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 ZONDAG DOOR HET JAAR: GEZONDEN 
7 juli 2013:  Jesaja 66, 10-14c, Galaten 6,14-18, Lucas 10,1-12. 17-20 

 

ezus wijst tweeënzeventig leerlingen aan en 

zendt hen twee aan twee voor zich uit naar de 

dorpen en steden, die hij zelf graag wilde 

bezoeken. Zij moeten daar vertellen, dat een 

andere tijd aanbreekt die nieuwe perspectieven zal 

openen: het Rijk Gods, waar de verhoudingen 

tussen mensen eerlijker en rechtvaardiger zullen 

zijn. 

Jezus geeft hen ook adviezen voor onderweg: neem 

geen geld mee, geen bagage, geen schoenen en 

zoek de mensen in hun huizen op en wens hen 

‘vrede’. Hij stuurt hen zonder middelen om zelf te 

zorgen voor onderdak, kleding en eten naar de 

mensen. Kunnen en durven zij zo kwetsbaar en 

afhankelijk te zijn? Lukt het hen om mensen open 

tegemoet te treden, hun noden te verstaan en 

helend en genezend bij hen te vertoeven? En 

zullen de mensen hen herkennen als mensen met 

een missie van God? Staan zij open voor de 

boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid en 

beleven zij die boodschap als waardevol en 

wezenlijk voor hun eigen leven? 

Deze zondag staat ook in het teken van afscheid 

nemen van pastor Marga Peters naar de 

buurparochie De twaalf apostelen. Kardinaal Eijk 

zendt haar naar deze parochie, waar te weinig 

arbeiders zijn, al vermoed ik, dat het niet zozeer 

om oogsten gaat zoals in het zendingsverhaal, 

maar meer om ploegen, zaaien en wieden. Een 

J 
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pastoraal werker krijgt een zending van de bisschop en wij weten ons gezonden 
door hem om pastoraal werk te doen. De adviezen die Jezus geeft aan zijn 
leerlingen zijn ook voor ons de basis van ons werken, al lijkt het uiterlijk dat wij 
ons er niet aan houden. Wij rijden in onze auto van dorp naar dorp, zeulen zware 
tassen mee en krijgen ervoor betaald. Maar wij proberen mensen open tegemoet 
te treden, in gesprek te komen, te verstaan wat er speelt in hun leven. De 
manier waarop Jezus met mensen omging is daarbij ons voorbeeld: luisterend, 
samen zoekend naar heelheid, naar troost, naar kracht, naar vrede en geluk op 
onze levensweg. Waar dat gebeurt, waar mensen zo met elkaar omgaan, daar 
kunnen we iets ervaren van het Rijk Gods. 
Met hartelijke groeten, 

Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie 
 
 

Uitnodiging voor het afscheid 

van pastor M. Peters-van Langen 

 

Pastoraal werkster mevr. Marga Peters-van Langen gaat de St. 

Paulusparochie verlaten. 

Zij heeft zich vijf en een half jaar met volledige inzet gewijd aan haar 

taak in de geloofsgemeenschappen van onze parochie. 

Kardinaal Eijk heeft een beroep op haar gedaan om in het pastoraat in de 

parochie van de HH. Twaalf Apostelen (Zutphen en omgeving) te gaan 

werken. 
 

Zondag 7 juli 2013 wordt afscheid genomen van Marga Peters. 

Om 10.30 uur is de plechtige Eucharistieviering in het Eucharistisch 

Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtuskerk in Groenlo. 

Adres: Nieuwstad 12. 

De leden van het pastoraal team gaan in deze viering voor. 
 

Aansluitend is de afscheidsreceptie, ook in de kerk. Na een kort formeel 

gedeelte met enkele sprekers is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 

van pastor Peters te nemen. 
 

Bij dit afscheid bent u van harte uitgenodigd. 
 

Het bestuur van de St. Paulusparochie, 

H. de Jong, pastoor en teamleider 

B. van Lith, vice voorzitter parochiebestuur 
 
Wilt u op enige manier een bijdrage leveren aan dit afscheid, dan kunt u contact opnemen 

met de ceremoniemeester, dhr. A. Kempers, E-mail: nouen7@hotmail.com 
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████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

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

WCV = Woord- en Communieviering KD = Kapelaan Karel Donders  AZ = Pastor Annette Zoet 

WD = Woorddienst MP = Pastor Marga Peters-van Langen 

   BW = Em. Pastoor B. Wolters JS = Ds. J. Struijk 

   HP = Vicaris H. Pauw FB = Em. Pastoor F. Bomers C.M. 

