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Parochie St. Paulus        Locatie H. Caecilia Neede 
  

 54e Jaargang, no. 3.  Mei / Juni / Juli 2016 
 

 
  

PINKSTEREN, ZONDAG 15 MEI 2016 
Handelingen 2, 1-11, en Johannes 14, 15-16.23b-26 

 

ind en vuur uit de hemel dringen door tot 

het huis waarin de leerlingen van Jezus zich 

hebben opgesloten. Het zijn de zichtbare en voel-

bare tekenen van de komst van de heilige Geest, 

de helper die Jezus zijn leerlingen beloofde in zijn 

afscheidstoespraak. 
 

Wind brengt beweging, frisheid, vaart. Vuur 

verwarmt, brandt, geeft licht, maakt enthousiast, 

geeft energie. Dat is precies wat de leerlingen die 

ontmoedigd en verdrietig zijn door de afschuwe-

lijke dood van Jezus aan het kruis nodig hebben. 
 

Naar buiten moeten ze, de stad Jeruzalem in, de 

mensen vertellen over Jezus die is gestorven en 

door God opstond uit de dood. In Jeruzalem zijn 

mensen uit vele landen samengekomen om het 

Joodse Wekenfeest te vieren. Aan hen allen ver-

kondigen de leerlingen geïnspireerd door de Geest 

die op hen was neergedaald het wonder van de 

verrijzenis van Jezus. De Geest helpt hen de woor-

den te kiezen die de harten van de mensen raken: 

woorden waarin zij de liefde van God voor mensen 

ervaren. 
 

Die liefde, mens geworden in zijn zoon Jezus 

Christus, zichtbaar en voelbaar geworden in alles 

wat Jezus deed en zei, mag de dragende kracht 

van ons leven zijn. Die liefde mogen wij uitdragen 

in ons leven met de hulp en de kracht van de 

W 
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Geest die ook over en in ons komt en ons leven vernieuwt! 
Zalige Pinksterdagen, 
Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie.  
 

 

PRESENTATIE VAN ONZE NIEUWE PASTORES 
 

et bestuur van de St. Paulusparochie is verheugd u mee te delen dat de 
aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, met ingang van 1 juni 2016 twee 

personen heeft benoemd in het pastoraal team. 
 

Mevrouw Rianne Luiten 
 

gaat binnen de geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie werken als 
pastoraal werkster in een fulltime benoeming. 
 

Diaken Cor Peters 
 

heeft een aanstelling voor acht uur per week. Hij zal de parochie ondersteunen 
bij de verdere opbouw en pastorale ontwikkeling. 
 

De presentatie van de nieuwe teamleden door vicaris J.G.M. Pauw zal plaats-
vinden tijdens de Eucharistieviering op vrijdag 10 juni 2016 in het Eucharistisch 
Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek, Kerkstraat 8 te 
Groenlo. De viering begint om 19.00 uur.  
 

Na afloop van de viering is er in de basiliek gelegenheid persoonlijk kennis te 
maken met mevrouw Luiten en diaken Peters, onder het genot van een kop 
koffie of thee. 
 

Het bestuur en het pastoraal team nodigen u van harte uit bij deze feestelijke 
gelegenheid aanwezig te zijn. 
 

Namens het bestuur van de St. Paulusparochie, 

Pastoor H.A.M. de Jong, voorzitter 

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

Wilt u op enige manier een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst, neem dan contact op 

met de ceremoniemeester André Kempers. E-mail: nouen7@hotmail.com  ℡ 0544-465932 
 

 

28 MEI: JUBILEUMVIERING DAMESKOOR 
 

a 50 jaar zijn we dankbaar dat we nog steeds met plezier 
voor u als parochianen mogen zingen.  

 

We willen dit jubileum vieren tijdens de Eucharistieviering 
op zaterdag 28 mei om 19.00 uur. 
Uw aanwezigheid hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. 
 

Na de dienst kunt U, als U dat wilt, ons feliciteren voor in de kerk. 
Daarna is er gelegenheid om samen met ons een kopje koffie te drinken in het 
Achterhuis. 

Namens het bestuur. 

H 

N 
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HOUD ZONDAG 3 JULI 2016 VRIJ VOOR DE ST. PAULUS DAG! 
 

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

Paulus dag, elk jaar in een andere locatie van onze parochie. Dit jaar zal de 

St. Paulusdag in Lievelde zijn. 
 

Een dag voor alle parochianen georganiseerd door parochianen van alle 7 

geloofsgemeenschappen m.m.v. de pastores. 

De St. Paulusdag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering, bij goed weer 

in de tuin bij museum Erve Kots. 
 

Na de viering is er koffie/thee met een broodje en een activiteit. De St. 

Paulusdag zal rond 14.00 uur eindigen. Harmonie Sint Wilibrord uit Lievelde 

zorgt die dag voor een muzikale noot. 
 

De activiteit na de lunch past goed in dit Jaar van Barmhartigheid. Op meerdere 

plekken in het openluchtmuseum vertellen mensen uit onze eigen omgeving hoe 

zij oog en oor hebben voor onze naasten. In verschillende workshops kunt u 

kennis nemen van hun werkzaamheden en uw vragen aan hen voorleggen. 

Uiteraard is er tussendoor of naderhand gelegenheid om rond te kijken in het 

prachtige museum. 
 

