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 ZONDAG DOOR HET JAAR 
15 september 2013:  Exodus 32 7-14, 1 Timoteüs 1 12-17, Lucas 15 1-32 

 

ezus kan niet rekenen!’, zo kreeg ik ooit te 

horen van een oplettende leerling op een 

basisschool na het vertellen van het evangelie wat 

we lezen deze zondag.  

Jezus zegt namelijk: “Wanneer iemand onder u 

honderd schapen heeft en er één verliest, Iaat hij 

dan niet de negenennegentig in de wildernis 

achter om op zoek te gaan naar het verloren 

schaap totdat hij het vindt?  

„Of welke vrouw die tien zilverstukken bezit en er 

één verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet 

het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het 

vindt? En als ze het gevonden heeft roept ze haar 

vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: 

Deelt in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik 

had verloren, heb ik gevonden.”  

De redenering dat Jezus niet kan rekenen lijkt 

inderdaad te kloppen. Als je een vermist schaap 

gaat zoeken, en daarom de kudde van 99 in de 

wildernis achterlaat, zul je die 99 dan ooit nog 

vinden bij je terugkomst? Is het de zoektocht naar 

dat ene schaap het risico waard om de 99 kwijt te 

raken?  

En de vrouw die één verloren zilverstuk weer 

vindt, om vervolgens met de vriendinnen en 

buurvrouwen een feestje te vieren, is zij door het 

feestgedruis dan uiteindelijk niet veel armer 

geworden dan wanneer zij dat muntstuk nooit 

‘J 
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teruggevonden had?  
Jezus rekenkunde is niet onze rekenkunde, dat is duidelijk. Bij God wordt er met 
een andere maatstaf gerekend dan bij ons, als Jezus zegt: “Zo zal er in de hemel 
meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.”  

K. Donders. 
 

 
 

 
 

 
 

 

████████ 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 JS = Ds. J. Struijk  

   ThH = Monseigneur Th. Hoogenboom 

 
Weekend van 14 en 15 sept.: 24e Zondag door het jaar 

Zo. 15 sept. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Do. 19 sept. 14.00 uur Gezellige middag van de Seniorensoos in Grand Café De 
Hofmaat. Deze middag duurt tot ca. 19.00 uur. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 14 sept. Rietmolen 19.30 uur EU – KD 17.30 uur EU – KD 

Zo. 15 sept. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 17 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 21 en 22 sept.: 25e Zondag door het jaar 

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. Met 
deze collecte ondersteunen wij projecten over de hele 
wereld die tot doel hebben de vrede te bevorderen. 

Ma. 23 sept. 19.30 uur Ouder-kind Vormsel Informatieavond (zie blz. 7) 
Wo. 25 sept. 19.30 uur Ouder-kind Vormsel Informatieavond (zie blz. 7) 
Vr. 27 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer L. van de Meer (RK) m.m.v. de Cantorij. 
  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. 21 sept.     17.30 uur EU – KD 

Zo. 22 sept. Eibergen 10.00 uur Oec. dienst AZ/JS 10.30 uur EU – KD 

   in de Oude Mattheus (PKN) 

 Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ  

Di. 24 sept. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Weekend van 28 en 29 sept.: 26e Zondag door het jaar 

Zo. 29 sept.  In de Grote Kerk: 

 10.00 uur Oecumenische Vredesdienst, met als thema “Vrede 

vieren”. Er wordt in deze dienst een baby gedoopt. 

Voorgangers zijn ds. J. Lieftink-Buijs en pastor A. Zoet. 

In deze dienst zingen Greetje Agterhuis en Luppo Nobbe. 

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor Pax Christi. 

Di. 1 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 

Wo. 2 okt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 9.30 uur In het Achterhuis: 

  Bijeenkomst “Inspiratie vanuit de Schrift”, deze keer 

over een lezing uit het evangelie van Lucas, namelijk “De 

ontmoeting van Zacheüs met Jezus” (zie blz. 8). 

Do. 3 okt.  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. 28 sept. Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

Zo. 29 sept. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

Di. 1 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 3 okt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 5 en 6 okt.: 27e Zondag door het jaar 

Za. 5 okt. 11-12 uur Gelegenheid tot het inleveren van goederen ten bate van 

Sam’s kledingactie van 11.00 tot 12.00 uur (zie blz. 15) 

Zo. 6 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor Missio, bij gelegenheid van 

Wereldmissiedag voor de Kinderen. Niet overal in de 

wereld hebben kinderen gelijke kansen en krijgen zij niet 

de aandacht die zij nodig hebben. Missio wil kinderen 

over de hele wereld helpen zich te ontwikkelen. 

 12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Di. 8 okt. 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is 

kapelaan K. Donders. 

Wo. 9 okt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding. 

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

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 5 okt. Eibergen 19.00 uur Gezinsv. – Werkgroep  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 6 okt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

     17.00 uur Lof – KD  

Di. 8 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Weekend van 12 en 13 okt.: 28e Zondag door het jaar 

Zo. 13 okt. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Aansluitend aan deze viering is er een processie naar de 
Mariakapel achter gebouw “De Witte” (zie blz. 14). 

