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DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM 
 

n deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als 
christenen voor op het jaarlijkse feest van Pasen. 

We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, 
om ons de zekerheid te geven van het eeuwig leven 
bij God.  
 

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste 
Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag.  
Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de 
Paaswake alleen gevierd kunnen worden in de 
eenheid van de viering van het Allerheiligste Offer 
van Christus, de Eucharistie, kunnen wij, vanwege 
de aanwezigheid van één priester, genoemde 
vieringen slechts in één kerk vieren en wel in het 
Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. 
Calixtusbasiliek in Groenlo. 
 

Evenals vorig jaar worden wij weer hartelijk uit-
genodigd om deze bijzondere, intense vieringen 
met medeparochianen van andere geloofsgemeen-
schappen samen te vieren. 
 

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het 
ontvangen van de eerste heilige communie bij de 
Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de 
viering van de gedachtenis van het Laatste Avond-
maal van Onze Heer dan ook het karakter hebben 
van een gezinsviering. De viering op 13 april begint 
om 19.00 uur. Na de viering is er tot 22.00 uur 
gelegenheid tot stille aanbidding van het Aller-
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heiligste Sacrament bij het rustaltaar in de basiliek. 
Op Goede Vrijdag zijn de Plechtigheden om 19.00 uur in de basiliek. 
 

De plechtige viering van de Paaswake (15 april, 21.00 uur), voorgegaan door het 
pastoraal team, zal voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het 
parochie-brede koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen. 
Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de 
deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan 
vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in 
Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar 
voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, 
Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen. 
 

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten 
ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek. 
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen 
van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen 
Pasen te vieren. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

PASTORALE COLUMN: PASEN 
  

a een stormachtige dag en nacht op vrijdag 24 februari en een dag voor het 
feest van Carnaval losbarst zit ik achter mijn laptop om de pastorale column te 

schrijven die zal verschijnen in de Paasedities van onze parochiebladen. 
Ik merk, dat ik nog niet goed aan Pasen kan denken, niet vanwege Carnaval maar 
omdat er op 15 maart verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer, waaraan maar 
liefst 28 partijen meedoen. Het wordt spannend. Hoe gaat het met de nieuwe 
partijen, hoe doen bestaande partijen het? Wordt de PVV de grootste partij en wat 
gebeurt er dan? Kunnen ze een regering vormen of wil niemand met hen 
samenwerken?  
En daaronder de zorg, of door de verkiezingscampagnes op het scherp van de 
snede niet de verdeeldheid in de samenleving groter wordt en het wantrouwen in 
de politiek toeneemt. 
 

Ook in de St. Paulusparochie is het een spannende tijd, nu we in gesprek zijn met 
de St. Ludgerparochie over een nauwere samenwerking. Over een aantal maanden 
(de precieze datum is nog niet bekend) gaan de pastores van beide parochies één 
pastoraal team vormen onder leiding van Pastoor De Jong. 
 

Als ik dan kijk naar het Paasverhaal een verhaal dat verteld wordt door de ogen 
van Maria Magdalena, Petrus en Johannes die in de vroege ochtendschemering 
naar het graf gaan en het leeg vinden, dan herken ik hun verbazing, hun verward-
heid over wat dit lege graf betekent. Het is voor hen nauwelijks te bevatten, dat 
Jezus is opgestaan uit de dood, al had Hij hen zelf verteld, dat Hij terug zou 
komen. Tegen de achtergrond van zijn schokkende dood aan het kruis op Goede 
Vrijdag, is opstaan uit de dood een wonder. Het opende voor hen een nieuwe weg, 
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die geleidelijk gestalte kreeg toen zij gingen geloven in Jezus’ opstanding doordat 
hij aan hen verscheen en met hen sprak.  
Wij hebben alleen hun verhalen om te geloven en misschien onze eigen ervaringen 
van opstanding, waar toen ons leven donker was, op dood spoor was beland, in de 
leegte een nieuw perspectief, nieuw licht, iets ongekends verscheen, dat ons moed 
gaf, kracht en troost. Iets van liefde, vergeving, vriendschap, verbondenheid. Het 
deed ons opstaan, op weg gaan, zoals Hij, Hem achterna.  
Zalig Pasen! 
Pastoraal werker Annet Zoet 
 

 

 
 

███████ OOVVEERRZZIICCHHTT  VVIIEERRIINNGGEENN ███████ 
 

vr 7 apr 19:30 Beltrum Lezing over de Matthäus-
passion (zie blz. 12) 

Ad de Keyzer 

     

   Palmzondag  

za 8 apr 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 9 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 9 apr 10:30 Rietmolen Woord en 
Communieviering 
(zie blz. 20) 

Pastoraal werker R. 
Luiten 

zo 9 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 9 apr 12:30 Eibergen Doopviering Pastoor H. de Jong 

di 11 apr 20:00 Groenlo "De Passie" (zie blz. 12)  

wo 12 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 12 apr 19:30 Neede  Oecum. vesperdienst 

(Achterhuis) 

Voorafgaand is er een 
sobere maaltijd (zie blz. 
15) 

 

   Witte Donderdag  

do 13 apr  Neede  H. Communie 
rondbrengen 

 

do 13 apr 10:00 Neede  Schoolviering Pastoraal werker R. 
Luiten 

do 13 apr 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoraal Team 

do 13 apr 20:00 Rietmolen "De Passie" (zie blz. 12)  