In juni zal op www.stpaulusparochie.nl informatie verschijnen over het 

programma van de Paulusdag. 
 

Graag zien we u op zondag 3 juli in de tuin bij museum Erve Kots in Lievelde, 

Eimersweg 4, 7137 HG Lievelde. 
 

Mede namens de werkgroep, 

Pastoor De Jong 
 

 

We willen graag weten hoeveel mensen aan deze feestdag deelnemen, zodat we 

genoeg koffie/thee en broodjes hebben voor iedereen! 
 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of 

door uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com. 

De uiterste aanmelddatum is 25 juni 2016. 
 

 

 

 

 

 

HET LICHT SPEELT – VAN PASEN NAAR PINKSTEREN 
 

Zwaar is de weg, een aftocht zonder Hem. 

Bedrukt gaan wij, ontzet; geen oog meer voor het licht, hoop achter ons. 
 

Komt op ons toe, vraagt wat er is gebeurd, een vreemde grensganger. 

Wij spreken struikelend, verward verhaal: 

‘een mens die zag, een woord van leven sprak, 

hoop op bevrijding gaf; haat en verraad opriep. 

Weg, dood, gegaan.’ 

O 
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Hij trekt van leer met Mozes aan zijn zij 

en laat ons alle kanten van de Schriften zien. Zij klinken nieuw. 
 

‘Blijf ons nabij in deze avondval.’ 

Hij breekt het brood met ons, het licht breekt in ons door en keert ons om. 

Wij keren om, geen duister houdt ons vast. 

Zo gaan wij opgewekt en met een last van licht, 

een lopend vuur. 
 

‘Hij is met ons’, wij roepen elkaar toe, 

een woord dat leven doet, 

het brood dat breken moet, 

God, zo nabij. 
 

Uit: Red@ctieservice, april-mei-juni 2016 
 

 
 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong   

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet 

WD = Woorddienst HP = Vicaris H. Pauw 

GVK = Gebedsviering voor kinderen   

 
Wo. 4 mei  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
Do. 5 mei  Hemelvaart 

 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 11.00 uur Bij boerderij Vos op Gelink, Zuid Rekkenseweg 32 in 

Rekken: 
  Oecumenische Hemelvaartsdienst. Voorgangers zijn ds. 

W. Andela, ds. J. Hazeleger, ds. E. Struijk-Boers en 
pastor A. Zoet. Zie ook blz. 14. 

 

Weekend van 7 en 8 mei: 7e Zondag van Pasen 

Zo. 8 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Di. 10 mei 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is 
pastoor H. de Jong. 

Wo. 11 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Vr. 13 mei 18.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 
  Vormselviering voor de jongeren uit de locaties Eibergen, 

Neede, Rekken, Rietmolen en Groenlo. Voorgangers zijn 
vicaris H. Pauw en pastoor H. de Jong. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 7 mei Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  

Zo. 8 mei     10.30 uur EU – HdJ 

Do. 12 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 14 en 15 mei: Pinksteren 

Zo. 15 mei  Hoogfeest van Pinksteren 

 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet. 

  Er is kindernevendienst (zie blz. 20?). 

  Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionarissen. 

Ma. 16 mei 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  In deze viering zingt een gelegenheidskoor met zangers 

uit diverse kerkkoren van St. Paulus (Gregoriaans). 

Do. 19 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 14 mei Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 15 mei Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – HdJ 

Ma. 16 mei     10.30 uur EU – HdJ  

Do. 19 mei Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 21 en 22 mei: H. Drieëenheid 

Za. 21 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 27 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is mevr. I. Nijland (PKN). 

  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 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 26 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 28 en 29 mei: Sacramentsdag 

Za. 28 mei 19.00 uur Eucharistieviering waarin het 50-jarig jubileum van ons 

Dameskoor wordt gevierd. Voorganger is pastoor H. de 

Jong. Zie ook blz. 2. 

Do. 2 juni  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. 28 mei Eibergen 19.00 uur Mariaviering - Wgr 

Zo. 29 mei      10.30 uur EU – HdJ 

     17.00 uur Lof – HdJ 

Do. 2 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ   (zie blz. 11) 

 

Weekend van 4 en 5 juni: 10e Zondag door het jaar 

4 en 5 juni  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
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Wo. 8 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Vr. 10 juni 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 
  Viering waarin onze twee nieuwe pastores worden 

gepresenteerd. Voorgangers zijn vicaris H. Pauw en het 
pastoresteam. De koren Kiddoesj (uit Beltrum) en 
Laudate zingen in deze viering. 

  Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk kennis te 
maken met de pastores (zie ook blz. 2) 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 4 juni Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 5 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 12.00 uur Doopviering – HdJ  17.00 uur Gebedsuur JvB 

Do. 9 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 11 en 12 juni: 11e Zondag door het jaar 

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

  Denkt u aan het aanmelden voor het middag-

programma van de St. Paulusdag op 3 juli? 

  U vindt de uitnodiging op blz. 2. 
Do. 16 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 11 juni Eibergen 19.00 uur EU/TKV 1e Comm – HdJ 

Zo. 12 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

Do. 16 juni Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur WCV – AZ  

 

Weekend van 18 en 19 juni: 12e Zondag door het jaar 

18 en 19 juni Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

  Denkt u aan het aanmelden voor het middag-

programma van de St. Paulusdag op 3 juli? 

