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WIE IS JEZUS VAN NAZARETH? 
13 september 2015, 24e zondag door het jaar B: 

Jesaja 50, 5-9 en Marcus 8, 27-35 
 

e eerste indruk van iemand is belangrijk. Als 

we iemand voor het eerst ontmoeten, dan zijn 

we erop gericht erachter te komen wie iemand is. 

Zo’n eerste scan voltrekt zich binnen een paar 

seconden. Dan hebben we die persoon ingedeeld: 

gevaarlijk of te vertrouwen, aardig of niet aardig, 

aantrekkelijk of niet aantrekkelijk. We zijn ons er 

echter niet bewust van, dat die eerste indruk voor 

een groot gedeelte bepaalt hoe we in de toekomst 

met iemand omgaan, welke mening we over hem 

of haar zullen vormen. Een eerste indruk is 

hardnekkig, ook al is hij voornamelijk op uiterlijk-

heden gebaseerd. 

Ongeveer op de helft van zijn evangelie laat 

Marcus Jezus aan zijn leerlingen vragen: wie ben 

ik volgens jullie? 

Op dat moment trekken zij al geruime tijd met 

Jezus rond. Zij hebben hem horen vertellen over 

God en over de wereld zoals God die wil: een 

wereld waar vrede heerst en mensen recht wordt 

gedaan, waar gedeeld wordt. Ook hebben zij mee-

gemaakt hoe Jezus juist mensen opzoekt die arm 

zijn, ziek of buiten de samenleving staan, zoals 

tollenaars, geesteszieken en prostituees. Zij heb-

ben hem zieken zien genezen en meegemaakt hoe 

duizenden mensen te eten kregen van slechts vijf 

broden en twee vissen. Jezus is benieuwd, of zij er 

iets van gesnapt hebben, of hun eerste indruk van 
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hem plaats gemaakt heeft voor een besef van wie hij werkelijk is. Petrus heeft 
zijn antwoord vlot klaar: Jij bent de Christus, de Messias, de man van God, de 
gezalfde die ons volgens de Schriften beloofd is. Jij bent het op wie wij al 
eeuwenlang wachten. Dat is een antwoord dat perspectief en hoop geeft op een 
goede toekomst voor het joodse volk, dat leeft onder de Romeinse bezetting. 
Maar Jezus laat niets heel van dit rooskleurige toekomstbeeld. Hij vertelt, dat 
hem geen triomftocht te wachten staat, maar een moeilijke en zware weg met 
conflicten met religieuze leiders. Het zal ertoe leiden, dat men hem veroordeelt 
en hij moet sterven. Maar God zijn Vader zal hem op de derde dag doen opstaan 
uit de dood.  
Wat Jezus schetst, doet denken aan het beeld dat de profeet Jesaja schildert van 
de knecht van God die zal komen als een redder en bevrijder van mensen. Die 
knecht die zich bewust is van zijn bijzondere roeping zal niet terugschrikken 
voor kwade woorden, bespotting, bespuwing en agressiviteit, omdat hij weet dat 
God met hem is en hem zal helpen zijn taak te volbrengen. 
Zijn leerlingen schrikken van deze woorden en wijzen ze af. Het zal hen tot na de 
dood van Jezus kosten om te begrijpen wie Jezus is. Pas dan kunnen ze er iets 
mee en zetten ze zijn werk voort. Ook wij moeten voor onszelf de vraag beant-
woorden: Wie is Jezus van Nazareth voor mij? 
Met hartelijke groet, 

Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie. 

 
 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong  HP = Vicaris H. Pauw 

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet CP = Pastoor C. Pikkemaat 

WD = Woorddienst TH = Mgr. Th. Hoogenboom    (parochie St. Ludger) 

GVK = Gebedsviering voor kinderen HW = Mgr. H. Woorts 

 

Weekend van 12 en 13 september: 24e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 12 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is hulpbisschop Th. 
Hoogenboom. 

Do. 17 sept. 13.00 uur Jaarlijks uitstapje van de Seniorensoos (vertrek vanaf het 
nieuwe Vlearmoesplein). 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 12 sept. Eibergen 17.30 uur EU – TH 

Zo. 13 sept.     10.30 uur EU – HdJ  

Do. 17 sept. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 19 en 20 september: 25e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Zo. 20 sept. 10.00 uur In de Grote Kerk (PKN): 

  Oecumenische vredesdienst met als thema “Vrede 

verbindt”. Voorgangers zijn ds. J. Lieftink en pastor A. 

Zoet. 

  In deze dienst zingen Greetje Agterhuis en Luppo Nobbe. 

Organist is de heer A. Koier. 

  De eindcollecte is bestemd voor het vredeswerk van Pax. 

Vr. 25 sept. 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. 19 sept. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 20 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ  

Do. 24 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 26 en 27 september: 26e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastor A. Zoet (06-27124695) 

Za. 26 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

  De tweede collecte vandaag is de Vredesweek collecte. 

Met deze collecte ondersteunen wij projecten over de hele 

wereld die tot doel hebben de vrede te bevorderen. 