 

Weekend van 6 en 7 juli: 14e Zondag door het jaar 

Zo. 7 juli  In de Calixtuskerk in Groenlo: 

 10.30 uur Eucharistieviering voor alle parochianen van de St. 

Paulusparochie, waarin afscheid wordt genomen van 

pastoraal werkster M. Peters-van Langen. Het pastores-

team gaat voor. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 6 juli Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – MP  

Di. 9 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 13 en 14 juli: 15e Zondag door het jaar 

Zo. 14 juli 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

In deze viering zijn Poolse kinderen te gast die in onze 

regio op vakantie zijn op uitnodiging van Pax Kinder-

hulp. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 13 juli Eibergen 19.00 uur WCV – MP 17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur EU – KD  

Zo. 14 juli     10.30 uur EU – KD  

Di. 16 juli Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 20 en 21 juli: 16e Zondag door het jaar 

Za. 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 20 juli     17.30 uur EU – KD 

Zo. 21 juli Eibergen 10.00 uur Oec.Maatdienst – SN 10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ  

Di. 23 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 27 en 28 juli: 17e Zondag door het jaar 

Za. 27 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 1 aug.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 27 juli     17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 28 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  

Di. 30 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 1 aug. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 3 en 4 augustus: 18e Zondag door het jaar 

Zo. 4 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor voor de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 7 aug. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 3 aug. Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – HdJ 

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

Di. 6 aug. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 10 en 11 augustus: 19e Zondag door het jaar 

Zo. 11 aug. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 10 aug. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 11 aug. Eibergen 10.30 uur WCV – SN 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 13 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 15 aug.             Maria Tenhemelopneming 19.00 uur EU – KD  

 
Weekend van 17 en 18 augustus: 20e Zondag door het jaar 

Zo. 18 aug.  In de SEN-feesttent aan de Oranjelaan: 
 11.00 uur Oecumenische tentdienst met zang van het R.K. 

middenkoor “Spirit” uit Beckum. Voorganger is pastor 
M. Peters-van Langen. Thema is “Ik geef feest. Jij komt 
toch ook!”. 

  Vanaf 10.30 is er inloop met koffie/thee/limonade. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 17 aug. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  17.30 uur EU – KD 

Zo. 18 aug. Eibergen 10.00 uur Oec. Maatdienst – JS 10.30 uur EU – BW 

Di. 20 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 24 en 25 augustus: 21e Zondag door het jaar 

Zo. 25 aug. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Missie Verkeersmiddelen 
Aktie (MIVA). MIVA ondersteunt missionarissen in kans-
arme gebieden met verkeers- en communicatiemiddelen. 
Hiermee kunnen de missionarissen veel mensen bereiken 
en de nodige hulp sneller en beter verlenen. 
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Wo. 28 aug. 20.00 uur Redactievergadering voor de Septemberbinding. 

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

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 

Vr. 30 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw I. Nijland (PKN) m.m.v. C.K. Jubilate. 

  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 

  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 24 aug.      17.30 uur EU – KD 

Zo. 25 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – HP 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  

Di. 27 aug. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 31 augustus en 1 september: 22e Zondag door het jaar 

Za. 31 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Wo. 4 sept. 9.30 uur Eucharistieviering met Ziekenzalving (b.g.v. Nationale 

Ziekendag). Het Dameskoor zingt en voorganger is 

pastoor H. de Jong. 