   Goede Vrijdag  

vr 14 apr 15:00 Neede  Kruisweg Pastoraal werker A. Zoet 

vr 14 apr 15:00 Groenlo Kruisweg Werkgroep 
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vr 14 apr 19:00 Groenlo Plechtigheden rond het 
kruis 

Pastoor H. de Jong 

vr 14 apr 19:00 Eibergen Plechtigheden rond het 
kruis 

Pastoraal werker A. Zoet 

     

   Paaszaterdag  

za 15 apr 17:00 Groenlo Biechtgelegenheid Pastoor H. de Jong 

za 15 apr 21:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoraal Team 

   Eerste Paasdag  

zo 16 apr 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastoraal werker A. Zoet 

zo 16 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 16 apr 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Alle koren 
2e collecte: Vastenactie 

pastoraal werker A. Zoet 

zo 16 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

   Tweede Paasdag  

ma 17 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 20 apr 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

do 20 apr 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 20 apr 14:00 Neede  Seniorensoos 
(Achterhuis) 

 

     

   2e Zondag van Pasen  

za 22 apr 19:00 Neede  Woord en 

Communieviering 

Koor Diapason 

Pastoraal werker R. 
Luiten 

zo 23 apr 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastoraal werker R. 
Luiten 

zo 23 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 23 apr 10:30 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Pastoraal werker R. 
Luiten 

zo 23 apr 15:00 Groenlo Gebedsuur God. 
Barmhartigheid 

 

vr 28 apr 14:30 Neede  Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Mevr. A. Haarman (RK) 
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   3e Zondag van Pasen  

  Neede Geen viering  

za 29 apr 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 30 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 3 mei 10:00 Beltrum Gemeenschappelijke 
Ziekenzalving (zie blz. 13) 

Pastoor H. de Jong 

do 4 mei 8:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

 

do 4 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 4 mei  Neede  H. Communie 
rondbrengen 

 

     

   4e Zondag van Pasen  

za 6 mei 17:30 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

za 6 mei 19:00 Eibergen Vespers werkgroep 

za 6 mei 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 7 mei 10:30 Neede Woord en 

Communieviering 

Dameskoor 
Inzameling Voedselbank 
2e collecte: 
Roepingenzondag 

Werkgroep 

zo 7 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 7 mei 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 

di 9 mei 19:30 Neede Mariaviering 

Dameskoor 
Pastoraal werker R. 
Luiten 

wo 10 mei 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 10 mei  Neede Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

do 11 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     

   5e Zondag van Pasen  

za 13 mei 19:00 Groenlo Heilig Vormsel Vic. Pauw, H. de Jong, 
A. Zoet en R. Luiten 

za 13 mei 19:00 Eibergen Taizéviering Werkgroep 

zo 14 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Kardinaal Eijk 

zo 14 mei  Neede Geen viering  

zo 14 mei  Rietmolen Geen viering  
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do 18 mei 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

do 18 mei 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 18 mei 14:00 Neede  Seniorensoos 
(Achterhuis) 

 

vr 19 mei 19:00 Neede Herdenkingsdienst 

b.g.v. het 5-jarig 

bestaan van "De 

Bloesem" in Neede 

Pastoraal werker R. 
Luiten 

     

   6e zondag van Pasen  

zo 15 jan 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 21 mei 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastoraal werker A. Zoet 

zo 21 mei 9:30 Neede Eerste H. 

Communieviering 

(zij vormen ook het koor) 

Pastoor H. de Jong en 
pastoraal werker R. 
Luiten 

zo 21 mei 11:30 Groenlo Eerste H. 
Communieviering 

Pastoor H. de Jong en 
pastoraal werker A. Zoet 

       

     In de komende 

weken: 

 

     Hemelvaart van de Heer  

do 25 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 25 mei 10:30 Beltrum Oec. Hemelvaartviering 
bij fam. Scharenborg (zie 
blz. 15) 

Pastoraal werker A. Zoet 
en dominees 

vr 26 mei 14:30 Neede  Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Mevr. J. Maclean (NKGv) 

     7e Zondag van Pasen  

za 27 mei 19:00 Neede Eucharistieviering 

Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 28 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering, met na 
afloop gelegenheid om 
afscheid te nemen van 
pastor Luiten (zie blz. 7). 

Pastoraal Team 

zo 28 mei 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 

     Pinksteren  

za 3 jun 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 4 jun 9:00 Rietmolen Woord en Pastoraal werker A. Zoet 
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Communieviering 

zo 4 jun 10:30 Neede Woord en 

Communieviering 

Pastoraal werker A. Zoet 

zo 4 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

ma 5 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
 

█████████ FFAAMMIILLIIEEBBEERRIICCHHTTEENN █████████ 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. Brekveld-Rensing, Haaksbergseweg 39 naar Rapenburg 41 
Mevr. E.A.M. Tijdhof-Wagelaar, Moeshof 5 naar Borculoseweg 19 
 

Vertrokken: 
Fam. A.S. Willems, Huikert 1 naar Veenendaal 
 
 

 
 

 

█████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  LLOOCCAATTIIEERRAAAADD █████ 
 

 

 

 

ACTIE KERKBALANS 
 

it jaar hielden we een “Kleine Actie Kerkbalans”. Alleen nieuwe parochianen en 
parochianen die in 2016 geen toezegging voor twee jaar wilden of konden 

doen zijn nu benaderd. 
 

We zijn blij om te kunnen melden dat de opbrengst 
vrijwel gelijk is gebleven. Een mooi resultaat! 
 