Do. 1 okt.  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. 27 sept. Eibergen 10.00 uur Oec.dienst – AZ  10.30 uur EU – HdJ  

   (in de Oude Mattheus) 

Do. 1 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 3 en 4 oktober: 27e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 3 okt. 11-12 uur Sam’s kledingactie (zie blz. 20). 
 

3 en 4 oktober Er is dit weekend géén viering 

  in onze kerk. 

Di. 6 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 3 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 4 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ  

     17.00 uur Lof – HdJ  

Do. 8 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 10 en 11 oktober: 28e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 10 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 13 okt. 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor, verzorgd 
door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 14 okt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Wo. 14 okt.  Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
Do. 15 okt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 10 okt. Eibergen 19.00 uur GVK – Werkgroep  

Zo. 11 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HW/HdJ  

Do. 15 okt. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ   

 
Weekend van 17 en 18 oktober: 29e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastor A. Zoet (06-27124695) 

Zo. 18 okt. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

  Vandaag, Missiezondag, herinnert ons er aan dat wij als 
christenen met mensen overal op deze wereld in één 
grote gemeenschap verbonden zijn. Er zal daarom een 
tweede collecte worden gehouden voor het werk van 
Missio. 

Di. 20 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 17 okt. Eibergen 17.30 uur Vesperdienst 

Zo. 18 okt. Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – HP  

Do. 22 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 24 en 25 oktober: 30e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Zo. 25 okt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Di. 27 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Vr. 30 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  (Voorganger is nog niet bekend.) 
  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. 
 



 5 – september / oktober 2015 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 24 okt. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  

Zo. 25 okt.      10.30 uur EU – HdJ 

         In Lichtenvoorde: 19.00 uur Lof – CP  

Do. 29 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Vieringen in de komende weken: 

31 oktober en 1 nov. Géén viering in onze kerk. 

Ma. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen 

  Woorddienst met zang van het Herenkoor, verzorgd door 

de werkgroep Avondwake en Uitvaart en de werkgroep 

Vieringen. 

Do. 5 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

Za. 7 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 
 

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

Verhuisd binnen de parochie: 

Fam. L.B.H. ten Brinke, Sav.Lohmanstraat 55 naar Sav.Lohmanstraat 25 
 
 
 

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

 

 

 

 

TENTDIENST 2015 IN BEELD GEBRACHT 
 

r staat een foto-impressie van de tentdienst 2015 op de website 

www.pkn-neede.nl (verzorgd door het fototeam van de PKN). 

Klik rechts op ‘Fotoalbum’ en dan op ‘Tentdienst 2015’. 
 

Verder staat op www.nieuwsuitberkelland.nl een filmpje van ruim 6 minuten. 

Ga naar deze site en vul in het zoekvak ‘tentdienst’ in. Bovenaan de lijst met 

zoekresultaten staat ‘Impressie tentdienst – start zomerfeest 17-08-15’. 
 

 

CREATIEVE MEDITATIEDAG IN DE OUDE MATTHEÜS 
 

ogst”, is het thema voor deze meditatiedag, een dag voor jong en oud, 

waarin we kennis maken met de kracht van verstilling en schoonheid. 

In ieder van ons is een ruimte, waarin we stilte, harmonie en vrede kunnen 

ervaren. Door te mediteren, in stilte en bij muziek, hopen we dichter bij onze 

eigen, misschien nog  te ontdekken, Goddelijke krachtbron te komen. 

De ervaringen of beelden die deze meditatie oproept, vertrouwen we daarna op 

creatieve wijze toe aan  het doek. Een tekst of gebed wordt hierbij als leidraad 

gegeven. Schildermateriaal is aanwezig, maar werken met eigen materiaal kan 

natuurlijk ook. Ervaring met schilderen is niet nodig. 
 

Neem een lunchpakketje mee;  voor drinken wordt gezorgd.  Eventueel spelen de 

creaties een rol  in  de Oogstdankdienst op 25 oktober in de Oude Mattheüs.  

E 

“O 
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Spreekt dit je aan?  Weet je dan welkom op zaterdag 3 oktober! 
 

Kosten: € 5,-  Opgave: uiterlijk 29 september  Locatie: de Oude Mattheüs in 
Eibergen  Wanneer: zaterdag 3 oktober  van 10.30-14.00 uur.  Begeleiding en 
opgave: ds. Eveline Struijk-Boers (begeleiding meditatie) ℡ 0545-472987 
(e.strubo@gmail.com) of Anja Horst (creatieve begeleiding) ℡ 0545-474909 
(horstenzoon@telfort.nl) 
 

 

STOP JE VERDRIET NIET WEG 
 

ouwen is nog zo'n beladen onderwerp. Buiten de familiekring is 
het een moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt 

echter om door te gaan. Mensen met een verlies zoeken naar een 
nieuw balans. Een gesprek met lotgenoten kan hierbij helpen. Veel 
adviezen van mensen komen op je af: ''je moet afleiding zoeken'', ''je 
moet hard werken'', ''het verlies slijt wel''. Veel van die adviezen betreffen vaak 
het ontkennen van het verlies. Het is echter zo iets groots, het verlies van je 
partner, je kind je vader of moeder. In onze streek zijn mensen wel gewend om 
hard te werken. Ook na een ernstig verlies gaan veel mensen maar door, want ze 
moeten toch verder. 
 