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

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 31 aug.      17.30 uur EU – FB 

Zo. 1 sept. Eibergen 10.30 uur EU – KD  10.30 uur EU – FB 

 Rietmolen 9.00 uur EU – KD  

Di. 3 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 5 sept. Rietmolen 9.00 uur EU – KD  

 

Weekend van 7 en 8 september: 23e Zondag door het jaar 

Zo. 8 sept. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 7 sept. Eibergen 19.00 uur WCV – SN 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 8 sept. Rietmolen 10.30 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 10 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 15 sept. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Zo. 22 sept. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte in het kader van de Vredesweek. 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 
 

Overleden: 
23-05 Mevr. W.J.M. Borgelink-Oude Lansink, Hofmaat 28, 80 jaar 
24-05 Mevr. A.C. Gröniger-Podde, Mr. P.J. Troelstrastraat 36, 95 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Mevrouw A.M. Bokdam-Nijhuis, Gr. van Prinstererstraat 22 naar Es 49 
 

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

 

 
 

AFRONDING VASTENACTIE 2013 
 

e Vastenactie 2013 is voorbij. Dankzij de persoonlijke inzameling van de 
gelden in Groenlo en Beltrum is de opbrengst daar heel hoog. In Honduras 

kan men daarmee berooide en beroofde re-migranten menswaardig opvangen en 
weer in de Hondurese samenleving terug laten 
keren. Dit is werkelijk, barmhartig christenwerk .  
 

De opbrengsten: 
Groenlo  € 10.184,85 
Beltrum  € 2.757,97 
Neede  € 1.197,50 (aanzienlijk deel opbrengst vanuit de beide scholen) 
Eibergen  € 474,00 
Lievelde  € 309,50 
Rekken  € 149,00 
 

Rietmolen heeft geen Vastenactie gehouden. Wel hebben zij de opbrengst van 
hun extra collecte met Pasen, € 81,30 overgemaakt aan de actie voor Syrië. Tot 
deze mogelijkheid is op het laatst besloten door de Nederlandse bisschoppen. 
Totaal in parochie St. Paulus was de opbrengst hiermee: € 15.154,12 

Dat is een mooi bedrag. Allen hartelijk dank voor uw gulle gaven. Als parochie 
kunnen we hiermee voor de dag komen. Mede namens alle organisatoren, lopers 
en collectanten, hartelijk dank! 
Simon Nagelmaeker, pastoraal werker, profiel diaconie 
 

 

STAGIAIR HENK VAN HAMERSVELD 
 

n de zomermaanden juli en augustus zal dhr. Henk van Hamersveld, 
priesterstudent van ons aartsbisdom Utrecht, enkele weken bij ons in de 

parochie stage lopen. Geboren in Hooglanderveen studeert de 32-jarige Henk al 
enkele jaren aan het Priesteropleiding in Vogelenzang. Graag wil hij een deel 
van zijn vakantie benutten om nader kennis te maken met de kerk in de 
Achterhoek. 
We heten hem van harte welkom en wellicht kunt ook u nader met hem kennis 
maken.  

Uw pastores. 

D 

I 
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START NIEUWE VORMSELVOORBEREIDING IN SEPTEMBER 
 

n oktober wordt gestart met een geheel vernieuwde vormselvoorbereiding 

voor de kinderen die dan in groep 8 zitten. De kinderen van Neede, 

Rietmolen, Rekken en Eibergen gaan zich samen voorbereiden en niet meer 

zoals voorheen op school of 's avonds in de eigen locatie. Alle vormelingen uit 

deze vier locaties komen 6x op een woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.00 u naar 

parochiecentrum in Eibergen.  

Ook de ouders worden bij deze voorbereiding actief betrokken, zij zullen samen 

met de begeleidende pastor ook workshops begeleiden. 
 

Data van de woensdagmiddagbijeenkomsten: 

• In 2013: 30 oktober - 13 november - 11 december 

• In 2014: 15 januari - 12 februari - 19 maart 

Elke middag wordt er in workshops gewerkt met een Bijbelverhaal & thema als 

uitgangspunt. Op deze wijze is er een betere aansluiting op de leef- en belevings-

wereld van de kinderen. Zij gaan op ontdekkingsreis door de materie en leren 

vragen stellen. 

De programma’s zijn speels, inspirerend, uitdagend en creatief. 

De werkvormen zijn stapsgewijs opgebouwd en geven structuur, verdieping en 

werken drempelverlagend. Iedere vormeling krijgt een eigen vormsel map. 

Aan het einde kunnen jongeren zelf hun keuze bepalen of zij zich willen laten 

vormen. 

De vormselviering is op 5 april 2014. 
 