We bedanken alle wijkraadsleden die de kou en gladheid hebben getrotseerd om 
de antwoordenveloppen op te halen en ook Ria Heming voor de verwerking van 
alle formulieren. 
 

 

VERTREK PASTORAAL WERKSTER RIANNE LUITEN 
 

n het weekend van 18 en 19 maart (in onze kerk was geen viering) is bekend 
gemaakt dat het parochiebestuur besloten heeft het éénjarig arbeidscontract 

met pastoraal werker Rianne Luiten niet te verlengen. 
 

Op 1 juni aanstaande zal pastoraal werker Rianne Luiten haar werkzaamheden 
voor de Paulusparochie neerleggen. Tot die tijd zal pastor Luiten gewoon werk-
zaam blijven in de parochie en haar taken overdragen en afronden. 
 

Op zondag 28 mei is er in Groenlo na de viering van 10.30 uur gelegenheid om, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, afscheid te nemen en haar de hand 
te drukken. In deze viering gaat het pastorale team voor. U bent allen van harte 
uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. 
 

Als locatieraad vinden we het vertrek van pastor Luiten jammer. Het pastorale 
team wordt teruggebracht van 2,7 naar 1,7 fte waardoor de werkdruk van het 
team zal stijgen. Pastor Luiten ondersteunde ook activiteiten die we in Neede voor 
de kinderen organiseren. Onduidelijk is nog hoe dat straks ingevuld wordt. 

D 
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We bedanken pastor Luiten voor haar inzet voor onze parochie en wensen haar alle 
goeds voor de toekomst. 
 

 

PERSOONLIJK ABONNEMENT ‘OP TOCHT’? 
 

e locatieraad heeft besloten om het abonnement op ‘Op Tocht’ op te zeggen. 
Voor dit blad van het Bisdom Utrecht (meeneem-exemplaren lagen achterin de 

kerk) liep de belangstelling terug en de locatieraad moet op de kleintjes letten. 
 

Wilt u graag ‘Op Tocht’ blijven lezen, dan kunt u een persoonlijk post-abonnement 
nemen. Dit kost voor 10 nummers € 19,75 per jaar. U kunt een abonnement aan-
vragen bij het Aartsbisdom Utrecht, dienst Financiën, Postbus 14019, 3508 SB 
Utrecht, tel. 030-2391950. 
 

 

WAT DOEN EEN LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP? 
 

inds de start van de St. Paulusparochie hebben we in Neede geen eigen “kerk-
bestuur” meer, maar een “locatieraad” en een “pastoraatsgroep”. 

De locatieraad gaat over de middelen, de pastoraatsgroep over activiteiten. En in 
Neede werken die twee uitstekend samen! 
 

Hieronder vertellen enkele andere leden van locatieraad en pastoraatsgroep waar 
zij zich zoal mee bezig houden en waarom. En dat is behoorlijk breed, kan ik u 
zeggen. Zij hopen u zo van wat meer informatie te voorzien over hun werk binnen 
de locatieraad en pastoraatsgroep. 
 

Wat doen wij nog meer? Wij onderhouden de contacten met de andere locatie-
raden en pastoraatsgroepen van de St. Paulusparochie. Er is regelmatig overleg 
met werkgroepen onderling in de St. Paulusparochie. Gesprekken met onze 
budgethouders en voorzitters van de locaties over het in stand houden van de 
financiën binnen de locaties, wat niet eenvoudig is kan ik u zeggen. Elk jaar 
opnieuw moet de begroting maar weer worden opgemaakt om de kosten/baten in 
balans te houden. 
 

Onlangs zijn wij in contact geweest met de eigenaar van de Maria Kapel op de 
parkeerplaats van Wooncomplex De Witte in verband met het onderhoud van de 
Kapel. In de afgelopen periode is de Kapel weer veel bezocht door hangjongeren, 
die jammer genoeg niet beseffen dat het een heilig stukje grond is waar men zich 
naar moet gedragen. Er wordt aan gewerkt om dat probleem op te lossen binnen 
een redelijk termijn zodat de kapel weer toonbaar is en bezocht kan worden met 
het doel waar deze voor bestemd is. 
 

In onze locatieraad is de functie van secretaris helaas nog steeds vacant. Kent u 
iemand (of bent u het) die zich in deze functie voor de kerk wil inzetten, dan horen 
wij dat graag! 
 

Tot slot wens ik u allen een goed en gezegend Pasen toe. 
Fons Kox, 

voorzitter locatieraad 

D 

S 



 9 – april / mei 2017 

 

TONNIE BOLSTER (LID LOCATIERAAD, TECHNISCHE ZAKEN) 
 

“Vrijwilligerswerk wat houdt dat in? 
Dat zijn de werkzaamheden die door verschillende mensen in een paar uurtjes in 
de week of twee weken vrijwillig wordt gedaan op een woensdagmorgen rondom, 
of in de kerk, of op het kerkhof. 
De kerk wordt van binnen schoon en stofvrij gehouden door de dames van de 
schoonmaakgroep (tijd in overleg met schoonmaakgroep). 
Rondom de kerk wordt op de woensdagmorgen van 9 tot +/- 12 uur onder het 
genot van een kopje koffie en een leuke babbel geklust. De klussen bestaan 
voornamelijk uit tuinonderhoud en plein bladvrij en schoonhouden en diverse 
andere klusjes. 
Het is een gezellig clubje die nog op zoek is naar een stel vrijwilligers die ons heren 
en dames willen bijstaan bij hun werkzaamheden. 
Meldt U zich aan en laat ons niet in de kou staan.” 
 

