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PINKSTEREN 
 

Handelingen 2, 1-11 

1 Korintiërs 12, 3b-7 en 12-13 

Johannes 20, 19-23 
 

p deze zondag mogen wij ons weer hullen in 
de prachtige rode liturgische kleur van dit 

feest. Het rood, dat staat voor het vuur dat op 
Pinksteren zich neerzette boven de hoofden van 
de apostelen en waarin zij het teken zagen dat de 
heilige Geest over hen was neergedaald.  
We horen in dit Pinksterverhaal dat de apostelen 
en leerlingen elkaar sinds deze ervaring konden 
verstaan in hun eigen moedertaal. Voor mijzelf, 
als geboren en getogen jongen van hoofdstad van 
onze provincie, aan de andere oever van de IJssel, 
is het niet altijd zo makkelijk om gesprekken te 
volgen in het dialect van onze streek. Vaak heb ik 
dan het gevoel dat iets van het gesprek niet mee-
krijg, omdat het ‘plat’ (nog) niet mijn moedertaal 
is.  
Maar om te kunnen verstaan helpt allereerst goed 
luisteren. De meeste ruzies en conflicten tussen 
mensen zijn vaak het gevolg van niet naar elkaar 
luisteren. Zo is het met onze relatie tot anderen, 
zo is het ook met de relatie tot God. 
Willen wij een nieuw Pinksteren in onszelf erva-
ren, laten wij dan ons best doen goed te luisteren 
en tevens momenten te vinden om te bidden opdat 
Gods geestkracht in ons een nieuw Pinksteren kan 
bewerkstelligen.  
Pastor Karel Donders 

O 
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HEMELVAART  
 

Op Hemelvaartsdag wordt het definitieve afscheid van 
Jezus van zijn leerlingen herdacht. Bij zijn afscheid 
vertelt Jezus aan zijn volgelingen dat zij de woorden en 
de kracht zullen krijgen om zijn leer verder uit te dragen. 
Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na Pasen. 

 

 

PINKSTEREN 
 

Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de 
christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 
Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. 
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten ge-
beurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een 
huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een 
grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen 
verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen 
verspreidden - beter bekend als "vurige tongen". De 
gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en be-
gonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in 
allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat 
er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei wind-
streken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervol-
gens het woord en hield een lange toespraak waarna er 
ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten. 
 

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

Do. 2 juni  Hemelvaart van de Heer 

 10.00 uur In de kerk van Rietmolen: 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. 
Do. 2 juni  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

In onze buurlocaties: 
Do. 2 juni Beltrum 07.30 uur Morgengebed, Werkgroep 
 

WEEKEND VAN 4 EN 5 JUNI: 7e Zondag van Pasen 

Za. 4 juni  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 5 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 4 juni Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
 Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet 
Zo. 5 juni Eibergen 11.30 uur Viering Eerste Heilige Communie, H. Boogers en 

M. Peters-van Langen 
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WEEKEND VAN 11 EN 12 JUNI: Hoogfeest van Pinksteren 

Za. 11 juni  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 12 juni 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-

koor. Voorgangers zijn pastor K. Donders en A. Zoet. 
  Het is de 1e Eucharistieviering van pastor Donders in 

onze kerk. Er is een 2e collecte voor de Ned. Missionaris. 
Do. 16 juni 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 12 juni Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, J. Hulshof sm 
 Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, A. Verbraeken sm 
Ma. 13 juni Groenlo 10.00 uur Eucharistieviering , K. Donders 
 

WEEKEND VAN 18 EN 19 JUNI: Feest H. Drie-eenheid (en Vaderdag) 

Za. 18 juni 19.00 uur Vormselviering (Eucharistieviering) met zang van het 
koor “Diapason”. Voorgangers zijn bisschop W. Eijk en 
de pastores H. Boogers en M. Peters-van Langen. De 
kinderen die vanavond het Vormsel ontvangen komen uit 
de locaties Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen. 