  U vindt de uitnodiging op blz. 2. 
Wo. 22 juni  Redactievergadering voor de Vakantiebinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
Vr. 24 juni 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is ds. J. Lieftink. 
  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 18 juni Eibergen 19.00 uur EU/TKV Vormsel – HdJ 

Zo. 19 juni     10.30 uur EU – HP 

Do. 23 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 25 en 26 juni: 13e Zondag door het jaar 

Za. 25 juni 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong.  

Do. 2 juli  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. 25 juni Eibergen 19.00 uur EU/TKV Vormsel – HdJ 

Zo. 26 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 30 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 2 en 3 juli: 14e Zondag door het jaar / St. Paulusdag 

Zo. 4 juli  St. Paulusdag bij museumboerderij Erve Kots in Lievelde 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason uit 

Neede, aangevuld met leden van jongeren-/middenkoren 

uit andere locaties. Het pastoresteam gaat voor. 

  Na de viering is er koffie/thee drinken, waarna de 

Paulusdag wordt vervolgd met het middagprogramma 

(waarvoor u zich dient op te geven). Zie ook blz. 2. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 3 juli Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 17.30 uur EU – HdJ  

Zo. 4 juli     10.30 uur vervalt 

     17.00 uur Gebedsuur JvB 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 17 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A. 

Zoet. 

Za. 23 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pater F. Bomers. 
 

 

 

 

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

Gedoopt: 

13-03 Jorick Orriëns, De Koem 1 

 Femm Roelofs, Vonderman 1 

 Lieke Bolster, Willem Sluiterstraat 3 

 Jent Eiting, Traland 9 in Eibergen 
 

Overleden: 

25-03  Mevr. J.G. Bunck-Kleinsman verz.huis de Meergaarden v/h 

    Bleekenweg 5, 86 jaar 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

VOORUIT KIJKEN 
 

p 21 maart was de jaarlijkse bijeenkomst van het parochiebestuur en 

pastoresteam met de voorzitters van de locatieraden. Een goed moment om 

terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. 

O 
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De noodzakelijke versterking van het pastorale team komt er aan. Het bestuur 
kreeg terecht complimenten voor hun vasthoudendheid. Want het heeft heel wat 
gesprekken met het Bisdom gevergd om tot dit resultaat te komen. Een harde 
voorwaarde van het Bisdom voor de benoeming van pastores is een sluitende 
begroting. Die kon gelukkig worden overlegd. 
 

Het woord kerksluiting kwam die avond nauwelijks ter sprake. Eigenlijk alleen 
naar aanleiding van een krantenartikel over mogelijke kerksluitingen in Twente 
in de toekomst. 
Kerksluiting is ook niet de insteek van het bestuur. Wel is het laatste halfjaar 
duidelijk geworden dat door het kleine pastoresteam (1,5 fte) het aanbod van 
vieringen is teruggelopen. De nieuwe pastoraal werkster Rianne Luiten zal twee 
weekenden per maand voorgaan in drie vieringen. Dat betekent één extra 
weekendviering per maand voor elke locatie. De nieuwe diaken Cor Peters zal 
vanwege zijn beperkte benoeming (één dag per week) niet voorgaan in vieringen. 
Hij zal ondersteunen op het gebied van opbouw en pastorale ontwikkeling. 
 

Pastoor de Jong gaf aan dat een verdere schaalvergroting wel verwacht wordt, 
maar dat er nog niets concreet is. Er is al enige samenwerking met buurparochie 
St. Ludger (Lichtenvoorde e.o.), zoals de telefoonwacht. Uitbreiding van die 
samenwerking en een samenvoeging tot één nieuwe parochie op langere termijn 
ligt in de lijn der verwachting. Het Bisdom zal daar de aanzet toe geven door 
middel van de benoeming van (nieuwe) pastores voor beide parochies. 
 

Krimp, achteruitgang, terugloop. Het is een gegeven en we moeten er mee leren 
omgaan. Het steeds kleinere aantal aanmeldingen voor doop, eerste communie 
en vormsel hebben er toe geleid dat locaties nu gezamenlijk de voorbereiding en 
de viering verzorgen. Zij hebben het net over een andere boeg gegooid en met 
succes. Mede door het actief betrekken van ouders bij de voorbereiding en met 
een kleine groep enthousiaste vrijwilligers van diverse locaties kunnen we als 
parochie toch een goed aanbod aan catechese blijven bieden aan onze jeugd. 
Wat hierbij zeker ook een rol speelt is dat de jeugd en hun ouders begrijpen dat 
hun eigen locatie zoiets niet meer zelfstandig kan organiseren en zij er ook 
weinig moeite mee hebben dat de voorbereidingsbijeenkomsten en/of de viering 
niet in hun eigen kerk is. 
 

In het overleg kwam ook het korenbeleid aan de orde. Door de daling van het 
beperkte aantal vieringen kwamen de bestaande locatiekoren minder aan zingen 
toe. Ook vergrijzing is een ernstig probleem bij eigenlijk alle dames-, heren- en 
middenkoren. De gemiddelde leeftijd bij de dames- en herenkoren ligt meestal 
boven de 70 jaar en het ledental loopt terug door ziekte of overlijden van leden. 
Het gelegenheidskoor Laudate Dominum (met leden uit alle locaties) zal in de 
toekomst zingen bij gezamenlijke vieringen. De St. Paulusdag op 3 juli is nog een 
uitzondering op die regel: dan zingt Diapason uit Neede aangevuld met extra 
zangers/zangeressen uit andere locaties. Een tweede Pauluskoor is begonnen 
met de eerste repetities. Zij leggen zich toe op het Gregoriaans. 
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Voor alle koren (ook de Needse koren) geldt dat, met het oog op de toekomst, 

echt gekeken moet worden naar samenwerking met andere locaties. Dat biedt de 

mogelijkheid om vaker te zingen en met een grotere groep. We roepen onze koor-

besturen, dirigenten en organisten dan ook op om met een open houding de 

gesprekken hierover aan te gaan. 