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, bent U 

van harte welkom op de ''dag van het licht'' op dinsdag 24 november a.s. in De 
Molenberg in Groenlo. 
 

Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten, die ook een verlies 
hebben gehad, er samen over te praten, kan helpen jouw verlies dragelijker te 
maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, alles blijft binnenskamers er wordt 
verder niet over gepraat. Het is jouw verdriet. De gevoelens welke worden 
uitgesproken worden heel serieus genomen en er wordt respectvol mee 
omgegaan. 
 

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd Ds. Wytze Andela, voor-

ganger in Neede. 
 

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij: 
Willy Klein Nijenhuis  Kempersdijk 14 ℡ 0545-292177 

Diny Heuwer Kronenkamp 17 ℡ 0545-292562 
 
 

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

 

 

AANTAL VIERINGEN IN HET WEEKEND VERMINDERT 
 

u pastoraal werker Simon Nagelmaeker per 1 september met pensioen is 
gegaan, is het aantal door de bisschop aangestelde pastores in onze parochie 

binnen twee jaar gedaald van vijf naar twee krachten. Pastoraal werker Annet 
Zoet heeft een aanstelling voor 50%, pastoor De Jong heeft een volledige aan-
stelling. 

R 

N 
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Het is niet duidelijk of er op korte termijn versterking van het pastoraal team te 

verwachten valt. U begrijpt, dat we met deze personeelsformatie niet het 

pastorale aanbod zoals dit de afgelopen jaren werd verzorgd kunnen blijven 

aanbieden. Dit heeft o.a. gevolgen voor het liturgische weekendrooster: er vallen 

“gaten”. Enkele werkgroepen woord- en communievieringen hebben ons al laten 

weten, dat het verzorgen van meer vieringen een te zware belasting voor hen 

betekent. Binnenkort beëindigen de paters Maristen uit Lievelde hun assisten-

ties voor de St. Paulusparochie, vanwege hun vertrek uit deze regio. Sporadisch 

zijn er voorgangers beschikbaar vanuit de poule van het Aartsbisdom Utrecht. 

In deze situatie moeten wij op een andere manier omgaan met het maken van 

het rooster: 

- in het rooster van weekendvieringen vanaf 1 september roosteren we alleen 

in wat wij als pastores kunnen invullen; 

- de werkgroepen woord- en communievieringen kunnen zelf bepalen wanneer 

zij een viering in een ‘open’ weekend willen verzorgen. Zij handhaven de 

thans gebruikelijke kerktijden: 17.30, 19.00 en 19.30 uur voor de 

zaterdagavond en 09.00 en 10.30 uur voor de zondagmorgen. 

De tijd, die gemoeid is met het voorbereiden en voorgaan van vieringen, trekt 

(zeker in zo’n klein team als het onze) een zeer grote wissel op de andere 

eveneens belangrijke pastorale taken. Daar komt bij dat het aantal kerkgangers 

dat de reguliere viering bezoekt, vermindert. 

We begrijpen dat sommigen onze beslissing als teleurstellend en als ‘een stap 

achteruit’ zullen ervaren. Ook ontmoeten we begrip voor de keuzes die we 

maken en dat het logisch is er grenzen aan onze mogelijkheden zitten. 

Verder vinden we het verrijkend om te constateren, dat betrokken parochianen 

in toenemende mate over de grens van hun eigen locatie stappen, dat groepen 

van verschillende locaties in toenemende mate samenwerken en dat er contacten 

worden gelegd tussen gelijkgestemden en -geïnteresseerden om pastorale taken 

op te pakken. Te denken valt aan de samenwerking van de koren en aan nieuwe 

impulsen m.b.t. activiteiten voor kinderen en jongeren. 

In september a.s. zal er een toerusting worden aangeboden om parochianen te 

scholen om voor te gaan en te bekwamen in het leiden van andere vormen van 

vieren.  

Hartelijke groet, 

Pastoor H. de Jong en pastor A. Zoet 
 

 

TERUGBLIK: RETRAITE VAN ERITRESE KATHOLIEKE JONGEREN 
 

n het weekend van 24 t/m 26 juli 2015 hebben we een retraite gehouden voor 

Eritrese katholieke jongeren. Het doel van deze retraite was om de net in 

Nederland aangekomen Eritrese katholieke jongeren een thuisgevoel te geven 

door hen bijeen te laten komen. Ze konden dan over hun geloof en leven met 

elkaar communiceren. Deze jongeren hebben een lange en gevaarlijke reis achter 

de rug om naar Europa te komen. Omdat ze deze traumatische reis hebben 

gemaakt is het voor hen geestelijk en spiritueel belangrijk dat zij over hun geloof 