Zo. 19 juni  Geen viering in onze kerk. 
Wo. 22 juni 20.00 uur Redactievergadering voor de Vakantiebinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-

secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl. 
Vr. 24 juni 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. C. Lodewijk (NGK). Minder goed ter been? Bel uiter-
lijk donderdag 23 juni de heer L. van der Meer (0545-
840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. 

  Aansluitend aan deze gebedsdienst: 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 19 juni Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
 

WEEKEND VAN 25 EN 26 JUNI: Sacramentsdag 

Za. 25 juni 19.00 uur Gezinsviering (Euch.viering) met zang van ons jeugdkoor 
“De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastor K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de St. Pieterspenning. 
Zo. 26 juni  Geen viering in onze kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 26 juni Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, A. Verbraeken sm 
 

WEEKEND VAN 2 EN 3 JULI: 14e Zondag door het Jaar 

Za. 2 juli  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 3 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-

koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
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Do. 7 juli  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 2 juli Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langen 
 Rietmolen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN: 

Bij het samenstellen van deze Binding was er helaas nog geen rooster beschik-
baar voor de vieringen ná 3 juli 2011. Dat geldt ook voor de doordeweekse och-
tendvieringen. Daarom staat er op 6 juli ook nog geen viering vermeld. 
 
 

 

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

Gedoopt: 
01-05 Lois Nieuwenhuis, Rapenburg 22 
 Nicolet Leferink, Meijersweg 38 
 Sam Vogt, Blikweg 1a 
 

Overleden: 
2-5  Dhr. Th.A. Goosen, Bergstraat 118, 75 jaar  
 
 

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

 

 

 

 

PROJECT ‘SCHULDHULPMAATJES’ IN BERKELLAND EN OOST-GELRE 
 

et landelijke project Schuldhulpmaatjes krijgt in de gemeentes Berkelland 
en Oost Gelre ondersteuning door oprichting van een vrijwilligersproject 

dat als doel heeft vrijwilligers op te leiden om mensen met een financieel pro-
bleem te kunnen begeleiden. 
Deze vrijwilligersgroep zal op professionele wijze samen gaan werken met de 
gemeentelijke hulpdiensten, de Stadsbank, het maatschappelijk werk en met 
andere maatschappelijke organisaties. Het landelijke project Schuldhulpmaatjes 
is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken te Den Haag en wordt door 
de gemeenten Berkelland en Oost Gelre ondersteund. 
 

In de Achterhoek is het initiatief voor de opstart van het project Schuldhulp-
maatjes opgepakt door de Caritas St. Paulus en de Groenlose Vincentiusvereni-
ging. Verschillende organisaties zoals de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, 
de Stadsbank, lokale KBO’s, Diaconieën, Caritas en de plaatselijke Zonnebloem-
verenigingen hebben in een oprichting bijeenkomst grote mate van steun voor 
dit initiatief getoond. 
Het Rijk heeft voor de opstart van het project Schuldhulpmaatjes een eenmalige 
subsidie verleend. Dit geld zal worden gebruikt om een gedegen organisatie op 
poten te zetten, die in een aantal jaren uit zal groeien tot een stichting die zich-
zelf kan bedruipen. Door ondertekening van de overeenkomst door de voorzitter 
van de Vincentiusvereniging Groenlo Jan Pape, stelt deze vereniging zich ver-
antwoordelijk voor de verdere uitvoering van dit regionale project. 

H 
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De initiatiefgroep zoekt vrijwilligers om mensen in financiële nood te kunnen 
begeleiden. De groep vrijwilligers wordt opgeleid d.m.v. een cursus waarmee men 
een toegewezen gezin/persoon kan begeleiden. Tijdens hun werk zullen zij wor-
den begeleid door een projectcoördinator. Daarnaast is er een landelijk onder-
steuningspunt. Aanmelding voor de cursus schuldhulpmaatje kan bij projectco-
ordinator Simon Nagelmaeker. De cursus, die start na de zomer, is voor de 
deelnemers (na een intakegesprek) gratis. 
 