De locatieraad. 
 

 

ZR. ANNE STRAATMAN OVERLEDEN 
 

ij ontvingen begin maart het overlijdensbericht van Zr. Anne Straatman 

(Maria de la Salle). Ze is op 22 februari op de leeftijd van 95 jaar overleden 

in Boxmeer en op 27 februari begraven op het kerkhof van de Zusters van Julie 

Postel in Boxmeer. Ze hoorde bij de laatste groep zusters die Neede eind januari 

2007 verliet om terug te keren naar het Moederhuis in Boxmeer. Wij wensen 

haar medezusters, familie en andere dierbaren sterkte. 

We hebben haar op zondag 13 maart in de voorbede herdacht. 
 

Haar gedachtenisprentje kunt u nalezen op : 

www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=33&nieuwsID=790&locatieID=5  
 

 

 
 
 

 

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

 

 

TIEN GEBODEN VOOR HET MILIEU 
 

n het kader van het jaar van Barmhartigheid kwam een klein leesgroepje (het 

hadden er gerust meer mogen zijn..!) een aantal keren bij elkaar om het boek 

‘LAUDATO SI’ te lezen en erover van gedachten te wisselen. Dit boek behandelt 

de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. 
 

In deze encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor 

economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om 

‘beschermers van de schepping’ te zijn. Hij schrijft over ‘een cultuur van 

verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grond-

stoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een 

schreeuwend onrecht. De paus heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg 

voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden.  
 

Het is een indringend en confronterend document, want de paus stelt niet alleen 

regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen 

omgeving. Verbeter de wereld, begin bij je zelf, begin nu…  

Dit boek is in de boekhandel te koop en wordt van harte aanbevolen deze te 

lezen. 

Wij als leesgroepje vonden het zeer de moeite waard ons erin te verdiepen en ons 

bewust werden van wat er met ons gemeenschappelijk huis, onze aarde, aan de 

hand is. 

‘De Tien Geboden voor het milieu’ zijn een handreiking om persoonlijk iets te 

mogen betekenen ter voorkoming van verder verval. 

W 
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1. Ik ben de Heer je God, die hemel en aarde heeft geschapen. Weet dat je Mijn 
partner bent in de schepping. Zorg daarom voor de lucht, de aarde, het 
water, de planten en dieren, alsof ze je broers en zusters zijn.  

2. Weet dat Ik je – door het leven te geven – verantwoordelijkheid, vrijheid en 
beperkte hulpbronnen heb gegeven. 

3. Steel niet van de toekomst: heb respect en eerbied voor je kinderen, geef ze 
een kans op een lang leven. 

4. Plant in je kinderen liefde voor de natuur. 
5. Bedenk dat de mens gebruik kan maken van de technologie, doch leven niet 

kan creëren. 
6. Organiseer pressiegroepen binnen je eigen gemeenschap om dreigende 

catastrofes te voorkomen. 
7. Werp alle wapens weg, die onomkeerbaar vernietiging van het leven kunnen 

veroorzaken. 
8. Wees gedisciplineerd in de kleine details van je eigen leven. 
9. Reserveer op je wekelijkse rustdag tijd om met de wereld te zijn in plaats 

van de wereld te gebruiken. 
10. Bedenk dat je niet eigenaar van de aarde bent, maar rentmeester. 

 

 M.H.  
 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE (10 APRIL) 
 

ondag 10 april was het dan eindelijk zover: 31 communicanten uit de locaties 
Rietmolen, Rekken, Neede en Eibergen hebben hun Eerste Heilige 

Communie ontvangen. Thema van de viering was: “Blijf bij mij…..”. 
 

Deze kinderen hebben de Eerste Communie gedaan: 
Eibergen : David Mendijk, Olivia Mendijk, Oleg Kolbeek, Elise Goossens, 

Carmen Domagalski, Dennes Hamo, Reamon Lubbers, Tara 
Wopereis en Abel Meijer 

Rekken : Loes Winkelhorst, Jens Rotering, Isolde Bentsink en Kim Reinders 
Rietmolen : Eva Bauhuis, Tim Emsbroek, Floor ten Dam, Noa Schurink, Sophie 

te Morsche, Sara Nijhof, Lizan Spikker, Frederique Vogt, Jop 
Weernink, Stijn te Lintelo, Jelle Roerink en Jonne Vogt 

Neede : Hanne Heinneman, Birthe Udink, Nick Meijerink, Zuzanna van 
Oostrerom, Laguna Bauhuis en Isa Vogt 

 

Samen met de Pastoor de Jong en de werkgroep Communie werd het een mooie 
viering. In de voorbereiding ernaar toe werd gewerkt met het project “Gods 
grootste Geschenk”. Door het samen te doen werd het een waardevolle tijd voor 
de kinderen. 
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de voorbereiding en de 
diverse bijeenkomsten en vieringen.  
 