Op 23 en op 25 september is er voor alle ouders en vormelingen van 

Neede, Rekken, Rietmolen en Eibergen een ouder-kind vormsel 

informatieavond, om 19.30 u in het Achterhuis aan de Borculoseweg 43 

in Neede.  

Op deze avond wordt met de ouders ook afgesproken op welke middag zij gaan 

helpen. 

Graag zien we u op de ouder-kind vormselinfo avond. Ook de ouders die in mei 

naar de informatieavond zijn geweest worden op deze avond verwacht. 
 

Wilt u zich aanmelden op welke van de 2 avonden voor de ouder-kind vormsel 

informatieavond u komt, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

van de ouders en de naam van de vormeling bij: 

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

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

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Website: www.stpaulusparochie.nl 

Tel. 0544-464663 
 

Hartelijke groet, 

namens het pastoresteam 

Marga Peters 

I 
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“EN DIT ZIJN DE NAMEN” – OUDE WIJSHEID EN MODERNE KUNST 
 

et de woorden ‘en dit zijn de namen’ opent het boek van de Uittocht, 
Exodus. Het is ook de titel die Tommy Wieringa geeft aan zijn pas 

bekroonde roman. 
Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over 
mensen van alle tijden, ook over jou. Het vertelt van onderdrukking en vrij mens 
worden, over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover de wijsheid van de farao, 
je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, het leven vieren, door de woestijn 
trekken, oases vinden en wijze levenslessen, woorden van waarde. Door het 
verhaal kom je op het spoor van een religieuze zoektocht, verlangen naar zin en 
samenhang, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het Leven – God – die 
door alles heen klinkt… 
 

Werkwijze 

In zes bijeenkomsten zoeken we naar de oude wijsheid van Exodus in verbinding 
met levenservaring. We bespreken de teksten en kijken naar moderne kunst, die 
ons openen voor onze eigen wereld in het licht van de oude wijsheid. De roman 
van Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’ wordt op de 6e bijeenkomst besproken. 
We gaan er van uit dat deelnemers deze roman tijdens de cursus lezen.  
Ieder die zich wil verdiepen in de waarde van liefde, menselijk en gelovig, is van 
harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest 
en belangstelling is genoeg. 
 

Praktische gegevens over de cursus “En dit zijn de namen”: 

Deze cursus wordt in Groenlo en Eibergen aangeboden 
 

Eibergen 
Data: Maandag 21 oktober, 18 november, 16 december 2013, 13 januari, 10 
februari, 10 maart 2014 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Plaats: Antoniusbeuk, Grotestraat 88. 
 

Groenlo 
Data: dinsdag 22 oktober, 19 november, 17 december 2013, 14 januari, 11 
februari, 11 maart 2014 
Tijd: 14.00 – 16.30 uur 
Plaats: Calixtuszaal, (zaal naast hoofdingang Calixtuskerk) 
 

Begeleiding: Pastoraal werker Annet Zoet 
Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten 
Informatie en aanmelding: voor 1 oktober 2013 
bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com  
 

 TOT VERBOND EN VRIJHEID GEROEPEN 
 

In aansluiting op de cursus is er op 9 april 2014 een dag in een klooster. Dan 
staan het Verbond op de Sinaï en de 10 woorden (tien geboden) centraal. Mozes 
beklimt de berg en ontmoet de Eeuwige. Hij komt op de hoogte van God en 

M 
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ontvangt een duurzaam Verbond. In dit verhaal schuilt diepe wijsheid van de 

mens die zoekt naar de uiteindelijke zin in het leven en zich verbindt of 

verbonden wordt met de ander. 

De 10 woorden zullen we vanuit verschillende kunstvormen nader beschouwen. 

Ze werpen een verrassend licht op ons leven. 

Begeleiding: Ben Piepers. Deelnemers dienen zich voor deze dag apart aan te 

melden bij Annet Zoet (zie boven). Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Nadere 

informatie over de plaats, tijd en kosten volgt tijdens de cursus ‘En dit zijn de 

namen’. 
 

 

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. 
 