Di. 15 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 12 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 13 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – ThH/HdJ 

Di. 15 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Di. 15 okt. Rietmolen 19.30 uur Marialof – KD  

 
Weekend van 19 en 20 okt.: 29e Zondag door het jaar 

Za. 19 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

  Er is een 2e collecte voor Missio, bij gelegenheid van 
Wereldmissiedag. Deze zondag, Missiezondag, herinnert 
ons er aan dat wij als christenen met mensen overal op 
deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. 

Di. 21 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Vr. 24 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  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. 19 okt. Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  

Zo. 20 okt.      10.30 uur EU – KD 

Di. 22 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Vieringen in de komende weken: 

Za. 26 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Di. 29 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Vr. 1 nov.  Allerheiligen 

 19.00 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo: 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Za. 2 nov.  Allerzielen 
 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorgangers zijn kapelaan K. Donders en de werkgroep 
Avondwake en Uitvaart. 

  Er is een 2e collecte voor de Katholieke vereniging voor 
oecumene. 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 

 

Overleden: 

11-07  Dhr. B.A. van Waardenburg, Kempersdijk 10A, 71 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 

Fam. H. ten Elsen, Gosselinkweg 32 naar Caeciliënkamp 56 
 

Vertrokken: 

Mevr. J. Korenromp-Vollenbroek, Rapenburg 50 naar Wierden 

 

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

 

 

 
 

MET DANK VOOR AL DIE MOOIE JAREN 

EN HET GA JULLIE GOED 
 

fscheid nemen is niet makkelijk. Ik heb hier met zoveel plezier en liefde 

gewerkt, maar dat kon ik alleen maar dankzij jullie mijn collega's en u 

allemaal in de St. Paulusparochie. 

Alle parochianen, vrijwilligers en vele mensen met wie ik heb mogen 

samenwerken en mee mocht optrekken, dank jullie daarvoor. Ik neem veel 

kostbare ontmoetingen mee, veel ervaringen. Ik heb bijzonder veel van en door 

jullie mogen leren, omdat jullie je ook uitspraken over wat je ervan vond. Dank 

jullie uit de grond van mijn hart, met pijn in het hart ga ik weg, maar jullie 

hebben een plek in mijn hart ingenomen. 

Op 7 juli heb ik een prachtige afscheidsviering gehad in Groenlo, met mooie 

toespraken en waarna ik van vele parochianen persoonlijk afscheid mocht 

nemen. Met dank voor de mooie en lieve woorden, gesproken en geschreven, en 

voor al die kaarten, enveloppen, cadeaus, bloemen, planten en bonnen.  

Wie weet zien we elkaar op andere locaties, op andere momenten, dat zou mooi 

zijn.  

Het ga jullie allemaal goed en ik zou zeggen maak er wat van samen van die St 

Paulusparochie. 

Op 1 september begin ik in de parochie De HH. Twaalf Apostelen. Op 6 

september wordt ik gepresenteerd in de nieuwe parochie om 19.00u in de 

Christus Koningkerk te Vorden. 
 

Op verzoek hieronder mijn geloofsgetuigenis dat ik 7 juli heb uitgesproken in die 

afscheidsviering. 
 

GELOOFSGETUIGENIS 7 JULI 2013 
 

voice came from the Father asking are you ready to go?  

The answer came from them saying: " I am ready to go". Send me father I 

am ready to go. Send me….I am ready to go. 
 

Vertaling: Een stem kwam van de Vader die vroeg ben je gereed om te gaan? 

A 

A 
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Het antwoord kwam van hen, ze antwoorden.  

Zend me Vader ik ben gereed om te gaan, zend me…… ik ben gereed om te gaan. 
 

Dit lied gaat al zo'n kleine 10 jaar met me mee. Het vertolkt precies waardoor ik 
me aangesproken voel…ik voel mij geroepen door de Vader, de Eeuwige en Hij 
vraagt of ik gereed ben om te gaan….Zo heb ik mij vele malen in mijn leven 
geroepen gevoeld en heb ik geprobeerd die stem te volgen. Maar voordat je de 
stem van de Vader/de Eeuwige kunt volgen moet je hem ook verstaan, begrijpen, 
wat vraagt Hij nu van mij. En dan komen vragen en twijfels. Heb ik het wel goed 
verstaan, begrijp ik wel goed wat er van mij gevraagd wordt? Want vaak is het 
een vraag die me innerlijk tot keuzes aanzet, die me inspireert maar ook bang 
maakt. Klopt het wel wat ik denk, voel?  
Kan ik dat wel en zal ik die weg dan wel gaan….hoe dan…Zo ben ik ook in 
Noach en St Paulus op weg gegaan, steeds weer me afvragend is dit de weg die ik 
gaan moet, is dit het werk dat van mij gevraagd wordt. En ik heb dat werk 
waarvan ik voelde dat het mijn opdracht was, steeds proberen te doen zoals dat 
het beste was, heb me daarbij ook steeds open gesteld voor de Heilige Geest, om 
door de Geest geleid te kunnen worden. Elke ochtend lees ik de lezingen van de 
dag en in de week dat ik benaderd werd voor een afspraak met de personeels-
functionaris van het bisdom las ik in de Fillipenzenbrief [2, 4] van de apostel 
Paulus: " Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van 
de anderen." Deze zin heeft mijn beslissing om in te gaan op het verzoek van de 
bisdomstaf beïnvloed. Weggaan valt niet altijd mee, en al helemaal niet als je het 
ergens vreselijk naar je zin hebt en nog genoeg te doen hebt. Ik heb hier een 
warm welkom gekregen ruim 5 jaar terug en heb vele lieve en hartelijke mensen 
ontmoet en een stukje mee opgelopen en ervaringen gedeeld. Ik kan wat dat 
betreft zeggen dat ik in het huis van Noach ofwel St Paulus gastvrij ontvangen 
ben. Ik heb in vrede kunnen spreken en optrekken met de mensen.  
En al had ik langer willen blijven, zoals het evangelie zegt: ‘de oogst is groot 
maar arbeiders zijn er te weinig', en ik voel mij een arbeider in dienst van de 
Heer. Zoals u mij kent, weet u dat ik sta voor wat ik verkondig en dat ik dat zelf 
ook wil uitdragen en hoop daarmee ook anderen te enthousiasmeren. Daarom 
heb ik - ja - gezegd op dit dringende verzoek om die nieuwe benoeming te 
aanvaarden, al is het met pijn in mijn hart. Ik had nog veel plannen, om samen 
met u aan te werken, was graag gebleven om samen met u op te trekken. Maar 
het gaat niet om mij heb ik altijd gezegd, maar om 't evangelie waarvan ik getuig. 
Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld, voor het plezierige 
samenwerken en vooral dat ik mocht zijn zoals ik ben en ik hier met veel 
enthousiasme en liefde heb mogen en kunnen werken. Ik neem vele waardevolle 
ervaringen mee, de vele dierbare ontmoetingen en momenten. Elke morgen dank 
ik God voor de nieuwe dag en voor mijn leven en ik bid tot God: "moge de 
mensen die U aan mijn zorgen toevertrouwd op mij kunnen rekenen en mag ik 
hen tot steun en zegen zijn. God vraag mij om verder te gaan, om met andere 
mensen nieuwe wegen gaan. Send me father, I am ready to go!” 
Marga Peters 
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MISDIENAARSUITJE “TARCISIUSDAG” 
 