I 

8 – september/ oktober 2015 

te kunnen praten en het te kunnen belijden in dezelfde liturgie als in het land 
van herkomst: Eritrea. 
Er waren rond vijftig jongeren bijeen in het klooster in Heiloo van 'Onze Lieve 
Vrouw in Nood'. Die drie dagen waren voor hen heel bijzondere dagen van geloof 
en liefde. Bovendien hadden we ook een jonge priester uitgenodigd die over 
verschillende thema's lezingen heeft gegeven waardoor ieders hart werd gestolen. 
Twee dagen mochten we de heilige eucharistie vieren volgens de Eritrese 
liturgie. Op vrijdagavond sloten de jongens zich in rijen aan om te biechten. Dat 
duurde ongeveer twee uur lang tot iedereen de kans had gekregen om te 
biechten. De behoefte daaraan was groot, omdat er tijdens de reis wel veel was 
gebeurd dat eigenlijk niet kon. Die jongeren straalden na afloop echt van 
blijdschap en vreugde. Ik ben zelf nog nooit zo blij geweest als dit weekend. 
Daarvoor mijn dank aan God de almachtige. Op zaterdagavond hebben de 
jongeren een Eritrese katholieke Goddelijke Redding Vereniging opgericht en 
leiders gekozen. 
Groeten 

Musie Sium, Eibergen 
 

De PCI, de Vincentius, Stichting Novum en anderen binnen parochie St Paulus 

hebben dit prachtige initiatief van de heer Sium financieel mogelijk gemaakt.  

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie 
 

 

VORMSELVOORBEREIDING 2015-2016 
 

n oktober 2015 wordt gestart met de vormselvoorbereiding voor de kinderen 
die dan in groep 8 zitten. Als voorbereiding daarop worden er op 3 locaties 

ouder-kind-informatieavonden (OKI) georganiseerd voor vormelingen en hun 
ouders. Deze zijn op: 

• 14 september in Neede in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede. 
• 15 september in Groenlo in de basisschool de Ni-je Veste, Buitenschans 7 in 
Groenlo. 

• 16 september in Beltrum, in de basisschool de Sterrenboog, Mariaplein 8 in 
Beltrum. 

 

De OKI-avonden beginnen om 19.30 tot ca. 21:15 uur. Vanaf 19:15 uur staat de 
"koffie" klaar. 
Het programma van deze avonden bestaat in grote lijnen uit: 

• het uiteenzetten van de opzet van de vormselvoorbereiding: kindvriendelijk, 
speels, inspirerend, uitdagend en creatief,   

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

• presentatie van het programma, inclusief alle belangrijke datums, neem s.v.p. 
uw agenda mee. 

• de verwachte inbreng en inzet van vormelingen en ouders,  
• de gelegenheid om vragen te stellen.  
• voor de vormelingen is er een eerste opdracht en  

I 
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• het meenemen van een envelop met o.a. de eerste huiswerkopdracht en het 
formele aanmeldingsformulier. 

 

Wij verwachten alle ouders en vormelingen te ontmoeten op één van de OKI-

avonden. U kunt zich aanmelden voor de avond die voor u het beste uit komt, 

met vermelding van: naam, adres en telefoonnummer v.d. ouders en de naam 

van de vormeling, bij het: 

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 

Tel. 0544-464663 

E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Op de website www.stpaulusparochie.nl is vanaf begin september ook informatie 

te vinden over de vormselvoorbereiding. Zie onder: sacramenten - vormsel. 
 

Graag tot 14, 15 of 16 september. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens de Vormselwerkgroep 

Melanie Thomson, Raymunda Borgelink-Thuinte, Anita Helmers, 

Simone Kempers-Blanckenborg, Anja Koeslag, Paulien Somsen-

Middelhuis en Berry Brockötter 
 

 

CALIXTUSFEEST OP ZONDAG 11 OKTOBER: 

EEN FEEST VOOR DE GEHELE ST. PAULUSPAROCHIE! 
 

aus Calixtus I (..... - 222) was de 16de Paus van de Rk. Kerk. Hij gaf zijn 

naam aan de gelijknamige catacomben, een terrein langs de Via Appia in 

Rome dat zo tot de eerste christelijke begraafplaats in zijn soort werd. 

Volgens overlevering stierf Paus Calixtus de marteldood; hij werd in een put 

gegooid. Een verbeelding hiervan is te zien boven de hoofdingang van de 

Calixtusbasiliek in Groenlo. 

Zijn sterfdag 14 oktober is tevens zijn heiligendag. 
 

Sinds de afronding van het grote restauratieproject van de Calixtuskerk in 2012 

viert de geloofsgemeenschap van Groenlo het feest van haar patroonheilige op of 

rond deze datum. 
 

Op 16 juli 2014, precies 106 jaar na de plechtige ingebruikname van de kerk, 

werd deze door Paus Franciscus verheven tot Basiliek. Daarmee werd het 

Eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie nog meer een kerkgebouw voor 

alle zeven geloofsgemeenschappen en werd het regionale belang van dit godshuis 

aangegeven. De dag van Proclamatie (zondag 11 januari 2015) werd een groot 

feest voor onze parochie en vond ook zijn weerklank daarbuiten! 
 