Alle jongens en meisjes van harte gelukgewenst. Jullie zagen er prachtig uit en 
hebben het goed gedaan. 

Z 
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Tot zaterdag 11 juni 2016 bij de terugkommiddag. Deze zal plaatsvinden in 

Eibergen. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
 

 

MARIALOF EN SACRAMENTSLOF OP 1 EN 29 MEI IN GROENLO 
 

anaf het begin vereert de Kerk Maria en vraagt ze haar voor ons te bidden. 

De H. Ireneus noemde Maria in de tweede eeuw al “onze voorspreekster”. 

Een Mariagebed uit de derde eeuw laat zien dat er toen al van harte tot Maria 

werd gebeden: “Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige 

moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons 

uit alle gevaren”. 
 

Tijdens het jaar zijn er veel feesten ter ere van Maria. De lentemaand mei, 

waarin het leven ontluikt, is vanouds verbonden met Maria, die ons Jezus, de 

Weg ten Leven, voorhoudt. 
 

In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek 

te Groenlo openen wij de meimaand op zondag 1 mei met een Marialof/ 

Gebedsuur van Barmhartigheid, aanvang 17.00 uur met samenzang.  
 

Wij sluiten de meimaand af met een gezongen Maria/Sacramentslof op zondag 29 

mei eveneens om 17.00 uur, met medewerking van de herenkoren Groenlo en 

Eibergen. Op 29 mei vieren we Sacramentsdag. Bij alle sacramenten geeft de 

Heer zijn kracht, genade en zegen. In het sacrament van de Heilige Eucharistie 

is de Heer zélf het sacrament. In de H. Hostie, het Lichaam van Christus, dat is 

uitgesteld in de monstrans mogen we heel dicht bij Hem zijn en Hem aanbidden. 

Samen met Maria. 

Pastoor H. de Jong 
 

 

VORMSELVIERING (13 MEI) EN TERUGKOMDAG (18 JUNI) 
 

Vormselviering 13 mei 2016 
 

a een voorbereidingstraject van 6 woensdagmiddagen is het binnenkort 

eindelijk zover. De vormselkandidaten uit Eibergen, Groenlo, Neede, 

Rekken en Rietmolen die in Eibergen de voorbereiding hebben gedaan zullen op 

vrijdag 13 mei aanstaande het Heilig Vormsel ontvangen van vicaris Pauw. Dit 

zal plaatsvinden in een speciale eucharistieviering die om 19.00 uur begint in de 

H. Calixtusbasiliek te Groenlo. Vicaris Pauw zal samen met pastoor de Jong in 

die viering voorgaan.  

Behalve familie en vrienden zijn ook alle parochianen van harte uitgenodigd om 

bij deze heugelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. 

Wij hopen dat het een hele mooie viering wordt voor alle betrokkenen.  
 

Terugkomdag 18 juni 2016 
 
 

er afsluiting van het hele voorbereidingstraject is er op 18 juni a.s. een 

terugkomdag georganiseerd voor de vormelingen. De middag die dit jaar in  

V 
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Eibergen georganiseerd wordt begint om ca. 15.00 uur. Tijdens de afsluitende 
viering om 19.00 uur zijn ook familie en vrienden welkom evenals andere 
parochianen.  
Het ligt in de bedoeling om deze viering zangtechnisch te ondersteunen met een 
projectkoor dat samengeteld wordt uit zangers van meerdere middenkoren uit 
onze parochie. 
 

Namens de Vormselwerkgroep: 

Melanie Thomson, Raymunda Borgelink-Thuinte, Anita Helmers, 

Simone Kempers-Blanckenborg, Anja Koeslag, Paulien Somsen-

Middelhuis, Berry Brockötter 
 

 

27 JUNI: DE WANDELING 
 

an het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. 
Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze 

tochtgenoten in dit Jaar van Barmhartigheid kunnen inspireren. 
Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. 
 

Dit jaar wordt De Wandeling uitgezet door parochianen uit Eibergen. 
 

Wanneer : maandag 27 juni 
Vertrekpunt : R.K. Mattheuskerk in Eibergen 
Tijd : 19.00 uur 
Duur wandeltocht : ± 2 uur 
 

Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl 
of via secretariaat tel. 0544-461335 (di-do morgen 9.00 uur-11.00 uur) 
 

Met vriendelijke groet, 
Anita Overkamp, Trudy Korenromp en Lies Scharenborg 
 

 

OUDERINFORMATIEAVONDEN VOOR VORMELINGEN 2017 
 

et de vormselviering voor 2016 nog voor de boeg worden de voor-
bereidingen voor het volgende seizoen (2016-2017) al opgestart. 

 

Om ouders te informeren over de inhoud van het vormselvoorbereidingsproject 
worden er 2 ouderinformatieavonden georganiseerd. De informatieavonden 
worden gehouden op maandag 13 juni in het Achterhuis, Borculoseweg 43 te 
Neede en op dinsdag 14 juni in Beltrum achterin de kerk. 
Beide avonden beginnen om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.  
 

Op deze 2 avonden zal worden verteld hoe het programma in elkaar zit, hoe een 
voorbereidingsmiddag is opgebouwd, maar ook wat er van de vormelingen en van 
hun ouders verwacht wordt om de vormselvoorbereiding succesvol te laten 
verlopen. De vormselvoorbereiding gebeurt met name op 6 woensdagmiddagen 
vanaf oktober 2016 tot april 2017. Hulp van ouders is essentieel om het 
programma op die woensdagmiddagen te kunnen realiseren.  
 