 
 
 

 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

5 – 8 juli H. de Jong 06-12379793 

12 – 15 juli M. Peters-van Langen 06-29405303 

19 – 22 juli S. Nagelmaeker 06-53553557 

26 – 29 juli A. Zoet 06-27124695 

2 – 5 augustus S. Nagelmaeker 06-53553557 

9 – 12 augustus H. de Jong 06-12379793 

16 – 19 augustus K. Donders 06-28302101 

23 – 26 augustus A. Zoet 06-27124695 

30 aug. – 2 september K. Donders 06-28302101 
 
 
 
 

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

keuze contact opnemen. 
 

Vanaf september wordt er niet meer gewerkt met een Weekendwacht waarbij 

telkens andere nummers gebeld moeten worden. In plaats daarvan komt er één 

centraal telefoonnummer dat gebeld kan worden bij uitvaarten en dringende 

pastorale zorg. 

Noot van de redactie: Bij het samenstellen van deze Binding was het nieuwe 

centrale telefoonnummer nog niet bekend gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 2013 
 

it jaar was er in de locatie Neede een (kleine) actie kerkbalans. Het totaal 

aan toezeggingen voor 2013 bedraagt ruim € 50.000. 
Dit is een mooi resultaat, waarmee wij als locatie zeer tevreden kunnen zijn. Het 

bedrag valt iets lager uit dan voorgaande jaren, echter deze tendens is ook in de 

andere locaties van de St. Paulusparochie te bespeuren.  

Daniël Mol, budgethouder locatie Neede 

D 

D 
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OVER HET ACHTERHUIS 
 

angs deze weg willen we de werkgroepen die van het Achterhuis gebruik 
maken er op wijzen dat het verstandig is om bij vergaderingen en/of 

repetities de voordeur op slot te doen. 
In de garderobe hangen namelijk jassen van werkgroepleden en evt. gasten. 
Diefstal van/uit jassen door insluipers is voor eigen risico. Dit wordt niet vergoed 
door de locatieraad of door onze verzekering. 
Ons advies: 
1. Spreek af wie de voordeur op slot draait als de bijeenkomst begint 
2. Eventuele laatkomers kunnen op de bel drukken 
3. Van binnenuit kan de voordeur ook zonder sleutel worden geopend (u zit dus 

niet ‘opgesloten’) 
Namens de locatieraad, 

Gerard Bartels, secretaris 
 

 

 

OPNAMES VIERINGEN VOORTAAN OP CD 
 

kunt van een bijzondere viering in onze kerk, zoals een avondwake, 
uitvaart of huwelijksviering een geluidsopname laten maken door de 

koster. 
Tot begin juni werden voor de opnames nog cassettebandjes 
gebruikt. Vanwege de steeds slechtere verkrijgbaarheid van 
cassettebandjes en het afnemend aantal huishoudens met een 
cassettespeler heeft de locatieraad besloten tot de aanschaf van een 
CD-recorder voor dit doel. 
De geluidsopname van een viering worden voortaan opgeslagen op 
een harde schijf en na de viering op een CD gebrand. Duurt een 
viering langer dan 80 minuten, dan wordt automatisch op een 
volgende CD verder gebrand. 

De locatieraad. 
 

 

 

ENERGIEBESPARING 
 

e verlichting voor het pad naar het Achterhuis, links van de kerk, is 
voorzien van een automatische schemerschakelaar, zodat deze lampen pas 

gaan branden bij intredende duisternis in plaats van op een vast tijdstip. 
Daarmee wordt voorkomen dat deze lampen onnodig branden. 
Dank aan Johan Heutink voor het aanbrengen van deze schakelaar. 

De locatieraad. 
 

 

 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

19 mei € 153,30 Nederlandse Missionarissen 
 

L 

U 

D 
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ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 20 juli 19.00 uur L. Stokkers en S. van Vugt 

Zaterdag 27 juli 19.00 uur T. Konniger en L. Stokkers 

Zondag 25 augustus 10.30 uur D. Konniger en S. van Vugt 

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur L. Stokkers en S. van Vugt 

Zondag 8 september 9.00 uur  D. Konniger en T. Konniger 

Zondag 22 september 9.00 uur S. van Vugt en L. Stokkers 

Zondag 6 oktober 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een 

vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ℡ 0545-294641 b.g.g. 

06-20994297.  
 