et is zaterdag 22 juni ongeveer 7.30u. 21 Misdienaars en 5 begeleiders uit 

onze parochie gaan vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen samen 

met misdienaars van de HH. Maria- en Laurentiusparochie op weg naar de 2e 

door het aartsbisdom georganiseerde Tarcisiusdag. 

Tarcisius is de beschermheilige van de misdienaars. Hij was een Romeinse 

jongeling die stierf voor het christelijk geloof. Hij werd in de derde eeuw geboren 

te Rome. Hij was op 12-jarige leeftijd onderweg om de heilige communie te 

brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen die 

er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit. 

Vervolgens werd hij door de heidenen gestenigd, die hem dood langs de wegrand 

lieten liggen. 

De jongerenwerker van het aartsbisdom, Hao Tran, heeft met zijn medewerkers 

een mooie dag georganiseerd voor de misdienaars. Alle ongeveer 175 aanwezige 

misdienaars liepen in vol ornaat in processie de kathedraal binnen, waar de 

kardinaal samen met de hulpbisschoppen en vele priesters voorging in een mooie 

eucharistieviering. Daarna was er van 12.45u tot 15.30u in de binnenstad van 

Utrecht een leuke speurtocht met allerlei spelletjes en natuurlijk ook onderdelen 

waarin de misdienaars hun Bijbelse en liturgische kennis konden bewijzen. 

De reacties van de misdienaars na afloop in de bus op de vraag “Wat vond je het 

leukste vandaag?”, laten in feite het hele programma van de dag zien: een 

gezellige busreis naar Utrecht – de speurtocht – de spelletjes – het broodje met 

knakworst – alles, de hele dag!   Voor foto’s: zie www.stpaulusparochie.nl. 

Peter Müller (Groenlo) 
 

N.B. Vanuit Neede zijn er 4 misdienaars met de bus mee naar Utrecht geweest: 

Sharona, Lynn, Danique en Timo. Ze zijn 2e geworden met de spellen! 

Danique: “Ik vond het heel leuk om te doen. Deze keer waren er meer van 

Neede, vorig jaar was ik alleen. Vooral rondlopen was leuk”. 

 Timo: “Ik vond het leuk. Dit jaar was mijn eerste keer. Het leukste spel 

vond ik paaltjesvoetbal”. 
 

 

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 

H 

I 
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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 info-

avond, om 19.30 u in het Achterhuis (Borculoseweg 43 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 10.00-15.00 uur  ℡ 0544-464663 
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl   Website: www.stpaulusparochie.nl  
 

 

MEDITATIEF WANDELEN OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 
 

editatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van de ziel 
volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen zonder haast en in 

stilte kan je op een diepere laag brengen, bij de natuur, bij jezelf, bij de Bron van 
alle leven. We beginnen met een meditatief moment en sluiten daar ook mee af. 
 

Datum wandeling: zaterdag 28 september 2013 
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur 
Plaats: Café-rest. “De Olde Mölle”, Diepenheimseweg 21, Neede 
Afstand: 6 km. 
Kosten: kopje koffie of thee bij het restaurant 
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt 
Opgave en inlichtingen: Annet Zoet, � annettezoet@gmail.com ℡ 06-27124695  
 

De volgende wandeling wordt gehouden op zaterdag 9 november. 
 

 

 

2 OKTOBER: 2E BIJEENKOMST “INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT” 
 

n juni hebben we onze eerste bijeenkomst “Inspiratie vanuit de Schrift” 
gehouden. De reacties van de deelnemers waren positief. Wij willen hier dan 

ook een vervolg aan geven.  
 