SIMONE MEIJERINK (LID PASTORAATSGROEP, JONGEREN) 
 

“Als locatieraad en pastoraatsgroep hebben wij ook de aandacht voor jeugd en 
jongeren. Wij proberen met elkaar steeds weer te bedenken hoe we deze groep 
betrokken kunnen houden bij onze geloofsgemeenschap. 
De kinderen en jongeren zijn de onmisbare schakel voor onze kerk. 
Zonder hen is het in de toekomst niet meer mogelijk om te vieren en samen te 
komen. Zonder hen missen we de kans om als kerk vitaal te blijven, te kunnen 
leren van elkaar en samen een bloeiende kerk te zijn waar iedereen zich geroepen, 
thuis en gewaardeerd voelt.“ 
 

HERMIEN KEMPERS (LID PASTORAATSGROEP) 
 

“Sinds een paar jaar staan onze namen in de Binding onder het kopje Pastoraat. 
Het is de bedoeling als u vragen heeft, dat u ons altijd kunt bellen, bijvoorbeeld 
wat er mogelijk is bij avondwake, uitvaart en ander soort vieringen. Ook als u 
vrijwilliger bent in een van onze werkgroepen, kunt u met uw vragen bij ons 
terecht. Het is de bedoeling dat wij de Pastoor en Pastoraal werkers (die het al zo 
druk hebben) ontlasten. Dit geldt voor elke locatie in de St. Paulusparochie.  
Hebt u vragen, kom er dan mee. Wij staan voor u klaar.” 
 

GERARD BARTELS (LID PASTORAATSGROEP, DIACONIE) 
 

“Op diaconaal gebied gebeurt er het nodige in Neede. Zo kennen we de maande-
lijkse Seniorensoos. En elke donderdagochtend is het Inloophuis Neede open (in 
het Achterhuis) voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Een plek 
van ontmoeting die eenzaamheid helpt doorbreken. Er is een (kleine) zieken-
bezoekgroep en maandelijks wordt de communie rondgebracht naar zieken en 
bejaarden. Elke maand worden er goederen ingezameld voor de Voedselbank en 2x 
per jaar zijn we inleverpunt voor Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. We 
collecteren in de kerk voor goede doelen. We werken mee aan de Kerstpakket-
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tenactie voor de minima in Berkelland. Een ander initiatief van de gezamenlijke 
kerken in de gemeente Berkelland is het Diaconaal Platform. Hierin delen we kennis 
en ervaringen over o.a. de begeleiding van statushouders. In onze Paulusparochie 
neemt de Beleidsadviesgroep Diaconie allerlei initiatieven en de PCI (Parochiële 
Caritas Instelling) ondersteunt goede doelen en geeft individuele noodhulp op 
maat. 
Als kerk staan we midden in de maatschappij. Er is veel samenwerking en dat 
maakt het diaconale werk mooi en dankbaar!” 
 
 

███ NNIIEEUUWWSS  UUIITT  DDEE  SSTT..  PPAAUULLUUSSPPAARROOCCHHIIEE ███ 
 

 

 
 
 

EERSTE NIEUWBRIEF ST. PAULUS VERSCHIJNT OP 1 JUNI 
 

an de bestaande communicatiemiddelen die door de Paulusparochie al gebruikt 
worden (kerk- en stads/dorpsbladen, website, Facebook en de mededelingen 

in de kerk) wordt vanaf 1 juni de elektronische nieuwsbrief toegevoegd. 
 

Elke 1e dag van de maand ontvangt u, als u dat wilt, gratis deze nieuwsbrief in uw 
mailbox. Vanwege de vakantieperiode verschijnt op 1 juli een “dubbele editie” 
(voor juli én augustus). 
 

Parochianen konden bij de Actie Kerkbalans hun e-mail adres al doorgeven om 
deze nieuwsbrief te ontvangen. 
Vanaf 1 mei kunt u zich ook op www.stpaulusparochie.nl met een aanmeld-
formulier (onder ‘Contact’) abonneren op de nieuwsbrief. 
Dit abonneebestand is niet gekoppeld aan de ledenadministratie. Ook niet-
parochianen (bijv. oud-inwoners, familie en andere belangstellenden) mogen zich 
aanmelden als abonnee. 
 

In het weekend van 13 en 14 mei zal de redactie een proefeditie versturen. Heeft u 
zich schriftelijk aangemeld en ontving u niet de proefeditie? Wellicht was het e-mail 
adres niet goed leesbaar of is er door ons een typefout gemaakt. Meld u zich dan 
a.u.b. normaals aan (via het bovengenoemde aanmeldformulier). 
 

Als werkgroep hebben we de ambitie uitgesproken dat de nieuwsbrief “inspirerend 
informatief” moet zijn. Er gebeurt veel moois in en rond onze St. Paulusparochie 
waarover we graag willen berichten. Uw tips voor de redactie zijn welkom via 
nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl, evenals suggesties voor een pakkende naam, 
waaronder deze nieuwsbrief vanaf 1 juni door het leven mag gaan (graag indienen 
voor 15 mei). 
Werkgroep Nieuwsbrief St. Paulus 

Gerard Bartels, Berry Brockötter, Herman Lohman en Cor Peters 

 

MEDEWERKERS GEVRAAGD 
 

Een nieuwe activiteit binnen de parochie vraagt ook om draagkracht. Vrijwilligers 
die het leuk vinden om met ons werk te maken van inhoud en opmaak van de E-

A 
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nieuwsbrief. We zijn op zoek naar een vormgever, redacteuren en een fotograaf Is 
het is voor u/jou? Laat het mij weten, dan zoeken we contact. 
 