Op zondag 11 oktober a.s. vieren we voor het eerst het Calixtusfeest in de 

Basiliek! Hierom is het goed te benadrukken dat het vanaf dit jaar meer nog een 

feest voor de gehele parochie is. Het Parochiebrede gelegenheidskoor Laudate 

P 
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Dominum zal de zang verzorgen in deze feestelijke eucharistieviering waarin 
hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts celebrant en pastoor H. de Jong, rector van de 
basiliek, de concelebrant is. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
 

De leden van alle dames- en herenkoren van St. Paulus worden hierbij 
uitgenodigd deel te nemen aan dit project van Laudate Dominum (opgave kan 
direct via onderstaand e-mailadres of na de meer uitvoerige uitnodiging die via 
de dirigenten wordt verstrekt). 
Mocht u geen lid van een koor zijn maar toch graag meezingen (een drietal 
repetities en de viering op 11 oktober); ook dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
(graag vóór 7 september): rita@muzieklessen-berkelland.nl 

Pastoor H. de Jong 
 

 

INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT 
 

n het nieuwe seizoen willen wij ons ook weer gaan verdiepen in een evangelie-
verhaal. De eerste keer komen wij samen op woensdagmorgen 14 oktober 

2015 van 9.30 tot 11.30 uur in Berkelzicht van de H.Matteuskerk, Grotestraat 88 
te Eibergen. De ingang is via de deur van het secretariaat. Natuurlijk is er koffie 
en thee voor iedereen. 
Wij gaan werken met de methode Geloven nu. Voor de eerste bijeenkomst 
hebben wij gekozen voor Lucas 12, 15 - 21; het gaat in deze lezing over delen, 
hebzucht en schatten verzamelen. De bedoeling van de bijeenkomst is, dat we 
samen gaan kijken, wat we met deze lezing kunnen in deze tijd; we proberen te 
luisteren naar elkaar, maar niet in discussie te gaan. 
De kosten voor deze morgen zijn 2 euro. 
De tweede bijeenkomst zal ook in Eibergen zijn en wel op woensdagmorgen 23 
maart 2016 van 9.30 tot 11.30 uur. 
U kunt zich opgeven bij Rieky Luttikholt via lutti212@planet.nl of 0545-474255. 
Judith Herbers en Rieky Luttikholt. 
 

 

2 KEER MARIALOF: OP 4 EN 25 OKTOBER 
 

wee maanden van het jaar zijn in het bijzonder toegewijd aan Maria: mei en 
oktober. De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd. 

Bidden tot én met Maria betekent haar voorspraak inroepen om voor ons ten 
beste te spreken bij haar Zoon Jezus, die de weg naar God de Vader is. 
Op de eerste en laatste zondag van oktober wordt daarom een plechtig Marialof 
gehouden. 
 

Het eerste Marialof is op zondag 4 oktober om 17.00 uur in het eucharistisch 
centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Het tweede Marialof, op 25 oktober om 19.00 uur, is in de Bonifatiuskerk in 
Lichtenvoorde. Voorganger is dan pastoor C. Pikkemaat. Dit lof wordt gehouden 

I 
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voor alle zestien geloofsgemeenschappen van de parochies St. Paulus en St. 

Ludger (Lichtenvoorde e.o.). 

U bent van harte uitgenodigd! 
 

 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND: OKTOBER 2015: 

GEEF HOOP AAN DE CHRISTENEN IN PAKISTAN 
 

ereldmissiemaand besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in 

Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie 

de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroris-

tische aanslagen.  
 

Katholieken in een islamitisch land 

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een 

respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. 

De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de 

ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is 

en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. 
 

Blasfemiewet 

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de 

blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende 

opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in 

het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze 

wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak 

misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten.  
 

Positie van vrouwen en meisjes  

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten 

hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen 

vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die 

nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.  
 

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan  

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan 

bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de 

interreligieuze dialoog, vredeswerk. 

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw 

bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den 

Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl. 
 

 

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. 

W 
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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.  
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.  Kosten: € 25,- voor 7 bijeenkomsten.  
Informatie en aanmelding: voor 25 september bij Annet Zoet (zie blz. 19). 
 

 

GEVRAAGD: VOORGANGERS IN UITVAARTEN OF IN AVONDWAKES 
 

l vele jaren verzorgen leden van de werkgroep Avondwake in overleg met de 
familie van een overledene een avondwake op de avond voor de begrafenis of 

de crematie. Samen met de familie geven zij vorm aan dit samenzijn waarin het 
leven van de overledene wordt herdacht en met gebed en muziek wordt omlijst. 
Vaak gaan de leden van de werkgroep Avondwake met z’n tweeën naar de 
familie toe en gaan zij ook met z’n tweeën voor. 
Ook gaan de leden van de werkgroep Avondwake soms mee naar het 
crematorium, waar zij een gedeelte van de afscheidsbijeenkomst begeleiden en 
bezoeken zij enige tijd na de uitvaart de familie. 
 