 

VORMSEL 2013 
 

p 8 juni 2013 hebben vormelingen uit de locaties Eibergen, Neede, 

Rietmolen en Rekken het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. De 

Eucharistieviering, die dit jaar plaatsvond in Rietmolen, werd op inspirerende 

wijze voorgegaan door de vormheer: vicaris R. Cornelissen, geassisteerd door 

pastor M. Peters.  

Doordat de vicaris voor elke vormeling een persoonlijke boodschap had, duurde 

het enige tijd om alle vormeling te vormen. Het middenkoor uit Rietmolen, dat 

de vormselviering muziekaal opluisterde, ving dit prima op.  

Al met al een zeer geslaagde viering. 
 

Vanuit Neede zijn de volgende jonge dames gevormd: Tamara Bolster, Lina 

Egberts en Loreena Tetteroo. De werkgroep Vormselvoorbereiding Neede wil 

deze jonge parochianen en hun families hiermee van harte feliciteren. Het was 

een mooie afsluiting van de voorbereidingsperiode die begon in februari dit jaar. 

Omdat er dit jaar maar 3 kandidaten vanuit Neede waren, is er besloten om de 

voorbereiding samen met Rietmolen en Rekken te doen.  

De vormselvoorbereiding bestond dit jaar uit 6 avonden waarbij aan de hand van 

symbolen diverse thema's uit het projectwerkboek "In vuur en vlam" werden 

behandeld. Behalve die avonden bestond de voorbereiding verder uit de 

presentatieviering op 16 maart, de activiteitenmiddag gehouden op 15 mei en 

natuurlijk de Vormelingendag georganiseerd van uit het Bisdom op 13 april in 

Zutphen.  

Verder staat er nog een vormelingenterugkomdag op de agenda voor 28 

september a.s. Dan zal de complete groep nog één keer samenkomen om het 

project af te sluiten met een aantal leuke en leerzame activiteiten. Na een 

gezamenlijke maaltijd zal deze leuke doemiddag, die om 16:00 uur in Rekken 

begint, worden afgesloten met een eucharistieviering om 19:00 uur. Wij 

verwachten dan alle vormelingen van 2013 weer bijeen te hebben met de familie 

erbij tijdens de afsluitende viering. 

O 
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Wij hopen dat Loreena, Lina en Tamara met veel plezier zullen terugkijken op 
het complete project, maar met name ook op de vormseldag zelf. 
 

Op blz. 7 van deze Binding kunt u lezen dat de vormselvoorbereiding voor 2013-
2014 een andere opzet krijgt. Wij hopen dat er zich vanuit Neede vele vormsel-
kandidaten zullen aanmelden. 
De werkgroep Vormselvoorbereiding Neede 

Marie José ten Have en Berry Brockötter 
 

 

 

BERICHT VAN DE DOOPWERKGROEP 
 

oor het eerst is er dit jaar een doopterugkomviering gehouden in onze kerk. 
Er waren elf gezinnen uitgenodigd die in het afgelopen jaar hun kindje 

hadden laten dopen. 
De viering stond in het teken van het ophalen van de schelp, die opgehangen is 
tijdens de doopviering. Deze viering was voor ons als doopwerkgroep geslaagd en 
het is de bedoeling om dit volgend jaar weer te doen. 
 

Tevens willen we erop wijzen dat er voor dit jaar nog één doopviering is en die 
vindt plaats op zondag 6 oktober om 12.00 uur met als voorganger past. K. 
Donders. 
Met vriendelijke groeten, 

Carla Slotboom en Mariël Stokkers 
 

 

5 JUNI: FIETSTOCHT DAMESKOOR 
 

e dag begon om 9.45 aanwezig te zijn, maar sommigen 
hadden het niet goed gelezen. 

Toen iedereen aanwezig was begon de fietstocht richting 
Diepenheim, waar tijdens de eerste stop bij een café werd 
uitgerust. Iedereen kreeg koffie met gebak en we zaten met z’n allen op een 
gezellig terras. 
Op weg naar het volgende punt werd er stop gehouden omdat Johan Bolster 
trakteerde op een borrel, want hij was 30 jaar dirigent. Johan, bedankt en ga zo 
door. 
Na deze rust toerde n we verder naar het Oranjemuseum in Diepenheim. Hier 
werd ons eigen lunchpakket verorberd, waarna we het museum bezochten met 
uiteraard tekst en uitleg over de Oranjes. Degenen die moeilijk ter been waren 
konden met de lift naar boven. 
De volgende etappe ging richting het Holt. Hier werd een drankje aangeboden en 
sommigen namen een sorbet. Na een korte pauze gingen we verder, maar 
iemand was de sleutel van de fiets kwijt, maar dat is goed afgelopen. 
Nu we uitgerust waren werd de fiets weer gepakt en gingen we door de natuur 
richting Neede. Terug in het Achterhuis werd een maaltijd verzorgd die in de 
smaak viel. 