Volg de parochie op Facebook: 
https://www.facebook.com/paulusparochie/#  
en bezoekt u regelmatig de website waar ook de 7 
geloofsgemeenschap informatie en nieuws vermelden: 
http://www.stpaulusparochie.nl/  

 

Diaken Cor Peters (tel. 06-51036579) 
 

 

VASTENACTIE 2017: ELECTRICITEIT VOOR MPONGWE 
  

e Vastenactie steunt dit jaar een project van de stichting ‘Geef de kinderen 
van Mpongwe een toekomst’ (GKMT). 

Deze stichting heeft sinds de oprichting in 2001 meer dan 25 projecten succesvol 
uitgevoerd in het Mpongwe district. Het gaat daarbij altijd om projecten waarbij 
kinderen, jongeren, kwetsbare boeren en vrouwen ondersteuning krijgen. 
 

Wat ontbrak in het Mpongwe district (circa 100.000 
inwoners op 8000 km2) was een school voor beroeps-
onderwijs. Deze school is er inmiddels. Er wordt al drie 
jaar les gegeven: niet alleen in biologische landbouw 

en tuinbouw, maar ook in timmeren en metselen. Om die school volwaardig te 
kunnen laten functioneren is de aanleg van elektriciteit van groot belang. 
Daarom is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de installatie van 
elektriciteit. Dit omvat drie onderdelen: 
1. Het aanbrengen van alle leidingen (onder- en bovengronds), distributiekasten, 

transformator, kabels, schakelaars en armaturen. 
2. De aansluiting op het landelijke net  
3. De installatie van zonnepanelen voor computerlokaal, bibliotheek en 

lerarenwoning 
Wanneer de elektriciteit is aangelegd zal dit een enorme stap voorwaarts zijn in het 
bieden van kansen aan jongeren en aan het district. 
 

Steun de Vastenactie via het Vastenzakje dat achterin de kerk ligt en die u ook 
ontvangt samen met de Paasbinding. Ook de 2e collecte op Eerste Paasdag in 
onze H. Caeciliakerk is bestemd voor de Vastenactie. 
 

 

BOETE EN VERZOENING VOOR PASEN 
  

oor grote feesten houden wij momenten van inkeer en bezinning op ons leven. 
We luisteren dan naar Gods Woord in de Bijbel en naar de verkondiging die 

ons uitnodigt tot bekering en levensvernieuwing. Een boeteviering met een 
gewetensonderzoek is een goede voorbereiding op het ontvangen van het 
sacrament van boete en verzoening, de biecht. 
 

Ter voorbereiding op Pasen is er op dinsdag 4 april om 19.00 uur een boeteviering 
in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Direct na de viering is er biechtgelegenheid. 

D 
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Ook op Paaszaterdag 15 april, is er gelegenheid om te biechten van 17.00 tot 
18.00 uur, eveneens in de basiliek. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

7 APRIL: AD DE KEYZER & DE MATTHÄUS-PASSION 
  

l sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van 
klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan 

mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te denken! 
 

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J.S. Bach (1685-1750) zoveel 
mensen diep blijft raken? De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende 
gezichtspunten beluisteren. Een daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van 
het lijdensverhaal van Matteüs weet Bach een geestelijk ruimte te openen waar de 
goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de 
teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte. 
 

Wij willen die spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons 
laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van 
verschillende fragmenten. Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker van het 
Titus Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de muziek 
van Bach en schreef het boek: ‘Bachs grote Passie’. Ontdek met hem hoe tekst en 
muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet. 
(voor een boekbespreking: zie http://www.debezieling.nl/bachs-grote-passie/).  
 

De avond vindt plaats op vrijdag 7 april 2017 in de OLV Tenhemelopnemingkerk in 
Beltrum. Vanaf 19.00u wordt u met koffie/thee welkom geheten, de avond begint 
om 19.30u. 
Als u geen vervoer hebt, kunt u contact opnemen met Peter Müller (0544463045 of 

pjamueller@gmail.com). 
 

 

“DE PASSIE” IN RIETMOLEN ÉN GROENLO 
 

n 2016 was in Rietmolen “De Passie”, dit jaar in Rietmolen en in Groenlo. 
“De Passie” vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth in muziek, woord 

en beeld. Want wat je ook gelooft, Jezus was een voorvechter van oprechtheid, 
moed, liefde, respect, eerlijkheid. De wereld staat in brand, maar met Pasen is er 
een verhaal dat ons hoop geeft. 
 

“De Passie” wordt uitgevoerd door parochianen uit de St. Paulusparochie met 
prachtige teksten en eigentijdse muziek van o.a. Marco Borsato, de 3J’s en Guus 
Meeuwis. U bent van harte uitgenodigd om te komen. 
 

Dinsdag 11 april om 20.00 uur in de Calixtusbasiliek in Groenlo 
 

Donderdag 13 april om 20.00 uur in de Caeciliakerk in Rietmolen 
 

• Verkoop boekje, tevens entreekaartje, bij de ingang € 2,- p.p. 
• De kerk is open vanaf 19.00 uur 
• Vrije gift bij het verlaten van de kerk 
 

A 
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3 MEI IN BELTRUM: GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 
 

p woensdag 3 mei vindt de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving plaats 
in Beltrum. 