A 
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Het is de bedoeling dat u aan het eind van die informatieavonden uw kind 

opgeeft om in 2017 te laten vormen en dus mee laat doen aan de vormsel-

voorbereiding die in het najaar van 2016 van start gaat. 
 

Zit uw kind nu in groep 7 en wilt u uw kind volgend jaar laten vormen, reserveer 

dan 13 of 14 juni in uw agenda en geeft u op. 
 

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, verzoeken 

wij u om u tijdig aan te melden voor één van deze 2 avonden via 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 

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl  
 

Namens de Vormselwerkgroep: 

Melanie Thomson, Raymunda Borgelink-Thuinte, Anita Helmers, 

Simone Kempers-Blanckenborg, Anja Koeslag, Paulien Somsen-

Middelhuis, Berry Brockötter 
 

 

AVOND VAN VERHALEN, MUZIEK EN INSPIRATIE “IN MIJN HART” 
 

p zaterdag 29 oktober willen we in de OLV Tenhemelopnemingkerk in 

Beltrum een bijzondere avond organiseren rond bijzondere levensverhalen 

en inspirerende liederen en muziek. 
 

Iedere mens is een verhaal, ons leven is als een boek, met 

verschillende hoofdstukken. Zelf ben je schrijver van je eigen 

levensverhaal, maar ook andere mensen of bijzondere gebeur-

tenissen zijn van invloed op je leven en voegen hoofdstukken 

toe aan het boek van jouw leven. 
 

Voor deze avond zoeken wij mensen die in hun leven een 

wending meemaakten en die daarover willen vertellen en mensen die vanuit hun 

hart zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, die zonder hulp niet 

meekomen in de samenleving. Hoe bent u ertoe gekomen om u in te zetten en 

hoe is het een inspiratie voor u?  

Naar uw verhaal zijn wij op zoek! 
 

Uw verhalen willen we omlijsten met een lied of muziek die daarbij past, die 

misschien voor de verteller van een verhaal van speciale betekenis is. 
 

Voor meer informatie kunt u voor 1 juni contact opnemen met:  

pastor Annet Zoet, 06-27124695, annettezoet@gmail.com  

Martin Bouwmeesters, m.bouwmeesters@lijbrandt.nl  

Peter Müller, pjamueller@gmail.com  

Anita Overkamp, 0544-464824, anita4harold@gmail.com  

Marian Bolster, 06-14770366, m.bolster@lijbrandt.nl  
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██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 

 

 
 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING OP 5 MEI IN REKKEN 
om 10.30 uur bij boerderij Vos op Gelinck 

 

p donderdag 5 mei a.s. zal er opnieuw een oecumenische Hemelvaartviering 
worden gehouden. Dat Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag dit jaar op 

dezelfde dag vallen, geeft aan deze dag en aan het samen vieren een bijzondere 
dimensie. 
 

Voor de 2e keer zijn we te gast op de deel van boerderij Vos op Gelink bij Tim 
Vos en Nienke Filippelli, aan de Zuid Rekkenseweg 32 in Rekken. 
Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute 
die dag. Hoe dan ook: u bent van harte welkom om mee te vieren en elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is 
een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren. 
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! Daarna volgt er een korte viering, waarna er 
opnieuw koffie/thee en limonade is met wat lekkers. Zo hopen we elkaar in 
oecumenisch verband te ontmoeten! 
 

Voor wie wil meefietsen naar de boerderij: om 9.30 uur vertrekt een groep 
fietsers vanaf het NPB kerk. Aan deze viering werken mee: de Protestantse 
Gemeentes van Eibergen-Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder locatie Rekken.  

Met hartelijke groet, 

ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger, ds. Eveline Struijk-Boers en 

pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 

 

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

OPBRENGST VASTENACTIE 2016 
  

it jaar stond Oeganda centraal bij de Vastenactie. Voldoende te eten voor 
families in Katakwi. Daar ging het deze keer om. 

De projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme 
droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen vol-
doende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde 
gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de 
boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van 
kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen 
inmiddels in hun onderhoud voorzien. 
 

In Neede is in totaal € 1468,80 bijeen gebracht voor de Vastenactie: 
€  691,10 Ingezameld door de scholen (de Alfrinkschool en de Ariënsschool) 
€  530,00 Via de Vastenton achterin de kerk 
€  247,70 Opbrengst 2e collecte op Eerste Paasdag in de kerk 
 

Hartelijk dank aan alle gulle gevers! 

O 
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TELLING AANTAL KERKGANGERS 
  

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

twee weekenden het aantal kerkgangers geteld: 

Zondag 13 maart 10.30 uur Woord- en Communieviering 71 kerkgangers 

Zondag 20 maart 9.00 uur Woord- en Communieviering 88 kerkgangers  
 

 

RESULTAAT SAM’S KLEDINGACTIE 
 

e kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 1 

en 2 april in Neede is gehouden, heeft 600 kilo kleding opgebracht voor 

Cordaid Mensen in Nood. 

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft 

bijgedragen hartelijk danken! 

Met de opbrengst worden projecten gesteund van 

Cordaid Mensen in Nood. 
 