M 

I 
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Wij gaan ons opnieuw verdiepen in een lezing uit het evangelie van Lucas, 

namelijk “De ontmoeting van Zacheüs met Jezus”. Wat heeft deze tekst ons te 

vertellen en wat kan zij voor ons persoonlijk betekenen? Deze 

bijeenkomst staat op zichzelf, en iedereen is van harte welkom. 

Pastor Annet Zoet zal deze ochtend begeleiden. 
 

Deze bijeenkomst zal op woensdag 2 oktober worden gehouden van 9.30 tot 

11.30 uur in het parochiecentrum van Neede, het Achterhuis, Borculoseweg 43, 

7161 GR Neede. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en bent u van harte 

welkom. Er is plek voor 12 deelnemers en de kosten voor deze ochtend zijn 2 

euro. U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Judith Herbers, via de mail 

(judithherbers@online.nl ) of telefonisch 0545-476502. 

De andere data voor het komende werkseizoen zijn: 29 januari 2014 ’s avonds 

van 19.30 uur tot 21.30 uur in Eibergen en 21 mei 2014 ’s morgens van 9.30 tot 

11.30 uur in Neede. Meer informatie over het thema en de opzet kunt u ook 

verkrijgen bij Judith Herbers. 

Met vriendelijke groet, 

Annet Zoet, Rieky Luttikholt en Judith Herbers 
 

 

“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 
 

M 

10 – september / oktober 2013 

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, ℡ 06-27124695, � 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 
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 
info over plaats, tijd en kosten volgt tijdens de cursus ‘En dit zijn de namen’. 
 

 

PAROCHIE ST PAULUS EN DE FILIPPIJNSE GEMEENSCHAP 
 

ezus navolgen toont zich door het beoefenen van naastenliefde. Dat is 
diaconie in de praktijk van alle dag. Dichtbij en veraf. Dichtbij, dat is in de 

parochie, in het gezin, in de buurt. Veraf, dat is de komende periode vooral het 
eilandje Jomalig in de Filippijnen. Pastor Simon Nagelmaeker gaat er naar toe, 
op eigen kosten. Maar hij wil zich graag gesteund weten door het thuisfront. We 
laten hem niet met lege handen daar heen gaan... Leest u hieronder hoe we 
samen echt van betekenis kunnen zijn als parochie St Paulus. 
 

In januari 2014 zal profielhouder diaconie van de St Paulusparochie, pastor 
Simon Nagelmaeker, een bezoek brengen aan de Filippijnse gemeenschap in het 
bisdom Infanta. 
Voorafgaand aan het bezoek willen we geld inzamelen in onze parochie om 
namens de parochie St Paulus een bijdrage te schenken voor de volgende 
projecten: 
 

1. De opleiding voor de opleiding tot priester (of diaken) van studenten uit het 

J 
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bisdom Infanta, die uit arme gezinnen komen, financieren. 

Hieraan zal 25 % van het ingezamelde geld worden besteed. (Father/pastor Dave 

Capucao heeft hier een docententaak. Hij werkte tot 2011 in de St. Ludger-

parochie en woonde vijf jaar in Meddo.) 
 

2. Steunen van projecten op het eilandje Jomalig op het gebied van 

communicatie, irrigatie, het bouwen van eenvoudige huizen op een hoger 

gelegen plek (in verband met de dreigende stijging van de zeespiegel door de 

klimaatverandering). 

Hieraan zal 75 % van het ingezamelde geld worden besteed. 
 

Als parochie St Paulus hielpen we al eerder succesvol bij de totstandkoming van 

een evacuatiecentrum op het eilandje Jomalig bij het dorp Gango. Ook hielpen 

we bij het plaatsen van speeltoestellen in het dorpje JP2-Village in het bisdom 

Infanta.  
(Alle projecten staan onder direct toezicht van het bisdom Infanta en de diaconie ('Social action 

center' bisdom Infanta) van het eilandje Jomalig. Diaken Theo van Loon heeft hier jaren gewerkt.) 
 

U kunt uw bijdrage storten op: Bankrekening nummer 1476.506.477 

Ten name van : PCI/Caritas Parochie St Paulus 

Onder vermelding van: Project Jomalig 
Deze actie wordt breed gesteund en staat onder toezicht van PCI/Caritas Parochie St Paulus en de 

Stuurgroep Diaconie Parochie St Paulus. 
 

 

WOORD VAN DANK VAN DE STAGIAIR 
 

este medegelovigen van de St. Paulusparochie.  

Ik wil u bedanken voor de mooie tijd die ik mocht beleven. Ze zeggen altijd 

dat de tijd vliegt (‘tempus fugit’) als je het naar je zin hebt en dat bleek maar 

weer. Ik ben jullie dankbaar voor het warme welkom dat ik mocht ervaren. 

Overal waar ik geweest ben mocht ik steeds meevieren en zo kon ik wat leren 

over de plaatselijke geloofsgemeenschap. Daarnaast mocht ik bij parochianen op 

bezoek komen. Waar ik ook kwam, steeds trof ik een open deur en een bijzonder 

gesprek. Op deze stage in het mooie Achterhoekse land kijk ik met veel plezier 

en dankbaarheid terug. Wie weet mag ik in de toekomst nog eens langs komen? 