Sinds vier jaar is er in de St. Paulusparochie de werkgroep Uitvaart. De leden 
van deze werkgroep begeleiden de familie van een overledene in de dagen tussen 
het overlijden en de uitvaart. Zij gaan op bezoek bij de familie en luisteren naar 
hun verhaal. Samen met de familie bereiden zij de uitvaartviering voor. In de 
uitvaartviering zijn zij de voorganger. Ook gaan zij mee naar het kerkhof en 
soms naar het crematorium om daar het laatste afscheid te begeleiden. De leden 
van de werkgroep Uitvaart gaan voor in alle locaties van de St. Paulusparochie. 
 

Wij zoeken zowel mensen die willen voorgaan in avondwakes, als 

mensen die zich willen bekwamen om voorganger in uitvaartvieringen 

te worden. 
 

A 
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Voor mensen die zich tot dit werk aangetrokken voelen, wordt er vanaf 

september een cursus “Voorgaan in uitvaarten” georganiseerd. Na een intake-

gesprek volgen acht cursusavonden en een stage waarin cursisten meelopen met 

uitvaartvoorgangers en van dichtbij ervaren hoe hun werk er uit zal zien. 

Cursisten die kiezen voor de avondwake, doen ervaring op bij een werkgroep 

Avondwake en gaan mee met ervaren leden. 

In de cursus leer je hoe een uitvaartgesprek verloopt, hoe je een uitvaartdienst 

voorbereidt, wat de betekenis is van de verschillende rituelen die onze katholieke 

traditie rijk is en hoe je een eenvoudige overweging schrijft. Ook krijg je training 

in het voorgaan en leren je hoe je omgaat met verdriet en gemis bij nabestaan-

den om hen zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij is er ook steeds aandacht voor 

je eigen bagage, inbreng en draagkracht. 
 

Cursusdata: 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 5/11, 12/11 en 19/11 ‘s avonds. 

Cursusleiding: em. pastoraal werker Theo Bruens 

Plaats: Secretariaat Katholiek Enschede, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede. 

Opgave en informatie: pastoraal werker Annet Zoet (contactgegevens op blz. 19). 
 

 

AANBOD VORMING EN TOERUSTING VOOR LEKENVOORGANGERS 
 

n de afgelopen periode zijn er in verschillende locaties vrijwilligers bereid 

gevonden om voor te gaan in vespervieringen, gebedsvieringen of woord- en 

communievieringen nu het pastoraal team minder vieringen kan verzorgen.  

Voor degenen die hierin graag wat toerusting willen krijgen, is er een tweetal 

cursussen: 
 

HET WOORD KRIJGEN 

6 bijeenkomsten voor voorgangers in de weekendliturgie 

Gelukkig zijn er in de diverse geloofsgemeenschappen en parochies nog steeds 

mensen te vinden die bereid zijn om in de weekendliturgie voor te gaan.  

Deze zes bijeenkomsten kunnen worden gezien als een toerusting, vorming én 

training ten behoeve van deze ‘lekenvoorgangers’. 

Enerzijds wordt er een basiskennis liturgie gegeven, vooral rondom de grond-

structuur van de liturgie, met daarbij ook de nodige informatie over voor-

bereiding, aanpak, hulpmiddelen etc.  

Anderzijds ligt er ook een groot accent op het doen, het oefenen.  

Daarom beginnen de bijeenkomsten met een korte viering waarin twee deel-

nemers voorgaan. Deze viering wordt besproken en dan kunnen allerlei 

praktische zaken aan bod komen. Er wordt ook getraind in voorlezen, voor-

bidden, houding en gebaar. 
 

Plaats: Secretariaat Katholiek Enschede, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 

Enschede. Data: Worden nog bekend gemaakt in overleg met de cursusleiding. 

Kosten: ± € 40,-. Er is uitgebreidere informatie beschikbaar over de inhoud van 
de avonden. 

 

I 
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HANDREIKING VOORGAAN 

Twee avonden over voorgaan in vieringen 

1e avond: 1. bespreken van achtergrond en doel van verschillende vormen 
   van vieren 
  2. bespreken van ordes van dienst 
  3.  wegwijs maken in materiaal voor het samenstellen van vieringen 
2e avond: oefenen in het voorgaan: 
  1. lezen en bidden 
  2. gebaren en rituelen 
  3. houding en beweging 
 

Data: 21 en 28 september 2015 van 20.00 tot 22.00 uur in Eibergen. 
Begeleiding: Annet Zoet. 
 
Voor meer informatie en opgave voor deze cursussen: pastor Annet Zoet 
(contactgegevens op blz. 19). 
 