V 

D 
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Een chauffeur die voor BOB speelde (Hennie Wolterink) was voor de dames die 

niet goed konden fietsen. Als dank hiervoor kreeg Hennie een verrassing en een 

dikke knuffel van Annie Lammersen, dus Hennie: bedankt. 

Namens de dames wordt de organisatie bedankt voor deze dag. Tot volgend jaar. 
 

 

8 JUNI: FIETSTOCHT HERENKOOR 
 

aterdag 8 juni was het weer zover.  

Het begint langzamerhand een traditie te worden. Alweer 

voor de zevende keer gingen de heren zangers op pad. 

Via vele kleine weggetjes was de eerste stop bij de Hof van 

Eckberge, waar we na een uurtje bowlen onze weg vervolgden en na een mooie 

route in Beltrum met twee lange groepsfietsen de omgeving onveilig hebben 

gemaakt. 

Verder ging onze tocht langs mooie kerkpaden met diverse culinaire tussenstops, 

en het mooie weer deed de rest. 

Ons afscheidsetentje was bij Prinsen in Haarlo en liet zich goed smaken. 

Rest ons een compliment aan de organisatie: Herman en Eric en de dames Ria 

en Esther. Bedankt! 
 

 

18 AUGUSTUS: OECUMENISCHE TENTDIENST 
 

e oecumenische tentdienst wordt ieder jaar voorbereid door 

een werkgroep (met zowel katholieken als protestanten) 

die zorgt voor een voorganger en, in overleg met de voorganger, 

het thema kiest, de liturgie uitwerkt en ook allerlei zaken in 

gang zet zoals het huren van stoelen, de versiering en de koffie. 
 

De grote feesttent wordt kosteloos beschikbaar door de organisatie van de SEN-

feesten. Op zaterdag is de tent nog vrijwel leeg en wordt deze ingericht: stoelen 

plaatsen, versiering, etc. Zondag na de dienst wordt die in diezelfde staat weer 

opgeleverd aan de organisatie van de SEN-feesten. Vele helpende handen maken 

dit allemaal mogelijk. Want oecumene is ook: samen werken. 
 

 

4 SEPTEMBER: ZIEKENZALVING 
 

oensdag 4 september wordt, in het kader van Nationale Ziekendag, om 

9.30 uur een eucharistieviering gehouden met zang van het Dameskoor. 

Wilt u tijdens deze viering graag de Ziekenzalving ontvangen, geeft u dit dan 

even door aan het parochiesecretariaat ℡ 0545-286835.  
 

Bij de Ziekenzalving, ook wel bekend als Sacrament der Zieken, wordt u gezalfd 

met Heilige olie waarbij de priester de volgende woorden 

uitspreekt: 

“Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en 

door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade 

van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil 

brengen en verlichting geven”. 

Z 

D 

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

 

14 SEPTEMBER: HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
 

p zaterdag 14 september is de jaarlijkse Haaksbergse Processie naar 
Kevelaer. Dit jaar is de 113e keer van de Haaksbergse Processie. Pastoor 

H.A.M. de Jong zal deze bedevaart pastoraal begeleiden, in samenwerking met 
alle broedermeesters, de bestuursleden en de Haaksbergse Harmonie. 
 

We vertrekken al vroeg, want om 09.15 uur zijn we in Kevelaer bij het 
genadebeeld van de ‘Troosteres der Bedroefden'. 
Het jaarthema voor 2013 is: “In Geloof gaan we onze weg”. 
We bidden de Kruisweg in het Mariapark en in de Pax Christikapel voor degene 
die minder goed ter been zijn en ’s middags is er een H. Eucharistieviering in de 
basiliek.  
In de namiddag is het H. Lof en aan het begin van de avond een lichtprocessie. 
Tussendoor kunt u Kevelaer bezoeken. Er is ruimte voor eigen momenten van 
bezinning. In Kevelaer zijn ook diverse horecagelegenheden en mooie winkels. 
 