Als laatste wil ik u Gods zegen voor de toekomst wensen. Ondanks dat het er 

soms wat somber uit ziet voor onze kerk blijf geloof, hoop en liefde houden. Als 

we vanuit dit God aanwezig blijven stellen in ons leven, mogen we er op 

vertrouwen dat de Kerk niet zal verdwijnen. Vanaf mijn plek zal ik regelmatig 

voor uw gemeenschap bidden en wie weet als ik eens in de buurt ben zien we 

elkaar weer. 

Hartelijke groeten, Henk van Hamersveld 
 

 

WEEKENDWACHT 
 

n de vorige Binding stond aangegeven dat vanaf 1 september met 1 centraal 

telefoonnummer gewerkt zou worden in plaats ieder weekend een andere 

pastor om te bellen. 

B 

I 
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Helaas is het niet gelukt dit vóór 1 september te realiseren. Daarom is in 
september nog gewoon de Weekendwacht van kracht (bestemd voor dringende 
pastorale zorg, bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 
uur). Er is nog geen informatie over de Weekendwacht vanaf 1 oktober 2013. 
De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 
 

 

 
 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

13 – 16 september S. Nagelmaeker 06-53553557 

20 – 23 september K. Donders 06-28302101 

27 – 30 september S. Nagelmaeker 06-53553557 
 
 
 
 

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

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

TERUGBLIK TENTDIENST ZONDAG 18 AUGUSTUS 
 

e hebben een fijne feestelijke tentdienst met elkaar gehad! Het liep perfect 
en ondanks de heftige regenbui was de opkomst goed. Complimenten aan 

allemaal die hebben meegewerkt om het te doen slagen! 
Het was echt een viering voor jong en oud! De voorgangster, Marga Peters, het 
jong-volwassenkoor Spirit en het geluid: het was geweldig! 
Natuurlijk ook niet te vergeten de koffiedames van beide kerken voor de goede 
verzorging met lekkere gebakjes van bakker Stroet, een traktatie. 
Verder de mooie aankleding van het podium passend bij het thema “Ik geef feest! 
Jij komt toch ook”? 
Vele handen maken licht werk, dit was duidelijk te zien bij het klaarzetten en 
opruimen van de stoelen! 
 

De collecte voor de Vlearmoesbus heeft het mooie bedrag van 435 euro 
opgebracht! 
De tentdienstcommissie 
 
 
 
 
 

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

WAT IS “HET PAULUSGEVOEL”? 
 

n de preek tijdens de St. Paulusdag in Rekken vertelde pastoor De Jong over 
Paulus, de patroonheilige van onze parochie. 

Paulus (die voor zijn bekering nog Saul heette) wilde het geloof van zijn Joodse 
voorvaderen bewaren en beschermen en zag in de volgelingen van Jezus een 
groot gevaar en probeerde deze beweging met wortel en tak uit te roeien. Op weg 
naar Damascus werd hij door een geweldig licht van zijn paard gesmeten. “Saul, 
waarom vervolg je mij?”, vroeg de Heer.  
Paulus was door dit moment omgedraaid als een blad aan een boom. Vanaf toen 
was hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer. 
 

“Joa, joa” zou de eerste reactie kunnen zijn van een nuchtere Achterhoeker. De 

W 
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ommekeer van Paulus is zó radicaal, dat we het ons haast niet voor kunnen 

stellen. Wat is dan “het Paulusgevoel”? 
 

We vinden een belangrijk aanknopingspunt in Paulus’ brief aan de Romeinen 

(Rom 12, 4-8): “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, 

ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onder-

scheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, 

moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft 

bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, 

moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weg-

geeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met 

volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.” 
 

Paulus doet hier een beroep op de gelovige om zijn/haar talenten te gebruiken, 

wel met het besef dat we samen één zijn en elkaar nodig hebben. 

Een oproep die ook uitstekend past bij onze fusieparochie die eind 2010 is 

ontstaan uit de zeven zelfstandige parochies van Beltrum, Eibergen, Groenlo, 

Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen. 
 

Elke locatie van de St. Paulusparochie kampt op dit moment met dezelfde 

uitdagingen en zorgen: teruglopend kerkbezoek, de jeugd die nauwelijks nog 

bereikt wordt, vergrijzing in de vrijwilligersgroepen en een groeiend tekort aan 

priesters en pastoraal werkers. 

Hoe lang kan iedere locatie (ja, ook Neede) nog op de huidige voet door blijven 

gaan? Ook het pastoresteam en bestuur kijken naar de toekomst en maken zich 

hier zorgen over. 
 

Het “Paulusgevoel”, waar pastoor De Jong over sprak tijdens de Paulusdag, ligt 

vooral in onze persoonlijke bereidheid om over de eigen grenzen heen te kijken. 

Een parochie zoals St. Paulus heeft nu en in de toekomst een gevarieerd aanbod 

aan liturgische vieringen en andere activiteiten waar u aan deel kunt nemen om 

uw geloof te verrijken en te versterken. Toegegeven, u zult er soms voor moeten 

reizen, maar ook daarin heeft u in “onze” apostel Paulus een uitstekende 

bondgenoot en voorbeeld. 
 

Op zondag 29 juni 2014 is de locatie Neede gastheer voor de 3e St. Paulusdag. 