 
 
 

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

 

TARIEF INTENTIES VERLAAGD 
 

n de eerste Binding van dit jaar is gemeld dat, vanwege het gelijk trekken van 
de tarieven in de zeven locaties van de St. Paulusparochie, het tarief voor 

intentie op € 10,- was gesteld. 
Later dit jaar bleek dat meerdere locaties om uiteenlopende redenen dit nieuwe 
tarief niet hanteerden. Daarop heeft het bestuur besloten het tarief van € 10,- 
slechts als adviestarief te hanteren. Locaties mogen hier dus van afwijken. 
De locatieraad Neede heeft daarom besloten om het sinds dit jaar gehanteerde 
tarief (€ 10,-) te verlagen naar € 8,-. 
Achterin de kerk liggen inmiddels intentieformulieren met het nieuwe tarief. 

De locatieraad. 
 

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG NA CAECILIAVIERING 
 

ondag 22 november 2015 vieren we in de kerk de jaarlijkse Caeciliaviering. 
Hierin staan onze vrijwilligers centraal. 

Elke drie jaar organiseren we bovendien voor onze vrijwilligers met hun 
partners een feestelijke middag/avond, als een blijk van waardering voor de inzet 
voor onze parochie. De laatste keer was in 2012 bij Stroets Bakstudio waar 
cabaretgroep ‘Hoe? Zo’ uit Vorden een prachtig optreden verzorgde met cabaret 
en zang in streektaal. 
Na de viering op zondag 22 november, die begint om 10.30 uur, gaan we naar 
café-restaurant “De Oldë Molle” voor een broodmaaltijd en daarna volgt een 
optreden dat u ongetwijfeld weet te waarderen. 
 

Voor deze feestelijke middag ontvangen de vrijwilligers geen persoonlijke uit-
nodiging. U kunt zich (nu al) aanmelden bij het locatiesecretariaat (℡ 0545-
286835) of via een mailtje naar locatieraadneede@stpaulusparochie.nl). 

I 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014 
 

 

 

 
 

 

 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2014 2014 2013 

LASTEN 
 

Personeelskosten 40.794 26.672* 45.030 

 (pastores, dirigenten, organist)  

* in begroting waren loonkosten dirigent/organist niet opgenomen   

Kosten onroerend goed  22.866 20.059 21.359 

 (gebouwen, kerkhof,  energie,  

  verzekeringen, afschrijving, onderhoud) 

Rente en lasten en schulden 504    462 498 

Kosten eredienst 4.179 5.051 4.623 

 (altaarbenodigdheden, misboekjes) 

Kosten pastoraal 1.748 2.666 567 

 (werkgroepen, Binding, cursussen) 

Bijdragen (Bisdom) 7.485 8.456 8.599 

Afdrachten collectes voor derden 1.740 2.500 4.151 

Beheerskosten 5.236 9.316 6.508 

 (administratie, telefoon, abonnementen) 

 ---------- ---------- ---------- 

Totaal 84.552 75.182 91.335 
 

BATEN 
 

Bijdragen parochianen (kerkbijdrage, collectes, 63.559 66.004 66.394  

 intenties, rouw-, trouw- en jubileumvieringen) 

Collectes voor derden 1.740 2.500 3.646 

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen  12.998 16.354 13.046 

 (huur- en renteinkomsten) 

Begraafplaats baten 2.471 3.000 500 

Incidentele baten    146  125 

Nadelig saldo 3.638 12.676 - 7.624 

 ---------- ---------- ---------- 

Totaal 84.552 75.182 91.335 

 

Het verlies over 2014 is mede veroorzaakt doordat de bijdragen van de 

parochianen en de rente-inkomsten gedaald zijn.  Doordat de bijdrage aan het 

pastoresteam ook gedaald is, is het verlies over 2014 beperkt gebleven. 

Namens de locatieraad Neede, 

Daniël Mol, budgethouder
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████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
 

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

 

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN 
 

ier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post 
hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Voor degene die 

hem niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden. 
 

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal 
vinden op 10 april 2016 in de H. Caeciliakerk te Neede. 
 

Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen. Van haar krijgt u dan een 
aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt in vullen en inleveren voor 10 
september bij het parochiesecretariaat. 
 

Hartelijk dank namens de werkgroep: 
Anita Wientjes (℡ 0545-296246) 
 

 

NIEUW IN ONZE PAROCHIEBIBLIOTHEEK 
 

ieronder een lijst met nieuwe tijdschriften en boeken in onze parochie-
bibliotheek. U kunt gebruik maken van de bibliotheek tijdens de openings-

uren van het parochiesecretariaat (staan achterop elke Binding). 
 

Gregoriusblad, over liturgische muziek: 2015, nr. 1 en 2 
Lichtweg met kinderen 

Missionaire Agenda 2015 nr. 2 
Donatus magazine 

Liturgisch Katern 2015 nr. 4 t/m 5 
 
 

████ NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM ████ 
 

 

 

 

e bordjes ‘INLOOPHUIS’ wijzen de weg. Op 21 mei 
ging het Inloophuis Neede echt van start, na een lange 

periode van voorbereiding. 
 

Ook in de voorbije vakantiemaanden was het inloophuis elke 
donderdagochtend open van 9.30-11.30 uur. 
Gemiddeld heeft het wekelijkse inloophuis 5 á 6 gasten. Slechts één keer waren 
er geen gasten, maar toen kwamen er twee belang-stellenden uit Ruurlo langs 
die daar zelf een inloophuis willen gaan starten. We hebben onze ervaringen 
graag met hen gedeeld en zijn benieuwd naar de ontwikkelingen in Ruurlo. 
 