Voor meer informatie: 
Projectcoördinator: Simon Nagelmaeker 
tel. 06-53553557, e-mail s.nagelmaeker@szmk.nl  
Voorzitter Vincentiusvereniging Groenlo: Jan Pape 
tel. 0544-350321 of 06-51331573, e-mail: jan@papecreavorm.nl  
Voorzitter Caritas St. Paulus: Fons Hulshof 
 

 

OPROEP TOT LOURDESBEDEVAART 2012 MET BISDOM UTRECHT 
 

et klinkt nog ver weg maar graag maak ik al melding dat ik op bedevaart ga 
naar Lourdes van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei 2012. Deze 

keer met de TGV, de snelheidstrein. We gaan in de ochtend vanuit Groenlo per 
bus naar Tourcoing (is de grens van België-Frankrijk). Daar stappen we op de 
TGV en zijn dan rond 19.30 uur in Lourdes. Samen met onze bisschop en vele 
parochies uit ons bisdom gaan we dan een mooie week beleven. 
Als u mee wilt gaan met ons, geeft u zich dat schriftelijk of per email op bij onze 
contactpersoon van de VNB: Judith Herbers, Meidoornstraat 24, Eibergen, 7151 
ZT. Telefoon: 0545-476502. Haar email is: crownbc@orange.nl. Willen diegenen 
die zich na de Rome reünie mondeling bij mij hadden opgegeven zich graag 
alsnog opgeven bij Judith. De prijs wordt nog nader bekend gemaakt. Graag 
opgave voor 30 juni a.s. 
Een informatiebijeenkomst over de Lourdesbedevaart zal t.z.t. volgen binnen 
onze parochie St. Paulus. 

Met Ave, hartelijke groet, pastoor Hans Boogers 
 

 

VERHUISBERICHTEN PASTORES 
 

egin mei hebben pastor Simon Nagelmaeker en zijn vrouw de pastorie in 
Eibergen verlaten en hun nieuwe woning betrokken. Hun nieuwe adres 

luidt: Ververij 4, 7151 KN  Eibergen. Ook is het e-mail adres gewijzigd in: 
S.Nagelmaeker@upcmail.nl. 
Binnenkort zal pastor Karel Donders zijn tijdelijk huisvesting in Huize Loreto 
verruilen voor de pastorie in Eibergen. 
 

 

WEEKENDWACHT 
e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van 
vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. 

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 

 

 

 

H 

B 

D 
6 – juni/juli 2011 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

3 – 6 juni K. Donders 06-28302101 

10 – 13 juni A. Zoet 06-27124695 

17 – 20 juni M. Peters-van Langen 06-29405303 

24 – 26 juni H. Boogers 06-81166123  

1 – 4 juli S. Nagelmaeker 06-53553557 
 

 

 

 

 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen. 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

TERUGBLIK OP 9 MEI: LUCHT JE HART 
 

p maandag 9 mei 2011 is er een parochieavond gehouden met als thema: 
“Lucht je Hart”. Zoals de titel al verraadt was het doel van de avond om 

iedereen in de gelegenheid te stellen om zijn/haar hart te luchten over onder-
werpen die spelen binnen onze RK kerk. Mede omdat er die avond slechts 5 
betrokken parochianen aanwezig waren is er vrij en openhartig gesproken en is 
het een waardevolle bijeenkomst geworden. 
De avond werd ingeleid door pastor Annet Zoet. In haar inleiding waren een 
aantal actuele thema’s opgenomen. Tijdens een korte inventarisatie kon ieder-
een naar voren brengen welke onderwerpen aan de orde moesten komen. 
Dat was op de eerste plaats het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken 
en vooral de wijze hoe de kerk ermee is omgegaan door de slachtoffers in de kou 
laten staan en de zaken in de doofpot te stoppen. Ook is er stil gestaan bij de 
vraag hoe je als betrokken parochiaan om kunt gaan met de vraag waarom je je 
nog als vrijwilliger kunt/wilt inzetten voor zo’n kerk. 
Als tweede item om je hart over te luchten kwam naar voren het gevoel dat er 
steeds meer wordt teruggedraaid, er mag steeds minder. In dit kader is er ge-
sproken over oecumene en diverse zaken binnen de liturgie. De grote vraag/zorg 
is of de R.K. kerk in Nederland met al deze wijzigingen meer toekomstbestendig 
wordt of juist niet. 
Ondanks de lage opkomst was het inhoudelijk een goede avond. 
Berry Brockötter. 
 