Binnenkort wordt gestart met de eerste voorbereidingen. Er zal een 

organisatiecomité worden gevormd. Wilt u met ons meedenken over een mooie 

invulling van die dag, neem dan contact op met één van de locatieraadsleden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

18 augustus € 435,00 De Vlearmoesbus (collecte bij oecum. tentdienst) 

27 augustus € 94,80 Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 
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ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 22 september 9.00 uur S. van Vugt en L. Stokkers 
Zondag 6 oktober 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger 
Zondag 13 oktober  10.30 uur D. Konniger en L. Stokkers 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur T. Konniger en S. van Vugt 
Zaterdag 2 november 19.00 uur L. Stokkers 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.  
 

 

PROCESSIE NAAR MARIAKAPEL OP ZONDAG 13 OKTOBER 2013 
 

ind 2012 ging ik ondergetekende op een maandagavond naar de repetitie 
van de muziekvereniging Amicitia in Rietmolen, toen in de koffiepauze 

Benny Waanders de dirigent op mij afkwam met de vraag of er nog een keer een 
processie kon komen naar de Mariakapel, want dit had hem in 2005 met de 
opening bijzonder aangegrepen. Ik heb hem toe gezegd dat zal ik voorleggen aan 
de locatieraad en het Dames- en Herenkoor van de Sint Caecilia parochie in 
Neede. Vanuit het Dameskoor was er direct een vraag dat dit al eerder was 
aangekaart om een processie te houden bv. in mei of oktober, in plaats van een 
lof of Mariaviering in de kerk. 
Vanuit deze situatie is het balletje gaan rollen, zodat wij op zondag 13 oktober 
2013, 8 jaar later, weer een processie gaan houden naar de kapel, die Bernard ter 
Hedde heeft gesticht en die op 18 december 2005 is ingewijd en geopend. 
 

Wij gaan die zondag om half elf beginnen met een eucharistieviering waarin 
pastor K. Donders zal voorgaan en het Dames- en Herenkoor de zang verzorgt. 
Onder deze viering zullen er meerdere Marialiederen worden gezongen. 
Na deze dienst zal dan RK Muziekvereniging Amicitia ons begeleiden met 
hymnen en Marialiederen naar de kapel. Daar aangekomen zal worden gebeden 
en gezongen, o.a. het Ambrochianischer lobgezang met de harmonie en het 
Dames- en Herenkoor. 
Deze processie wordt speciaal gehouden in de oktobermaand, de Mariamaand. 
Ik hoop dat er veel belangstelling is. 
Johan Bolster, dirigent Dames- en Herenkoor 
 

 

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN 
 

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

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

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal 
vinden op 25 mei 2014 in de H. Caeciliakerk te Neede. 
 

E 
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Wij verzoeken u Anita Wientjes (℡ 0545-296246) te bellen. Van haar krijgt u 

dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt in vullen en inleveren voor 

1 november bij het parochiesecretariaat. 

Hartelijk dank namens de werkgroep. 
 

 

NIEUW IN ONZE PAROCHIEBIBLIOTHEEK 
 

ieronder een lijst met nieuwe tijdschriften en boeken in onze parochie-

bibliotheek. U kunt gebruik maken van de bibliotheek tijdens de 

openingsuren van het parochiesecretariaat. 
 

Vieren, Tijdschrift voor liturgie nr. 2-2013 

Gregorius Jaargang 136 nr. 4 en 137 nr. 2 

Tot uw Dienst Katern jaargang 48 nr. 3-4-5 

Analecta 2013, nr. 1, 2 en 4 

 
 

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

 

5 OKTOBER: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p zaterdag 5 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur vindt in Neede de 

kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in 

Nood plaats. U kunt dan van uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel 

in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Het ‘Achterhuis’ (R.K. 

Kerk), Borculoseweg 43. 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ont-

wikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Dit najaar vragen 

wij extra aandacht voor een project in Zuid India. Dit gebied wordt 

met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De 

slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om 

mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi 

Kendra aan vijf nieuwe evacuatiecentra. Help ook mee!   www.samskledingactie.nl  
 

 

KLEINE BOEREN GROTE DOELGROEP VOOR OIKOCREDIT 
 

leine boeren in ontwikkelingslanden behoren nog steeds 

tot de meest achtergestelde groepen, schrijft de coöpera-

tieve ontwikkelingsbank Oikocredit in het jaarverslag 2012. 

Deze mensen hebben nauwelijks bezit en daarom wil geen 

reguliere bank hun krediet verlenen om te investeren in verbetering. 
 

Oikocredits hoogste doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen 

in achterstandsposities en breidt zijn investering in deze doelgroep juist uit; 

omdat economische versterking van het platteland cruciaal is in de bestrijding 

van armoede. 

Uw deelname is hiervoor van groot belang! 

Informatie: Bertus Stevens tel. (055) 323 13 99; e-mail bertus.stevens@planet.nl 

of kijk op de website van Oikocredit: www.ontwikkelingshulp.nu 
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█████████████ GELEZEN █████████████ 
 
 

 

 
 

“GA, EN MAAK ALLE VOLKEREN TOT LEERLING.” 
WERELDJONGERENDAGEN 2013 IN BRAZILIË 

 

n Rio de Janeiro kwamen in juli j.l., katholieke jongeren uit de hele wereld bij 
elkaar op uitnodiging van de Paus. Vanuit ons bisdom dat samen reisde met 

bisdom Haarlem-Amsterdam, gingen 65 jongeren, waaronder Rianne van Boxtel, 
namens de St. Paulus parochie.  
 