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een 

kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan 

weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding 

hiervoor te bewaren. Of bel voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen 

bellen naar ℡ 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl. 
 
 

████████ INLOOPHUIS NEEDE ████████ 
 

 

 

 

DE 1E VERJAARDAG 
 

p 21 mei 2015 opende het Inloophuis Neede voor het 

eerst haar deuren. De eerste verjaardag staat dus voor 

de deur. Op donderdag 19 mei a.s. vieren we daarom ons 

eerste verjaardagsfeestje. 
 

Mijn gedachten gaan terug naar de voorbereidingsperiode. Op allerlei plekken 

hebben we gekeken hoe anderen zoiets hadden opgepakt. Daarbij steeds in het 

achterhoofd houdend dat we geen kopie hoeven te zijn van een ander initiatief, 

maar dat we het ‘eigen’ mogen maken, dus ook rekening houden met onze eigen 

mogelijkheden en beperkingen. Want een inloophuis opzetten betekent ook: je 

kwetsbaar opstellen. Er komen gasten die niet alleen wat te vertellen hebben, 

maar die ook vragen hebben. Wat kunnen we die gasten dan bieden? 
 

Dat er gasten zouden komen was wel duidelijk. Het initiatief wordt namelijk 

gedragen door het VoorMekaarTeam en ZoZijn. Zij stimuleren cliënten met 

behoefte aan meer contacten om eens binnen te lopen bij het Inloophuis Neede. 

Of de gasten ook terug zouden komen, dat was wel spannend voor ons. We 

bieden niet meer dan koffie/thee, een luisterend oor en wat ontspanning in de 

vorm van een spelletje of knutselwerkje. Maar we zien gelukkig dat veel gasten 

regelmatig blijven komen. En ze komen niet alleen voor ons, maar ook voor 

elkaar! 
 

O 
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Het luisterend oor is belangrijk, zeker bij de eerste bezoeken van een gast. Oog 
en oor hebben voor de gasten. De ene gast vertelt spontaan zijn hele levens-
verhaal met alle ups en downs. Bij de ander komen de verhalen stukje bij beetje, 
als een schil die wordt afgeworpen. Als gastheer/gastvrouw breng je in het 
gesprek ook je eigen levenservaringen in, en zo ontstaat er een band. 
Het wederzijds vertrouwen, tussen de vrijwilligers en de gasten, maar ook tussen 
de gasten onderling, is heilig. Wat in het inloophuis in vertrouwen wordt verteld 
blijft in het inloophuis. 
 

Na elke inloopochtend (iedere donderdag, van 9.30-11.30 uur) vult de gastheer/-
gastvrouw het logboek in, zodat degene die de volgende week dienst heeft kan 
nalezen hoe het de afgelopen weken is verlopen. Het woord “Gezellig” is bijna op 
elke pagina te vinden. Dit betekent volgens Van Dale “een huiselijk gevoel geven, 
vriendelijk aandoend, knus”. 
 

Bent u nog niet eerder in het Inloophuis Neede geweest, maar heeft u wel 
behoefte aan gezelligheid, loop dan gerust eens binnen. De koffie staat klaar! 
 

 

GA STEMMEN VOOR DE ARIËNSPRIJS 2016 
 

heeft eerder al kunnen lezen over de nominatie van het 
Inloophuis Neede voor de Ariënsprijs 2016 voor 

Diaconie. 
U kunt sinds 15 april jl. uw stem uitbrengen op één van de 
genomineerde projecten. Dat gaat als volgt: 
 

1. Ga naar www.dkci-utrecht.nl  voor alle projecten die zijn 
genomineerd. 

2. Klik op ‘Lees hier hoe u kunt stemmen voor de Ariëns publieksprijs’. 
3. Klik vervolgens op ‘Klik hier om naar de projecten te gaan’. 

U ziet o.a. project 12 ‘Inloophuis Neede’. Klik op een project voor meer info. 

4. Helemaal onderaan die pagina staat ‘klik hier om te gaan stemmen’. 
Ons stemadvies: dat kunt u wel raden! 

 
 
 
 
 

████████ GELEZEN ████████ 
 

 

 

 

GEBED VAN EEN OMA TOT MARIA 
 

Goede moeder Maria. 

 Ik zou U willen zeggen vandaag hoe bezorgd ik ben 

 voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

 Ze leven vaak zo anders dan ik gedroomd heb; 

 ze leven voor andere waarden en volgens andere normen. 

 Ze gaan hun eigen wegen 

 en soms versta ik niet wat ze antwoorden op mijn vragen. 

 Het zijn goede kinderen, 

 maar hun geloof is zo anders dan wij vroeger leerden. 

U 
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Goede moeder Maria. 

 Gij zult mijn zorgen wel verstaan: 

 ook Uw zoon ging andere wegen dan Gij gedroomd had, 

zijn woorden klonken soms zo vreemd. 

 Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

 Blijf bij hen als het kruis komt, laat hen nooit alleen. 

 Mogen zij, door alles heen, 

 Uw zoon ontdekken en de kracht van zijn vergevende liefde. 
 

 Amen. 
 

 

ZONDAG 22 MEI 2016: FEEST VAN DE HEILIGE DRIEËENHEID 
Spreuken 8, 22-31 en Johannes 16, 12-15 

 

en lofzang op God die de wereld geschapen heeft lezen we deze zondag. 