Vanwege de opheffing van de kapel in De Hassinkhof en de beëindiging van de 
speciale viering voor de bewoners van dit huis, zal de ziekenzalving tijdens de 
eucharistieviering van 10.00 uur plaatsvinden in de Beltrumse Mariakerk. 
Parochianen, ook hen die niet in De Hassinkhof wonen of die in een andere 
geloofsgemeenschap wonen, en die de ziekenzalving willen ontvangen, zijn van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. 
 

Het sacrament van de zieken is bestemd voor hen die ziek zijn, door ouderdom 
verzwakt en voor wie het leven of de gezondheid broos is geworden. De zieken-
zalving is bedoeld tot kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing van 
de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging en zalving schenken troost, 
verlichting en de genade van de heilige Geest. 
Degenen die het sacrament van de zalving der zieken willen ontvangen kunnen 
zich opgeven bij mw. Te Boome, Beltrum. Telefoon: 0544 - 46 11 06. 
 

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken in het parochie-
centrum. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

22 MEI IN GROENLO: TON VAN EIJK VERTELT OVER “REFO500” 
 

it jaar is het precies 500 jaar geleden, dat Luther zijn stellingen publiceerde 
die uiteindelijke onbedoeld geleid hebben tot een kerkscheuring. Sindsdien 

spreken we niet alleen meer van christenen, maar van o.a. katholieken en protes-
tanten. 
Voor de commissie van Ontmoeting & Inspiratie aanleiding om dhr. Ton van Eijk 
uit te nodigen die enkele gedachten met ons wil delen t.a.v. deze kerkscheuring en 
de oecumene die ons weer dichter bij elkaar wil brengen. 
In zijn lezing staat hij bij 2 vragen stil: 
1. Valt er voor katholieken ook iets te vieren? Moeten zij de splitsing van de 
katholieke kerk van het Westen niet eerder betreuren? 
2. Wat is de betekenis van die veelheid aan christelijke kerkgenootschappen in het 
tijdperk van de oecumenische beweging die juist gericht is op de eenheid? 
 

Voor meer informatie over Ton van Eijk en de inhoud van zijn lezing verwijzen wij 
u naar www.stpaulusparochie.nl → ontmoeting & inspiratie. 
 

De avond vindt plaats op historische grond: in de Oude Calixtus aan de Markt in 
Groenlo, en wel op maandag 22 mei en begint om 19.30u. U bent vanaf 19.15u 
welkom voor een kop koffie of thee.  
Na de lezing is er tijdens een pauze voor een 2e kopje koffie of thee, waarna er 
gelegenheid is vragen te stellen en met dhr. Van Eijk en elkaar in gesprek te gaan. 
We sluiten uiterlijk 22.00u af. 
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GEEN VERVOLG VOOR DE ‘DAG VAN HET LICHT’ 
 

e werkgroep ‘Omgaan met Verlies’, die jaarlijks de ‘Dag van 
het Licht’ organiseert voor nabestaanden van overledenen, 

heeft zich in haar vergadering van 6 maart j.l. beraden over het 
voortbestaan van deze activiteit. 
 

De ervaring leert n.l. dat de belangstelling voor deze dag de 
laatste jaren is teruggelopen. De reden hiervoor zou kunnen 
liggen in het feit dat door meerdere disciplines aandacht wordt geschonken aan 
nabestaanden van overledenen. Kerken verzorgen gedachtenisvieringen, uitvaart-
ondernemingen organiseren bijeenkomsten voor hun doelgroep en op verschil-
lende plaatsen zijn zgn. rouwgroepen actief. Bovendien geven veel mensen aan 
dat ze in hun directe omgeving voldoende aandacht, hulp en steun ervaren. 
Het zou ook kunnen zijn dat de dag als (te) lang wordt ervaren, de intensiteit is 
groot en kan soms veel van de mensen vragen. 
 

Al deze overwegingen zijn door de werkgroep uitvoerig besproken, waarna zij tot 
de conclusie is gekomen dat het moment van stoppen is aangebroken. 
De werkgroep realiseert zich dat er zeker mensen zullen zijn die deze beslissing 
betreuren, maar zij is van mening dat de huidige tijd vraagt om een andere vorm 
dan die de ‘Dag van het Licht’ biedt. 
 

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de werkgroep sinds het begin van 
haar activiteiten - rond 20 jaar geleden - tot nu toe zeer gemotiveerd is gebleven 
en zij kijkt dan ook terug op een inspirerende, zinvolle tijd! 
 

Mocht u nadere informatie of een persoonlijk contact op prijs stellen kunt u zich in 
verbinding stellen met de volgende personen: 
Henk Steentjes, tel: 0545 471985, e-mail: h.steentjes5@upcmail.nl  
Ineke Nijland, tel: 0545 292118, e-mail: nijland.ineke@kpnmail.nl  
 

Namens de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’ 
Ineke Nijland 
 

 

 

██████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  OOEECCUUMMEENNEE ██████ 
 

 

OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE 22 JANUARI 
  

e ontvingen van Nico Niessen, secretaris van WIN (Werkgroep Integratie 
Neede) een bedankbrief voor de opbrengst (€ 158,-) van de deurcollecte na 

de oecumenische dienst op 22 januari. 
“Hartelijk dank voor de collectebijdrage aan onze WIN-activiteiten. We kunnen het 
geld heel goed gebruiken met name voor de aanschaf van middelen voor de taal-
lessen die we geven op woensdagen en maandagavonden in onze ontmoetings-
ruimte in de Beukenhof (de Els), Koeweidendijk 2 in Neede. 
Op vrijdagavonden houden we vanaf half acht tot ongeveer 22.00 uur inloop voor 
iedereen. We willen graag dat er dan ook medeburgers-Needenaren komen. Jullie 
zijn van harte welkom.” 