De Wereldjongerendagen stonden in het teken van dienstbaarheid, bezinning, 
gebed, vieren en ontmoeting. Het was geen vakantiereis maar een bedevaart met 
de wereldkerk. Wilt u een terugblik van de reis lezen, dan kan dat via 
www.jongaartsbisdom.nl. 
 

“Ga, wees niet bang en dien!” Dat zijn de drie elementen van de missionaire 
opdracht die iedere gedoopte heeft ontvangen, aldus paus Franciscus in zijn 
homilie tijdens de WJD-slotmis op het strand van Copacabana. 
 

GA 
‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling.’ Die tekst komt uit het Mattheüs-
evangelie (28,19), waarin Jezus na zijn verrijzenis de elf apostelen de opdracht 
geeft om te missioneren en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.  
Franciscus riep de jongeren op om na dit geloofsfestijn in Rio erop uit te trekken. 
“De ervaring van deze ontmoeting mag niet opgesloten blijven in je leven of in je 
kleine groep of je parochie, je beweging of gemeenschap. Dat zou hetzelfde zijn 
als zuurstof weghouden van een sterk brandende vlam. Geloof is een vlam die 
sterker en groter wordt naarmate je het deelt en doorgeeft, zodat iedereen Jezus 
Christus, de Heer van het leven en de geschiedenis, kent, bemint en belijdt.” 
“Maar pas op! Jezus zei niet ‘als je zin hebt’ of ‘als je tijd hebt’, maar: ‘Ga, en 
maak alle volkeren tot leerling.’ De geloofservaring delen, getuigen van het 
geloof, het Evangelie verkondigen: dat is een gebod dat de Heer zijn gehele Kerk 
heeft toevertrouwd, dus ook jou”, zei de paus. “Maar dit is geen gebod dat 
voortkomt uit een honger naar dominantie en macht, maar uit de kracht van de 

I 
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liefde!” Franciscus zei dat Jezus ons eerst heeft bemind door zijn leven voor de 

mensheid te geven zodat we van de zonde zouden worden bevrijd. “Jezus 

behandelt ons niet als slaven, maar als vrije mensen, als vrienden, als broers en 

zussen. Hij zendt ons niet alleen, Hij gaat ook mee. Hij is altijd bij ons op onze 

liefdesmissie.”  
 

WEES NIET BANG 

De paus zei verder dat sommigen er moeite mee hebben om actief te 

evangeliseren, wellicht vanwege onvoldoende toerusting of omdat ze bang zijn. 

“Beste vriend! Jouw angst verschilt niet zoveel van die van Jeremia, een 

jongeman, net als jij”, zei de paus naar aanleiding van de eerste lezing uit het 

Bijbelboek Jeremia. Jeremia werd door God geroepen en zou een van de grootste 

profeten van Israël worden. Bij zijn roeping zei hij tegen God dat hij ongeschikt 

was. Hij meende dat hij niet goed genoeg uit zijn woorden kon komen en 

bovendien nog zo jong was. Maar God zei tot hem: ‘Wees niet bang!’ 

Ook Christus zei tegen zijn leerlingen dat ze niet bang hoeven te zijn, omdat Hij 

altijd bij hen zou zijn. “Dit geldt ook voor ons!” zei de paus. “Jezus laat ons niet 

alleen, Hij laat je nooit alleen! Hij is altijd bij jou!” riep Franciscus. Hij voegde 

eraan toe dat zijn missiegebod aan alle gedoopten is gericht. “Beste jonge 

vrienden, wees je bewust van het gezelschap van de gehele Kerk en ook de 

gemeenschap van de heiligen op je missie. Als we samen voor uitdagingen staan, 

dan zijn we sterk, dan ontdekken we bronnen waarvan we niet wisten dat we die 

hadden. Jezus riep de apostelen niet op om geïsoleerd te leven. Hij riep ze om 

een groep te vormen, een gemeenschap.” 
 

DIEN 

“Het laatste woord: dien.” Het leven van Jezus was een leven van dienst-

baarheid, zei de paus. Ook Sint Paulus leefde voor de gemeenschap van de 

gelovigen, zei de paus naar aanleiding van de tweede lezing. De apostel schreef 

in de eerste brief aan de christenen van Korinthe: ‘Hoewel ik van niemand 

afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zo veel mogelijk 

mensen voor Christus te winnen.’  
 

Tot slot zei de paus: “Ga, wees niet bang en dien! Als je deze drie ideeën volgt, 

zal je ervaren dat degene die evangeliseert geëvangeliseerd wordt, dat degene die 

de vreugde van het geloof overdraagt, zelf vreugde ontvangt. Beste jonge 

vrienden. Als jullie naar huis terugkeren, wees niet bang om met Christus 

genereus te zijn, om getuige van zijn Evangelie te zijn.” Zoals Hij deed met 

Jeremia, zo zal God ook jonge gelovigen bijstaan. Wie evangeliseert, brengt de 

kracht van God onder de mensen zodat “het kwaad en het geweld wordt 

afgebroken, en barrières van egoïsme, intolerantie en haat worden vernietigd”. 