Aangeheven door vrouwe Wijsheid, die zichzelf ziet als een zuster die al 

vanaf het begin God vergezelt. Als eerste werd zij geschapen vóór al het andere. 

Voor de mensen is zij als een moeder die haar inzichten en wijsheid doorgeeft 

van generatie op generatie. 

Vooral in het Johannesevangelie wordt Jezus ook in deze traditie van wijsheid 

geplaatst. Dat begint al in de eerste regels van hoofdstuk 1: In den beginne was 

het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hier wordt de 

schepping hernomen en tot een hoogtepunt gebracht door Jezus het vlees-

geworden Woord van God te noemen en tegelijk te zeggen, dat hij al vanaf het 

begin bij God was, net als de Wijsheid. Hemel en aarde verbonden in Jezus en na 

Jezus’ dood is het de Geest die uit de Vader en uit de Zoon is die ons mensen 

vergezelt en bijstaat.  

Prachtig wordt dit ook verwoord in het gebed om de Heilige Geest, dat gebeden 

wordt tijdens vormselvieringen:  
 

Zend over hen de Heilige Geest, de Trooster, 

schenk hun de Geest van wijsheid en verstand. 

de Geest van inzicht en sterkte. 

de Geest van kennis, 

van ontzag en liefde voor uw Naam. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Met hartelijke groet, 

Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie 
 
 

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

 

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK OOST ACHTERHOEK 
  

e Werkgroep Voedselbank van de Diaconie van de Protestantse gemeente 

Neede stelt iedereen in de gelegenheid levensmiddelen te brengen naar de 

Grote Kerk in Neede. 
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De werkgroep zorgt er voor dat de boodschappen terecht komen bij Centrale de 
Voedselbank Oost Achterhoek in Lichtenvoorde, Mercatorstraat 35. 
Dat gebeurt al geruime tijd, telkens op de eerste zondag van de maand. 
De regelmatige kerkgangers weten dat natuurlijk maar wij stellen onze mede-
dorpsbewoners ook graag in de gelegenheid. 
 

Onder de toren van de Grote Kerk, bij de kerkingang, staan vanaf 09.30 uur lege 
kratten klaar die door iedereen gevuld kunnen worden, bij voorkeur met 
duurzame en goed verpakte levensmiddelen. Ook staat er een (melk)bus waarin 
geld kan worden gedeponeerd. De werkgroep doet hiervan boodschappen namens 
de gevers. 
 

'Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter' 
 

Onder dit motto sporen we elkaar aan om mee te doen en in 
onze eigen winkelwagens wat extra's te doen voor hen die dat 
zelf niet kunnen. 
Mogen we ook op u rekenen? 
Als u meer wilt weten, bel ons gerust. 

Janneke Rohaan (℡ 0545-293485), Wim Jansen (℡ 

0545- 292966) of Luppo Nobbe (℡ 0545-291119). 
 

 

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2016 
Jaarthema: “Zalig de Barmhartigen” (Mt. 5,7) 

 

Programma voor de bedevaart op zaterdag 10 september 2016: 
 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 uur Eigen Lichtprocessie Pax-Christi 
 19.30 uur Afscheidsgebed Genadekapel 
 
 

Kevelaerslof op zondag 2 oktober 2016, Pancratiuskerk Haaksbergen, aanvang 
19.00 uur 
 
 

Programma voor de bedevaart op dinsdag 1 november 2016: 
 10.00 uur Pontificale Hoogmis Basiliek 
 14.30 uur  Grote Kruisweg Mariapark 
 14.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi  
 16.45 uur Afscheidsmoment Genadekapel 
 17.00 uur Lof St. Antoniuskerk  
 

Opgave voor de bedevaart van 10 september en 1 november bij de plaatselijke 
broedermeester (voor Neede: Ida Lansink, Azaleastraat 4) of bij de heer B. klein 
Rot, Haaksbergen (℡ 053-5724699).  
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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) De Morsboer 41, 7482 GN Haaksbergen 

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

Voor urgente voor pastorale nood en ziekenzalving: ℡  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact 

op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 
 

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 Fons Kox Es 42-03 ℡ 0545-286318 

Secretaris vacant 

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ℡ 06-22852326 

   7478 DB Diepenheim 

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 

Vakantiebinding 22 juni 4 – 8 juli 

Septemberbinding 31 augustus 12 – 16 september 

Allerheiligenbinding 12 oktober 24 – 28 oktober 

Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 

Januaribinding 2017 4 januari 2017 16 – 20 januari 2017 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per 

e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 

U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 

20 – mei / juni / juli 2016 

 

KINDERNEVENDIENST MET PINKSTEREN 
 

Beste jongens en meisjes, 
 

Op 15 mei is het Pinksteren. 
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen  Zijn Geest stuurt 
vol wijsheid en kracht. 
Dit wordt ook in de kerkdienst gevierd. 
 

Jullie zijn welkom om 9.00 uur in de R.K. Kerk van Neede. 
Neem je  broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. 
Dan gaan we er een mooie viering van maken. 

 

Net als in de viering van Pasen willen we 
samen met jullie weer naar het Achterhuis 
gaan voor de kindernevendienst. 
 

We gaan het verhaal van Jezus samen 
verder lezen want na Pasen is er nog veel 
met Jezus gebeurd. 
 

Verder gaan we samen knutselen en praten over het pinksterverhaal. 
 

Komen jullie ook?  
Simone Meijerink 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 