 

COMMUNICATIE MET HET ST. PAULUSBESTUUR 
 

ij zijn ruim een half jaar actief als locatieraad van Neede. ‘Wij’ zijn Berry 
Brockötter (voorzitter), Gerard Bartels (secretaris), Daniël Mol (budget-

houder) en Tonnie Bolster (lid technische zaken). Eerder had Neede een eigen 
kerkbestuur. Sinds de fusie is er één bestuur voor de hele St. Paulusparochie en 
heeft elke locatie een locatieraad. 
Door deze veranderingen in de organisatie zijn er ook nieuwe regels en afspraken 
nodig: wie doet wat in de nieuwe situatie? Belangrijk hierbij is een goede en open 
communicatie tussen de locaties en het parochiebestuur van St. Paulus. 

O 

W 
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Er zijn inmiddels verschillende goede vormen van overleg/communicatie tussen 
de locaties en het St. Paulusbestuur ontstaan. 
(1) De budgethouders (voorheen ‘penningmeesters’) en kerkhofbeheerders van 
alle locaties komen regelmatig bij elkaar. Er worden ervaringen uitgewisseld en 
goede afspraken gemaakt, bijv. over hoe het beste de administratie gevoerd kan 
worden. (2) Als er aanleiding voor is worden alle locatieraden uitgenodigd. Zo 
spraken de locatieraden eind mei over het voorgenomen beleid t.a.v. liturgie en 
pastoraatsgroepen. (3) Het dagelijks bestuur van de St. Paulusparochie gaat 2x 
per jaar op locatiebezoek. Het laatste locatiebezoek aan Neede was op 14 april jl. 
Het St. Paulusbestuur presenteerde bij die gelegenheid ook het maandelijkse 
informatiebulletin voor de locatieraden met zaken waar het St. Paulusbestuur 
zich mee bezig houdt. Via het parochieblad Binding zal de locatieraad u informe-
ren over de belangrijkste zaken uit dit informatiebulletin. (4) Binnenkort gaat er 
een werkgroep van start met het opzetten van een website voor de St. Pauluspa-
rochie, waarop ook ruimte komt voor het eigen nieuws van de zeven locaties. Op 
die manier kan er meer bekendheid worden gegeven aan alle activiteiten in de 
St. Paulusparochies en de zeven locaties. 
Gerard Bartels, secretaris 
 

 
 

ANDER NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 
 

• Na zijn officiële benoeming in de St. Benedictusparochie per 1 februari is 
pastor Dick Juijn nog in onze pastorie blijven wonen. Dit in verband met de 
aankoop van een eigen woning. Deze hoopt hij binnenkort te betrekken. 
De pastorie willen we daarna weer gaan verhuren. Het parochiebestuur heeft 
al duidelijk aangegeven dat het verhuren aan een voorganger niet aan de or-
de is. Met het oog op de bescherming van particuliere huurders door het hui-
dige huurrecht, adviseert het Bisdom zakelijke verhuur, dus als kantoor- of 
praktijkruimte. Het parochiebestuur onderzoekt deze mogelijkheden in sa-
menwerking met een makelaar. 

• In deze Binding treft u een inlegvel aan, waarop de vrijwilligers van de 
werkgroep Uitvaarten van de St. Paulusparochie zich voorstellen. Deze vrij-
willigers gaan, na twee jaar een zorgvuldig voorbereidingstraject te hebben 
doorlopen, zelfstandig voor in uitvaartdiensten in de hele St. Paulusparochie. 
Op 20 mei jl. is deze werkgroep in Beltrum gepresenteerd. 

