. 

Buiten stonden 2 historische brandweerwagens gereed. Groep 1 en 2 ieder hun 

eigen brandweerwagen, met bier, (nablussen, bij brandweerlieden van alle 

tijden) gezang en luid klinkende bel, (sirenes hadden ze toen nog niet) Borculo 

uit, richting Lebbenbrugge. Bleek loos alarm. Terug richting Brandweer-

museum. Bij het Museum "broodjes gezond gegeten", met dank aan de dames. 

Smaakten uitstekend. 
 

Op de fiets verder naar een pleisterplaats richting 't Galgenveld. Aldaar werden 

de koorleden in groepjes van 3 opgedeeld. Allereerst moesten antwoorden 

gegeven worden op 3 zelf gekozen vragen uit een lijst van de organisatoren. Deze 

vragen hadden betrekking op kerkelijke rituelen of voorwerpen. Bij 3 goede 

antwoorden mocht de groep van 3 personen verder de bospaden op, richting 

Slingebeek, waar "veerman" Timo, de handbediende pont met de personen en 

fietsen naar de overkant loodste. Het duurde een tijdje voordat iedereen over de 

beek was. Een aantal koorleden hadden het verkeerde bospad genomen, en 

waren "zoekende". Stonden we daar met een half koor. 

Nadat onze veerman allen de beek had overgebracht, ging het verder over het 

"Jan Ribberspad" richting Beekvliet/Stuwbeekvliet. Bij deze pleisterplaats waren 

een paar mensen aan het vissen. Timo deelde aan deze vissers, kaas, en worst 

uit. In onze kerkelijke vieringen hebben wij het ook vaak over delen. Mooi dat dit 

zo kan. 
 

Verder over idyllische fietspaden tot er plotseling een boom aan het pad stond 

met een ruime wenteltrap naar een plateau in de boom. Een plateau met een 

bankje vanwaar men een doorkijkje krijgt over bos en velden. Door naar een 

parkeerplaats in de buurt van de Ballastput. Hier aangekomen op een knoop-
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punt van verschillende fietsroutes, ging de "rem" er even af. Drank, hapjes en 
nostalgische muziek uit de luidsprekerboxen van de camera-catering-auto. 
Langskomende fietsers, soms in groepjes, genoten hier ook zichtbaar van, en 
sommige mensen stopten en maakten even een praatje, terwijl Timo deze 
mensen, groot en klein, op een hapje trakteerde. 
 

Op weg naar Neede werd nog even pauze gemaakt bij de "zandvang" in de 
Schipbeek waarna verder werd gereden met uiteindelijk Restaurant "de Olde 
Molle" als eindbestemming. Op het buitenterras aldaar, een poosje genoten van 
diverse drankjes, waarbij de gebruikelijke eigen "Psalmen" werden gezongen. 
Grotendeels dubbel forto. Psalmen die niet voorkomen in kerkelijke zang-
bundels. Hierna van een goed diner genoten. Om ongeveer 20.30 uur werd deze 
goed georganiseerde dag afgesloten met dank aan onze organisatoren, Herman 
en Erik, de cateringdames Ester en Ria, veerman Timo, en cameraman Jan. 

Koorlid Herenkoor 
 

 

WOENSDAG 9 SEPTEMBER: ZIEKENZALVING 
 

oensdag 9 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 
 

Beste Soosleden, 
 

Het is weer zomer, dus tijd om iets te organiseren voor onze jaarlijkse gezellige 
middag. Deze middag is op 17 september, de derde donderdagmiddag van de 
maand. 
We vertrekken vanaf het nieuwe Vlearmoesplein, om 13.00 uur. 
Het belooft een leuke middag te worden.  
 

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. De kosten zijn dan € 40,-. 
Opgave graag voor 1 september in verband met de organisatie van 

deze middag.  
 

W 
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De maanden juli en augustus is het vakantie, dus geen soos. 

We hopen jullie allemaal te zien op donderdagmiddag 17 september om 13.00 

uur op het Vlearmoesplein. 

Allemaal een fijne zomer. 

Bestuur Seniorensoos 
 

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

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

 
 

 
 

GROTE KERK WOENSDAGMIDDAG OPEN IN JULI EN AUGUSTUS 
 

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 de plaatselijke organisten Arend Koier en Ab 

Heuvelink. 

 Verder exposeert de landelijk bekende schilder Ruud Barlema uit Soest met een 

tiental prachtige schilderijen. Op zijn website is alles te vinden van zijn 

uitgebreid oeuvre: www.ruudbartlema.nl. 

Door middel van beamer-projectie wordt u geïnformeerd over wat er zoal in het 

kerkelijk leven te doen is. Ook over de 15e eeuwse Christusbeelden die 

momenteel elders in restauratie zijn. 

Tijdens de Nationale Jammarkt op 19 augustus is de kerk open van 11-17 uur. 
 