“De Kerk rekent op jullie! De paus rekent op jullie! Moge Maria, de moeder van 

Jezus en onze moeder, jullie altijd vergezellen met haar tederheid. Ga en maak 

alle volkeren tot leerling. Amen.” 
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eeft u dat ook? Heeft u ook zo’n zwak voor onze nieuwe paus: Franciscus 1? 
Een priester in ons aartsbisdom vroeg zich af wanneer hij nu eens echt 

paus werd. Alsof hij niet vanaf seconde nr 1 al paus was. En wat voor een paus! 
Een paus die naar de armen en zieken toe gaat. Een paus die zich onder de 
gewone mensen begeeft. Een paus die grapjes maakt en het betrekkelijke laat 
zien van het witte pausmutsje, de pausmobiel en de luxe pausvertrekken in het 
Vaticaan mijdt. Heerlijk vind ik dat. Een paus die eerst ‘Buona sera’ zegt en dan 
vraagt om voor hem en zijn loodzware functie te bidden: Een gewoon ‘Onze 
Vader’ en een ‘Wees gegroet’. Een paus die gewoon in de bus door de stad rijdt. 
Een paus die naar het Italiaanse bootvluchtelingeneiland Lampedusa gaat. 
Wonderlijk, want daar zullen toch vooral islamitische vluchtelingen worden 
opgevangen. Op zo’n paus heb ik mijn leven lang gewacht! Weg met al dat 
troongedoe, weg met alle belangrijkdoenerij. Wees gewoon en doe gewoon! Ook al 
ben je numero uno van de RK kerk, je bent eerst en vooral een gewone gelovige, 
een gewoon mens. Niet meer en niet minder als ieder van ons. Deze paus sluit 
voor mij aan bij die tollenaar achter in de synagoge. Die bidt vol bescheidenheid: 
‘Heer, wees mij, zondaar, genadig.’ Die tollenaar weet heel goed dat hij fouten 
maakt, dat hij een zondig mens is. Hij beseft het en probeert de boodschap vanuit 
de H.Schrift op zijn leven toe te passen. Hij weet maar al te goed dat hij God’s 
genade eigenlijk niet verdient als hij zo door blijft leven. Het is een mens die zijn 
leven wellicht zal gaan beteren. Hij heeft besef van het Godsmysterie.... dat hij 
eens verantwoording af zal moeten leggen voor zijn handel en wandel. Je hebt 
pastores die naar de ogen gezien willen worden. Misschien ben ik er wel één van. 
Je hebt pastores en leiders die zich voorstaan op hun functie in de kerk en de 
samenleving. Zij zijn een schande voor het godsvolk, de natie, maar beseffen dat 
zelf niet. Ze willen geëerd worden en behandelen parochianen of burgers als 
voetveeg. Ze spreken niet de taal van de gewone mensen. Ze zijn als die farizeeër, 
die zichzelf op de borst klopt en zegt: ‘Goddank, dat ik niet zo ben als zij daar!’  
Een mens is maar een mens. Dat besef maakt ons vanzelf bescheiden. We weten 
van onszelf wel dat we allemaal zondige mensen zijn. De een meer als de ander, 
maar toch… We weten ook dat we allemaal iets van die farizeeër en iets van die 
tollenaar in ons hebben. Waar het op aan komt, is of we bereid zijn om over ons 
eigen staan in het leven eerlijk na te denken. Denken in het licht van de Bijbel, 
in het licht van Jezus. 
Als we naar het woord 'God' in de H. Schrift kijken valt op dat God een 
werkwoord is. Als we vertalen, staat er: 'Ik was er, Ik ben er, Ik zal er altijd zijn'. 
Het gaat om het werkwoord 'zijn'. Het gaat om het doen van het werkelijk goede. 
God vraagt aan het einde van ieder mensenleven niet zozeer wat of je geloofde, 
maar veel meer: Wat heb jij gedaan? Wie was je?  

Simon Nagelmaeker 

Profielhouder diaconie 

Pastoraal werker Parochie St Paulus 

H 
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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  

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 

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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VREDESWEEK 2013: 21 T/M 29 SEPTEMBER 
 

elukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd 
(Matteüs 5:9). Blijkbaar is het kenmerkende van een ‘kind van God’ dat 

deze vrede sticht. 
Wilt u het wat eigentijdser zeggen, dan noemt u het “Act for Peace”. Dat is het 
motto geworden van de Vredesweek, die breed in Nederland wordt gevierd. 
 

Vredesactivisme 

Hoe word je actief voor vrede? 
De een gaat de straat op 
de ander verdwijnt in de binnenkamer. 
Maar misschien ben je op straat 
wel heel actief van binnen 
en vind je in jouw binnenkamer 
de juiste activiteit voor buiten. 
Het is allemaal nodig. 
Doe waartoe jij geroepen bent, 
wat jouw hart raakt en jou in beweging zet: 
de straat op of de binnenkamer in, 
dat maakt dan niet meer uit. 
Hoe worden wij actief betrokken? 
Door naar de ander te kijken, te luisteren 
en van elkaar te leren. 
Door ons te openen voor elkaar: 
voor de vreemdeling in de eigen straat 
én voor de burgers in Syrië. 
Zie de verschillen, onderzoek ze, 
praat erover en denk er over na: 
zo raken we op elkaar betrokken 
en worden we vredesactivisten! 
 

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 
�  www.stpaulusparochie.nl 
Rabobank:  Algemeen: 13.56.00.065  -  Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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