• Binnenkort gaat de aanleg van de parochiecentrumtuin achter de kerk en 
pastorie van start. Het plan is om een klein terras aan te leggen en een te-
gelpad langs een deel van het nieuwe Achterhuis. We beschikken over vol-
doende gebruikte tegels. Het achterste deel van de pastorietuin zal bij de pa-
rochiecentrumtuin worden getrokken. Er zal een afscheiding worden ge-
plaatst van staalnetten en houten palen (zoals bij de parkeerplaats naast het 
Achterhuis). Bij de Gruttostraat wordt een hekwerk geplaatst dat met 
klimop zal dichtgroeien. Dit hekwerk zit normaal op slot en gaat alleen open 
voor bijv. onderhoudswerkzaamheden of bijzondere activiteiten. De ruimte 
naast dit hekwerk wordt beplant met coniferen. Op deze wijze hopen we ook 
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tegemoet te komen aan de wensen van de overburen aan de Gruttostraat. De 
rest van het terrein wordt gazon. 

 
 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 29 mei 10.00 uur D. Konniger en M. Redeker 
Zondag 12 juni 10.00 uur M. ten Elsen en E. Screever 
Zaterdag 18 juni 19.00 uur P. Wientjes en D. Konniger 
Zaterdag 25 juni 19.00 uur M. ten Elsen en M. Redeker 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel 0545-294641 b.g.g. 06-
20994297. 
 

Bij deze willen wij Peter Wientjes bedanken voor zijn inzet en bewezen diensten. 
Wij wensen hem veel succes in zijn verdere toekomst. Bedankt! 
 

Enkele nieuwe misdienaars zijn bijzonder welkom. Onze koster legt 

graag eens uit wat je als misdienaar/acoliet allemaal mag doen om de 

pastoor te helpen in de kerk. 

Neem hiervoor contact op met onze koster Henk Holtkamp tel. 0545-

294641 b.g.g. 06-20994297. 
 

 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

23/24 april € 358,85 Parochiële Caritas Instelling 
7 mei € 63,20 Oosterse Kerken 
8 mei € 105,95 Zonnebloem afdeling Neede (na Oec. Dialectdienst) 
 

 

OPBRENGST VASTENAKTIE 
 

n de vastendoosjes die de kinderen van de Kard. Alfrinkschool en de Dr. 
Ariënsschool meebrachten naar de schoolviering op Witte Donderdag zat het 

mooie totaalbedrag van € 947,59. In de Vastenton achterin de kerk zat in totaal € 
584,55 aan contanten en machtigingen. 

Daarmee komt de totale opbrengst van de Vastenaktie 
voor de Filippijnen op € 1.532,14. 
Hartelijk dank aan alle gevers!  

 

 

DE EERSTE COMMUNIE VAN START TOT FINISH 
 

e zijn begonnen met het verspreiden van de aanmeldingsformulieren, 
zodat we wisten met hoeveel kinderen we de communievoorbereiding 

gingen doen. Dit jaar was de groep klein met 8 kinderen, maar wel gezellig. 
De eerste ouderavond was een kennismaking met de ouders. Zij konden zich ook 
inschrijven voor een aantal taken zoals; fotograaf regelen, kerk versieren enz. 

I 

W 
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Tijdens de eerste kinderbijeenkomst hebben we kennis gemaakt met de kinde-
ren. De bijeenkomsten waren ook dit jaar weer op de woensdagmiddag. Dit 
bevalt ons goed, de kinderen zijn dan ook nog niet moe. ’s Avonds zijn de kinde-
ren vaak al vermoeid van het spelen. Bij de bijeenkomsten kregen de kinderen 
knutselwerkjes te doen. Deze werden in de kerk opgehangen. Samen met de 
kinderen hebben we ook een rondje kerk gedaan en een middag zijn we naar 
bakkerij Stroet geweest waar we lekkere koekje hebben gemaakt. Die meegeno-
men zijn naar huis. De laatste kinderbijeenkomst was de generale voor de grote 
dag. Deze verliep zonder problemen. 
Op 15 mei was het zover: de grote dag. De 8 kinderen deden de Eerste Heilige 
Communie. De 8 kinderen waren: Bas te Winkel, Jeffrey Grevelink, Noor en 
Merel Temmink, Ian Terbraak, Niek ten Hoopen, Djoy Bauhuis en Lucas Ten-
hagen. Allemaal gefeliciteerd. 
 