Op de website van Protestantse gemeente www.pkn-neede.nl leest u meer over 

de Grote Kerk in Neede en over de activiteiten van deze levendige geloofs-

gemeenschap. Wij heten u van harte welkom! 

Namens de organisatie, Luppo Nobbe 
 

 

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2015 

“Wees gerust. Ik ben het. Vreest niet.” 
 

Programma zaterdag 12 september 2015: 

9.15 uur Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer (Kaarsenkapel) 

10.00 uur Grote Kruisweg (Mariapark) 

10.30 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi) 

13.30 uur H. Mis (Basiliek) 

16.45 uur Lof (Kaarsenkapel) 

18.45-19.30 uur eigen Lichtprocessie (Pax-Christi) 

19.30 uur Afscheidsgebed (Genadekapel) 
  

Kevelaerslof: 

Zondag 4 oktober 2015, aanvang 19.00 uur (Pancratiuskerk Haaksbergen) 
 

Programma zondag 1 november 2015: 

10.00 uur Pontificale Hoogmis (Basiliek) 

D 
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14.00 uur Grote Kruisweg (Mariapark) 
13.45 uur Kleine Kruisweg (Pax-Christi) 
16.30 uur Lof (Kaarsenkapel) 
17.15 uur Afscheidsgebed (Genadekapel) 
 

Opgave voor de bedevaart van 12 september en/of van 1 november bij de 
plaatselijke broedermeester (Mevr. I. Lansink, Azaleastraat 4, Neede ℡ 0545-
292097) of bij de heer B. klein Rot Haaksbergen (℡ 053-5724699) 
 
 

███████████ GELEZEN ███████████ 
 

 

 

 

15 AUGUSTUS - HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

en belangrijke feestdag van Maria en daarom in België, Frankrijk en veel 
andere landen zelfs een vrije dag. We vieren dat Maria door God in de hemel 

is opgenomen. Wat betekent dit? Toen Maria dood ging, liet God haar 
rechtstreeks naar de hemel gaan met ziel en lichaam. Meteen naar de hemel, dat 
is ook het geval voor de zielen van heilige mensen wanneer ze sterven. Maar 
Maria is zo heilig, dat haar lichaam niet op aarde thuishoort maar in de hemel. 
Daarom is er nergens op aarde een graf van Maria. 
 

22 AUGUSTUS - MARIA KONINGIN 
 

en week na het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Kerk dat 
Maria toen ze in de hemel aankwam door God gekroond werd tot koningin 

van hemel en aarde. Een hele eer! 
Maria wordt in de hemel gekroond. 
Omdat Maria heiliger is dan alle heiligen, werd zij in de hemel gekroond tot 
koningin van hemel en aarde. God kijkt in het hart van mensen, niet naar de 
buitenkant. Maria houdt heel veel van God en de mensen. Daarom wil God graag 
naar haar luisteren als ze iets vraagt voor mensen op aarde. Zij is de beste 
voorspreekster. 
Misschien begrijp je nu iets beter waarom zoveel mensen een kaarsje opsteken 
bij Maria als ze voor iets belangrijks willen bidden. Zij is de Moeder van Jezus, 
onze hemelse Moeder en ook nog Koningin van hemel en aarde! 
Er is ook een bekend lied over Maria als Koningin. Het begint met: Wees 
gegroet, Koningin. Sommige oudere mensen kennen dit lied in het Latijn: Salve 
Regina. 
 

 

 
 

E 
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████████ 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  

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 vacant 

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 

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 locatie- 

secretariaat ℡ 0545-286835. 
 

De redactie wenst u een prettige vakantie… 
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EEN STRANDLIED 
 

Als het weer mooi is trekken veel mensen naar het strand, de meren, of naar een eiland. 

Zo was er op Vlieland een openluchtdienst in de mooie tuin van het voormalige ‘Armhuis’ 

waar het strand-/levenslied ‘De dagen zijn als water’ van Alfred C. Bronswijk klonk… 
 

 De dagen zijn als water, 
 als schelpen op het strand, 
 te zwak voor nu en later,  
 verloren in het zand. 
  Waar tij en ontij heersen, 
  waar eb en vloed ons vraagt: 
  o Heer, wees duin en haven, 
  dat ons geen tij verjaagd. 
 Wij mensen zijn als schepen, 
 ten prooi aan wind en weer, 
 een eeuwig gaan en komen, 
 op golven zonder keer, 
  met ankers die niet hechten, 
  geen touwwerk dat ons bindt, 
  o Heer, wees duin en haven, 
  waarin Uw tijd ons vindt. 
 Want Heer, U bent ons baken 
 in deze zee van tijd, 
 een zoeklicht voor wie varen 
 in de oneindigheid. 
  Een loods, een vuur, een toren, 
  een koers voor zwaar getij, 
  o Heer, wees duin en haven 
  en kom mijn tijd langszij. 
 
 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 