H 
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Elke twee maanden komen de gastheren en gastvrouwen samen om hun 

ervaringen te delen, te kijken hoe we verder gaan en om een nieuwe rooster te 

maken. Ook begeleidster Suzanna Louwerse van het KCMA (Katholiek Centrum 

voor Maatschappelijke Activering) is aanwezig bij deze bijeenkomsten. 
 

Bij de laatste bijeenkomst namen we afscheid van Simon Nagelmaeker. Hij was 

de initiatiefnemer voor de Padista en draaide ook mee als gastheer in het 

inloophuis. Hij legt al zijn taken neer omdat hij met pensioen gaat op 1 

september. Na een periode van ‘even helemaal niets’ gaat hij zich oriënteren op 

wat hij daarna wil gaan doen. We wensen hem een goede tijd toe. 
 

De kracht van het Inloophuis Neede is het bieden van een luisterend oor. Dat 

klinkt gemakkelijker dan het is. In een gesprek ben je snel geneigd om met je 

eigen ervaringen in te haken op het verhaal dat de ander vertelt. Als gastheer/ 

gastvrouw van het inloophuis stel je juist het verhaal van de gast centraal. Je 

oordeelt of veroordeelt niet. 

Het is bijzonder om te merken dat je, juist door die houding en door het nemen 

van alle tijd, het vertrouwen krijgt van de gast. De gast voelt zich daardoor snel 

thuis in het inloophuis en maakt gemakkelijker contact met de andere gasten. 

De gast mag zichzelf zijn in het inloophuis. 
 

Het bovenstaande wekt misschien de indruk dat het inloophuis een plek is voor 

mensen met problemen. Ons reactie daarop is: ”Is uw huisje zonder kruisje?” 
 

Mensen die volmaakt gelukkig zijn, kom je maar weinig tegen. In ieder mensen-

leven gebeuren wel dingen die je vormen of die je tekenen. Denk aan gebroken 

relaties, verstoorde familiebanden, dierbaren die je zijn ontvallen, financiële 

zorgen, psychische problemen, ziekte of fysieke beperkingen. 

In het inloophuis mogen die zaken ook ter tafel komen en hoef je niet de schijn 

op te houden dat alles altijd prima met je gaat. Het tonen van je kwetsbaarheid 

én je veerkracht maakt dat je écht kunt thuiskomen in het inloophuis. 

Gerard Bartels, 

coördinator Inloophuis Neede 

� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl 

�  www.stpaulusparochie.nl � Diaconie � Inloophuis Neede 
 

 

Op onregelmatige tijdstippen verschijnt er een “Nieuwsflits” van het Inloophuis 

Neede om belangstellende op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond 

het Inloophuis Neede. 

Wilt ook u deze nieuwsflits automatisch per e-mail ontvangen, stuur ons dan een 

mailtje en u wordt toegevoegd aan onze Nieuwsflits mailinglijst. 
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████████ UIT DE BRIEVENBUS ████████ 
 
 

 

 

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2015 

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

Kevelaerslof: 

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

Programma zondag 1 november 2015: 

10.00 uur Pontificale Hoogmis (Basiliek) 
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 1 november bij de plaatselijke broedermeester 
(Mevr. I. Lansink, Azaleastraat 4, Neede ℡ 0545-292097) of bij de heer B. klein 
Rot Haaksbergen (℡ 053-5724699)  
 

 

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
 

p zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden.  

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park, 
aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de 
processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 
 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 15 oktober, 
vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een 
viering in het teken van Gerardus.  
 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden 
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere 
malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht 
geeft bij alle noden van de pelgrims. 
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten 
worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.  
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie 
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur 
telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.  
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel 

e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl  
 

O 
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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  

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

 ℡ 06-271 246 95 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

Weekendwacht (voor pastorale nood en ziekenzalving, bereikbaar van 

vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur): In het ‘Overzicht 

vieringen’ staat welke pastor voor dat weekend de wacht heeft. 
 

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 
 

Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Inloophuis Neede (� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl): 

Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis. 
 

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 

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. 
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ZATERDAG 3 OKTOBER: SAM’S KLEDINGACTIE 

INLEVEREN KAN VAN 11.00 TOT 12.00 UUR! 
 

p zaterdag 3 oktober 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 aan de Borculoseweg 43. 
Inleveren kan van 11.00 tot 12.00 uur! 
Let op: om 12 uur worden de goederen opgehaald, dus daarna kan er 

niet meer ingeleverd worden! 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelings-
project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 
Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het 
Patuakhali district. Het land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli 
tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het 
water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. 
En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij Neder-
landers winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander 
hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als water-
bouwers, toch kunnen helpen?  
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kleding-
actie kan Cordaid Mensen in Nood de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden 
degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de 
bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen.  
 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60. 
 
 
 
 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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