Met dank aan: de kinderen, de ouders, pastoor Hans Boogers, de koster, de 
Kerkuiltjes en iedereen die mede gezorgd heeft dat deze viering leuk en vlot 
verliep. 
De Communie werkgroep. 
 

 

VERVOLG: VORMELINGEN IN ACTIE MET DE REDACTIE 
 

n de vorige Binding stond een leuk artikel over “de vormelingen in actie met 
de redactie.” Het was inderdaad een leuke avond, waarin meerdere leuke 

gesprekken op gang kwamen. 
Mooi om te lezen dat de redactie het verschil tussen jongens en meisjes zo leuk 
omschreef. Ik zat bij een groepje meisjes en herinner me het applausje dat ze 
zichzelf gaven toen ze het aardig goed bleken te hebben wat betreft welke artike-
len juist wel of juist niet in de Binding geplaatst kunnen worden. 
Het artikel eindigde met een vraag aan ons of wij een stukje willen schrijven 
over ons bezoek aan de bisschop in Utrecht. Natuurlijk! Graag! 
We hebben het stukje tijdens onze bijeenkomst op 11 april samen geschreven. 
Iedereen dacht mee en kwam met een eigen inbreng, waarvan dit artikel het 
resultaat is. 
 

UITJE VORMELINGEN: WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 

m 07.35 uur vertrok onze bus uit Neede. Rietmolen stapte hier ook op. 
Vervolgens haalden we in Eibergen de vormelingen van daar en Rekken op. 

Het feest kon beginnen. 
In de bus was het erg gezellig. Veel gelachen, gekletst, gesnoept en gezongen. 
We zijn naar Utrecht gegaan waar we als eerste een bezoek brachten aan bis-
schop W. Eijk. 
In de bus kregen we pen en papier om onze vragen aan de bisschop te verzame-
len. Die werden later allemaal uitgebreid beantwoord. Het was best interessant 
omdat we meer over de bisschop kwamen te weten. Voor sommige vormelingen 
werd er wel erg veel verteld en was niet alles even goed te begrijpen. Er was ook 
een eigen kapel met heel veel verschillende afbeeldingen op de muren. Zo ook de 

I 

O 
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Kruisweg van Jezus. Bisschop Eijk vertelde veel over alles wat in de kapel te zien 
was. We mochten ook foto’s maken. 
Na dit bezoek zijn we naar McDonald’s geweest. Jammer was dat we niet per 
school bij elkaar mochten zitten. We moesten gaan zitten bij diegene die allemaal 
hetzelfde menu hadden gekozen. Maar ja, dat is ook eigenlijk wel te begrijpen als 
je met een groep van 55 mensen bij de McDonald’s  komt eten. Verder was het 
wel gezellig en lekker. 
We hebben ook nog een speurtocht gedaan door de Domkerk. Een oudere me-
neer, die ook best grappig was, wist waanzinnig veel te vertellen over de Dom-
kerk van nu en van het verleden. We zagen ook wat de Beeldenstorm heeft 
aangericht. Dat was heftig. 
Het beklimmen van de Domtoren was voor de meesten fantastisch. Een enkeling 
vond het best eng, claustrofobisch zelfs. De 465 treden die we moesten klimmen 
werden uiteindelijk steeds smaller. We konden klimmen tot 101 meter. De toren 
is 112,32 meter. Ze hebben 266 jaar gebouwd over deze prachtige kerk. 
De terugweg was leuk omdat we de vormelingen uit de andere dorpen wat beter 
hadden leren kennen. We konden kiezen bij welk groepje we wilden zitten. 
 

Kortom; het was een interessant, leuk en origineel uitje. 
Namens alle vormelingen uit Neede: 

Noëlla, Sil, Tess, Jennifer, Esmee, Marloes, Melanie, Marnix en Stef. 
 

P.S. We zullen enkele foto’s achterin de kerk hangen over deze dag. 
 