De kosten zijn € 25,- voor een volwassene en € 10,- voor kinderen tot 14 jaar.  
Dit bedrag is inclusief busvervoer, lampion en de bijdrage aan het heiligdom. 
Het is ook mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5,- een intentie op 
te geven welke in de bus en in Kevelaer tijdens de eucharistieviering of het lof 
zullen worden genoemd.  
 

Voor inlichtingen en opgave (vóór 1 september 2013) kunt u terecht bij: 
Mevrouw I. Lansink, Azaleastraat 4, Neede 0545-292097 
 
 

 

 

 

 

████████ GELEZEN EN GEHOORD ████████ 
 

 
 

Lied “Horen, zien en spreken” 
 
Horen wij met nieuwe oren wat wij moeten horen, 
de ander verloren en leeg. 
Dan zal het leven weer beginnen vol muzikale zinnen 
en luist’ren, en luist’ren wij naar elkaar 
 

Zien wij in and’re ogen de zon, mededogen, 
de zon regenbogen, vandaag. 
Dan bloeit het leven voor ons open als nieuw onbelopen, 
en zien wij, en zien wij, en zien wij elkaar weer staan. 
 

Spreken wij in elkaars talen de toekomstverhalen, 
de levensverhalen opnieuw. 
Dan wordt het leven weer verstaanbaar, de weg weer begaanbaar. 
verstaan wij, verstaan wij, verstaan wij elkaar steeds meer 
 

Gezongen door het koor Diapason - 22 juni 2013 
 

O 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

 Nieuwstad 12 ℡ 0544-464663 

 7141 BD  Groenlo � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong 

 Kloostersteeg 7 ℡ 06-123 797 93  

 7141 BB  Groenlo � pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

Karel Donders (kapelaan)  

 Grotestraat 88a ℡ 06-283 021 01 

 7151 BE  Eibergen � donders.paulusparochie@gmail.com  

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker) 

 Ververij 4 ℡ 06-535 535 57  

 7151 KN  Eibergen � simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl  

Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)  

 Beukenlaan 10 ℡ 06-294 053 03 

7223 KL  Baak � margapeters@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker)  

 Scholtenhagenweg 42-42 ℡ 06-271 246 95 

 7481 VP  Haaksbergen � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhofstraat 3 ℡ 0545-293810 

Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 

Budgethouder Daniël Mol Verwoldseweg 12 

   7245 AH  Laren ℡ 06-22852326 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Septemberbinding 28 augustus 9 – 13 september 

Allerheiligenbinding 9 oktober 21 – 25 oktober 

Kerstbinding 27 november 9 – 13 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 beschikbaar. U kunt deze 

aanvragen via het locatiesecretariaat. 
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edereen gaat graag op vakantie, maar helaas is dat niet voor alle kinderen 
weggelegd. Als je in armoede opgroeit, heeft dat effect op een heleboel 

terreinen. Dat ervaren heel wat eenoudergezinnen en ‘moedergezinnen’ in het 
bijzonder. Hun kinderen hebben minder kans om mee te doen (denk aan sport-
clubs, muziek, creatieve clubs). Vaak is er geen geld voor nieuwe kleding en 
gezond voedsel. Schoolkosten zijn soms hoog: schoolreisjes, een computer en 
internet: voor veel gezinnen een normale zaak, maar niet als je op of onder het 
minimum leeft. En zes weken vakantie is lang, als je niet op stap kunt gaan en 
weinig afleiding hebt. 
 

De situatie van armoede kan de Gideonsbende niet zomaar oplossen, maar de 
bende wil wél iets doen. Met onze zomeractie hoopt ze zoveel mogelijk mensen te 
bereiken die iets kunnen en willen doen voor de betreffende kinderen. 
 

Kijk voor een flyer met suggesties en tips op: www.franciscaansebeweging.nl 
(ga naar Activiteiten � Franciscaanse Gideonsbende) 
 
 

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 
Rabobank:  Algemeen: 13.56.00.065  -  Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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