D 
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SOBERE MAALTIJD OP 12 APRIL IN “HET ACHTERHUIS” 
 

oedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… 
De sobere maaltijd geeft je de kans om daar even bij stil te staan. 

Het zijn “Inspiratie en Ontmoeting” die u namens de Diaconie en de Oecumenische 
werkgroep uitnodigen. 
 

Op 22 maart was de 1e sobere maaltijd in Gebouw Diekgraven. De 2e sobere 
maaltijd is op woensdag 12 april in “Het Achterhuis”, naast de RK Kerk 
(aanvang 18.00 uur). Aansluitend is er gelegenheid om om 19.30 uur deel te 
nemen aan de Vesperdienst, eveneens in het Achterhuis. 
 

We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per 
maaltijd en dit bedrag wordt na aftrek van onze minimale onkosten 
dit jaar gegeven aan de regionale Voedselbank. 
 

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij: 
Annie Broekmaat annie_broekmaat@hotmail.com 0545-292370 
Tiny Appeldoorn m-appeldoorn2@hetnet.nl 0545-293034 
Secretariaat RK Kerk secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 0545-286835 
 

 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING IN BELTRUM 
 

p donderdag 25 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een oecumenische 
Hemelvaartviering worden gehouden. Dit jaar zijn we te gast bij Leo en Lies 

Scharenborg, Bultemansweg 4a in Beltrum. 
 

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken en 
Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, 
in het bijzonder de locatie Beltrum. 
 

Met hartelijke groet, 
ds. Jet Lieftink-Buijs, ds. Jan Hazeleger, ds. Jan Struijk en pastoraal 

werker Annet Zoet 
 

 

21 MEI: BEZOEK AAN DE KATHEDRAAL VAN DE ACHTERHOEK 
 

e commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN Eibergen,Rekken,Neede 
bezoekt op zondag 21 mei de St. Werenfriduskerk in Zieuwent, de kathedraal 

van de Achterhoek. 
Midden in het Achterhoekse land, van heinde en verre zichtbaar, staat deze kerk, 
een bouwjuweel van architect Boerbooms. Het heeft een volmaakt kerkinterieur 
met wonderschone glas in lood ramen en prachtige muurschilderingen en altaren. 
Behalve bezoek aan kerk, met deskundige uitleg over bouw en inrichting, kunt u de 
mooie pastorietuin verkennen en de pastorie met dagkapel bekijken. 
Om alvast een indruk te krijgen: http://kerkfotografie.nl/sint-werenfridus-zieuwent/  
 

Opgave voor deelname vóór 14 mei bij Henny te Raa tel. 474801 raa10@planet.nl 
Kosten: € 5,00 pp (voor de rondleiding) 
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Vervoer: Per fiets (gezamenlijk vertrek om 11.30 uur vanaf de Huve) of met eigen 
auto (graag om 12.30 uur in Zieuwent aanwezig zijn). Na een kop koffie/thee bij 
“het Witte Paard” is er een rondleiding in de St. Werenfridus van 13.00 tot uiterlijk 
15.00 uur. 
 
 

 

 

████████ UUIITT  DDEE  WWEERRKKGGRROOEEPPEENN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

25 februari €   44,35 Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

DAMESKOOR BLIKT TERUG EN ZOEKT VERSTERKING 
 

p 24 januari hadden we onze jaarvergadering. We hebben teruggeblikt op 
2016 maar vooral op ons 50 jarige jubileum. Op 28 mei begonnen we met een 

mooie Eucharistieviering. Na de dienst hebben we vele felicitaties ontvangen. 
Op 30 augustus zijn we een dagje uit geweest met de bus. Het was een mooie 
dag. We zijn blij dat we dit nog konden doen. 
 

Maar ons leden aantal wordt wel klein. 
Op de jaarvergadering heeft Marietje Ter Woerds afscheid 
genomen van ons koor. We hebben haar bedankt voor 38 jaar 
lidmaatschap. 
We zijn nu nog met 19 leden. We willen zo graag nog wat jaren 
doorgaan. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Als u van zingen houdt en het koor wilt ondersteunen, meldt u zich dan bij ons 
aan. 
Het Dameskoor 
 

PALMTAKKEN EN WIJWATER 
 

p zaterdag 8 april worden in Neede de palmtakjes gewijd. In de kerk zijn 
voldoende palmtakjes aanwezig, maar u mag ook eigen palmtakjes mee-

brengen. 
Na afloop van de viering op Eerste Paasdag (16 april) kunt u wijwater meenemen 
achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen. 
 