 

OM TE NOTEREN: GEZELLIGE SOOSMIDDAG OP 15 SEPTEMBER 
 

oor de leden van de seniorensoos wordt dan weer de jaarlijkse soosmiddag 
georganiseerd. Deze middag is op de derde donderdag, 15 september, bij 

“Restaurant ’t Haantje” aan de Borculoseweg. We beginnen om 14.00 uur en het 
duurt tot ongeveer 19.30 uur. 
We hebben een leuk en gezellig programma. Zoals altijd beginnen we met koffie 
of thee met iets lekkers erbij en ter afsluiting gaan we samen genieten van een 
heerlijk diner. 
De prijs van deze middag bedraagt voor soosleden € 35,- en voor niet-soosleden 
€ 37,50. Opgave kan tot 1 september bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 0545 292177. 
Werkgroep Seniorensoos. 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

KENT U KATHOLIEK NIEUWSBLAD AL?  
 

kunt nu gratis 4 weken kennismaken met dit wekelijks verschijnend opi-
nieblad, dat meer dan 33.000 lezers heeft. In Katholiek Nieuwsblad wordt 

ruimschoots aandacht besteed aan katholiek nieuws uit Nederland en de wereld-
kerk, aan opinie en aan inspiratie. Door de wekelijkse informatie blijft u volledig 
op de hoogte en weet u er het fijne van.  
Doe mee en profiteer van deze vrijblijvende kennismaking. 

V 

U 
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Bellen kan ook: 073–7502315. Via www.katholieknieuwsblad.nl kunt u ook 4 
weken gratis KN aanvragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

www.klap.net is een sprankelende site.  

Echt de moeite waard om eens te bezoeken! 

Naast knutselen en spelletjes kun je 

er verhalen lezen over andere landen, feestdagen, het christendom en 

andere religies. Je kunt er ook muziek luisteren, digitale kleurplaten vinden 

en filmpjes bekijken. Even checken dus! 
 

 
 

 

 

 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Vakantiebinding 22 juni 4 – 8 juli 
Septemberbinding 24 augustus 5 – 9 september 
Allerzielenbinding 12 oktober 24 – 28 oktober 
Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 
Januaribinding 2012 4 januari 2012 16 – 20 januari 2012 
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Secretariaat (coördinator: Jan Vroom): 

Borculoseweg 45, 7161 GR  Neede, tel. 0545-291236 
 Openingstijden: Woensdag en donderdag: 9.30 – 11.30 uur 
  Vrijdag:   18.30 - 19.30 uur 
 

Bankrekeningen (Rabobank): 

Algemeen: 13.56.00.065    Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

Pastoresteam St. Paulusparochie: 
 

 Hans Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-811 661 23  
 (priester) 7141 BD  Groenlo 
  hansboogers@stpaulusparochie.nl 
 

 Karel Donders Grotestraat 88a Tel. 06-283 021 01 
 (priester) 7151 BE  Eibergen 
  donders.paulusparochie@gmail.com 
 

 Simon Nagelmaeker Ververij 4 Tel. 06-535 535 57  
 (pastoraal werker) 7151 KN  Eibergen 
  S.Nagelmaeker@upcmail.nl 
   

 Marga Peters- Beukenlaan 10 Tel. 06-29405303 
               van Langen 7223 KL  Baak 
 (pastoraal werkster) margapeters@stpaulusparochie.nl 
 

 Annette Zoet Scholtenhagenweg 42-42 Tel. 06-27124695 
 (pastoraal werkster) 7481 VP  Haaksbergen 
  annettezoet@stpaulusparochie.nl 
   

Centraal secretariaat St. Paulusparochie (Angela Röeling): 

Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo, tel. 0544-464663 
e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

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

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagochtend 9.00 uur en maandag-
ochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit de St. 
Paulusparochie” voor de dienstdoende pastor). 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: 

Via de brievenbus of per e-mail: binding@parochieneede.nl 
 

De locatie Neede op internet:  Surf naar: www.parochieneede.nl 
 

Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar. 
 

 

 
 

 FAMILIE ________________________________ 
 

  ________________________________________ 
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