 

████████████ GGEELLEEZZEENN ████████████ 
 

 

 

 

 

MEI MARIAMAAND 
 

Maria 
Stil en onopvallend, 
bescheiden op de achtergrond, 
een beetje vergeten, 
vind je haar toch overal terug. 
In kerken en kapellen, 
op hoeken van straten 

verkleurd door regen en wind, 
oud of modern van vorm: 
Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 
een jonge vrouw uit Galilea 
met een leven, getekend 
door het lijden van haar zoon. 
Moeder van een kind 

O 
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anders dan andere, 
dat van kleins af       
zijn eigen weg ging. 
Ze leerde het aanvaarden 
met het zwaard in haar hart. 
Zij stond onder het kruis 
van haar eigen zoon. 
Op dat moment was er 
van mannen en leerlingen 
geen sprake meer: 
ze waren er allemaal vandoor. 
Ze kon aanvaarden omdat ze zich 
door God aanvaard wist. 
God had naar haar omgezien. 
Nu durft men nauwelijks nog 
over haar spreken. 
Ze lijkt in haar eenvoud 
niet meer in onze tijd te passen. 
En toch blijft haar leven 

van pijn en diep geloof 
een uitnodiging tot inzet en inkeer. 
Bedankt Maria 
dat je “ja” hebt gezegd 
terwijl je voelde 
dat er veel van je werd gevraagd. 
Wij vragen je: 
help ons ook “ja” te zeggen 
want jouw verhaal 
is ons verhaal 
omdat ook wij 
in het kleine leven 
van elke dag 
de wereld mogen 
en moeten verlichten 
in naam van Uw kind Jezus, 
aangestoken door Gods zegen en 
Geest. 

 
Bron: Titus Brandsma parochie Oosterbeek 

 

 

LIED: ALS HET LEVEN SOMS PIJN DOET 
 

Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, in een tijd van moeite en 
verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend 
het daglicht nooit meer ziet.  
 

Refrein: Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat 
me voelen dat U werkelijk bestaat, dat Uw armen om mij heen zijn en Uw 
liefde mij omgeeft, dat ik zal zien als ik terugkijk dat U mij gedragen heeft. 

 
 

Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en 
onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen, en 
ik verstik in onzekerheid. 
 

Refrein… 
 

Heer wilt U mij helpen als ik moe ben of verward, dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart. 
 

Refrein… 

Lied uit het repertoire van het koor Diapason 

Dit lied beluisteren? Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E 
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PAASWENS  
 

Zonder besef van eeuwigheid 
houdt de tijd het niet uit, 

zonder ziel en geloof in wat wij doen 
verlammen onze handen, 

zonder hoop-de-horizon-voorbij 
versteent ons hart, blokkeert onze adem. 

 
Hoe je het verhaal van Jezus' verrijzenis 

ook denkt te moeten verstaan en Pasen beleven, 
- dit is het getuigenis van de vrouwen bij het lege graf: 

 
er is licht dat niet dooft, 
adem die niet stokt. 

En al zijn ze maar 'n vonk, 'n zucht, 'n moment, 
in dit Licht en van deze Adem 

leeft de mens, 
- dit is het vuur dat hem tot goed-doen drijft. 

 
Een oervertrouwen in mij zegt me 

dat het leven een zin heeft 
en dat ik ondanks alles 

daaraan deel heb. 
Een stroom van liefde draagt uiteindelijk de wereld 

en die stroom is er ook voor mij, 
al zie en voel ik het misschien niet. 

 
                                               (Dorothee Sölle) 

 

                                      De redactie van Binding 
                                                  wenst u 
                                          prettige Paasdagen 
 
 
 
 
 
 
 

Paaskaars, licht van hoop 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

1 

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: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Pastoor H.A.M. de Jong  
 ℡ 06-123 797 93 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
Annet Zoet (pastoraal werker)  
 ℡ 06-271246 95 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
Rianne Luiten (pastoraal werker) 
 ℡ 06-49715878 � rianneluiten@stpaulusparochie.nl 
Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 
 ℡ 06-51036579 
 

• Voor urgente 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 Hermien Kempers Barmentloo 40a ℡ 0545-292707 
  Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 

 

 

█████████ VVAANN  DDEE  RREEDDAACCTTIIEE █████████ 
 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Pinksterbinding 10 mei  22 – 24 mei 
Vakantiebinding 21 juni  3 – 7 juli 
Septemberbinding 23 augustus 4 – 8 september 
Allerheiligenbinding 11 oktober 23 – 27 oktober  
Kerstbinding 29 november 11 – 15 december 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-
mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding verkrijgbaar. 

20 – april / mei 2017 

 

KOM JIJ OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN? 
 

ondag 9 april wordt in de kerk van Rietmolen Palmpasen gevierd. Deze viering 
is speciaal voor kinderen en begint om 10.30u. 

Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag 8 
april een Palmpasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. 
Met deze stok kun je de optocht in de kerk meelopen. 
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een 
opkikkertje kan gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. 
Maar ook als je niet naar de viering kunt komen ben je welkom 
om een Palmpasen stok te komen maken. 
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op zaterdag 8 april naar het 
Achterhuis. 
 

Waar : Het Achterhuis (achter de RK Kerk, Borculoseweg 43 in Neede)  
Wanneer : 8 april van 14.00u tot 15.30u. 
Opgave : Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. 
  We kunnen dan voor voldoende materiaal zorgen. 
  Je kunt je opgeven (liefst voor 4 april) bij Simone Meijerink, 

℡ 06-23147669/0545-295396 of mtsmeijerink@comveeweb.nl 
Zelf meenemen : Een houten stok in de vorm van een kruis.  
 

We hopen jullie allemaal te zien. 
 

Een week later, zondag 16 april, is het Pasen. Er is dan een 
viering om 10.30u in de kerk. Er is dan ook een kinder-
nevendienst. We gaan dan samen praten over wat er tussen 
Palmpasen en Pasen allemaal met Jezus is gebeurd. 
Komen jullie ook? 
 

Simone Meijerink 
 
 
 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
℡  0545-286835   
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
�  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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