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12-13 APRIL T/M 19 APRIL: 

DE GOEDE WEEK: 
PALMZONDAG - WITTE DONDERDAG - 
GOEDE VRIJDAG - STILLE ZATERDAG 

 

e mooiste liturgie van de kerk vieren wij in de 

week die wij in onze kerk de ‘Goede week’ 

zijn gaan noemen. Het is de week waarin we het 

lijden, sterven en begraven van Jezus gedenken. 

Waarom heet het dan de Goede Week? Misschien 

is dat pas echt te begrijpen als men die dagen ook 

bewust beleefd en aan de vieringen deelneemt. Als 

we bij Jezus leven stil staan, staan wij ook bij 

onszelf stil. 
 

Op Palmzondag nemen wij de groene takken ter 

hand en willen wij, evenals de mensen in 

Jeruzalem destijds, Jezus met groene takken 

verwelkomen in onze kerk, ons huis en ons leven. 
 

Op Witte Donderdag komt de kerk in de avond 

samen. We beginnen de viering feestelijk. De 

klokken luiden bij het Gloria, maar daarna zullen 

dezen zwijgen tot het Gloria in de Paasnacht. 

Jezus deelt niet alleen brood en wijn met zijn 

leerlingen, hij levert zich ook uit. Hij geeft zich-

zelf, blijvend. Hij is het Altijddurende Verbond. 
 

Op Goede Vrijdag bidden wij in een zichtbaar 

versoberde kerk op de middag de Kruisweg, en in 

de avond worden wij uitgenodigd voor de avond-

plechtigheden. De Passie volgens Johannes en de 

D 
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verering van het Kruishout vormen de kern van de plechtigheden. 
 

Op Stille Zaterdag is er helemaal geen liturgie omdat Christus rust in het graf. 
 

De reden dat deze week ‘goed’ wordt genoemd? Dat kan men pas een beetje gaan 
begrijpen als we op de derde dag van Jezus’ sterven samenkomen en mogen 
horen: Hij is niet hier, Hij is Verrezen! 
K. Donders. 
 

 

UITNODIGING VOOR DE KINDEREN 
(VOOR PALMZONDAG EN VOOR PASEN) 

 

este jongens en meisjes, 
Zaterdag 12 april om 19.00 uur vieren we in de kerk Palmzondag. 

Op Palmzondag vieren we dat Jezus in Jeruzalem als een grote Held werd 
toegejuicht. De mensen waren blij dat Jezus naar Jeruzalem kwam en ze riepen 
hosanna, zwaaide met palmtakken en legde kleden op de grond waar Jezus 
overheen kon lopen. Iedereen was blij! 
 

In de kerk willen we dit ook vieren, maar niet zonder 
jullie! 
 

Als je het leuk vind mag je thuis een Palmpasen stok 
maken en deze mooi versieren met bijv. gekleurd 
papier, bloemen, buxustakjes of snoepjes. 
Je mag hem zo mooi maken als je zelf wilt. 
We lopen dan in de kerk een kleine optocht zodat 
iedereen je Palmpasen stok kan bewonderen. 
Tijdens de viering horen we het verhaal van 
Palmpasen en gaan we veel zingen samen met het 
nieuwe kinderkoortje “DE KERKUILTJES”. 
Na afloop kun je de Palmstok aan iemand geven die je 
op wilt vrolijken, maar je kunt hem natuurlijk ook 
thuis een mooi plekje geven. 
 

We hopen dat jullie allemaal komen, want zonder jullie is het geen echt feest!! 
 
 

Een week later, op zondag 20 april, vieren we om 9.00 uur Pasen in de kerk. 
In deze viering zingt het koor ”DIAPASON”. 
Voor jullie is er tijdens de dienst een kindernevendienst in Het Achterhuis. 
Tijdens de kindernevendienst willen we jullie vertellen hoe het verder is gegaan 
met Jezus. 
Ook gaan we nog kleuren en tekenen. 
We hopen dat jullie allemaal komen zodat we samen Pasen kunnen vieren. 
 

Trudy Wibier, Miranda Eggink, Sandra Niemeijer en 

Simone Meijerink 

B 
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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 Annet Zoet 

WD = Woorddienst FB = Em. Pastoor F. Bomers C.M. 

 

Weekend van 5 en 6 april: 5e Zondag van de Veertigdagentijd 

Za. 5 apr. 19.00 uur Gezamenlijke Vormselviering voor de vormelingen uit 

Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen. Het koor 

Diapason zingt en de voorgangers zijn rector P. Kuipers 

en pastoor H. de Jong. 

Wij verzoeken u om ruim op tijd in de kerk te zijn 

vanwege de verwachte drukte. Er worden ruim 40 kinderen 

gevormd en het aantal zitplaatsen in de kerk is beperkt. 

Di. 8 apr. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is 

kapelaan K. Donders. 

Wo. 9 apr. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven: 

  Sobere Maaltijd in de Vastentijd, met aansluitend: 

 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 5 april     17.30 uur EU – KD 

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

Di. 8 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 12 en 13 april: Palmpasen 

Za. 12 apr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het kinder-

koor “De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastoor 

H. de Jong. 

  Er is een optocht door de kerk van de 

kinderen met hun meegebrachte palmpasen-

stokken. Zie ook de uitnodiging op blz. 2. 

Wo. 16 apr. 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 17 apr.  Witte Donderdag 

  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 10.00 uur Schoolviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 

 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- 

en Herenkoor. Voorgangers zijn pastoor H. de 

Jong en pastor A. Zoet. 

  Na afloop van de viering is er tot 21.30 uur 

gelegenheid tot stille aanbidding van de Heer in het 

uitgestelde Allerheiligste Sacrament. 
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Vr. 18 apr.  Goede Vrijdag (vastendag) 

 15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is kapelaan K. 
Donders. 

 19.00 uur Woorddienst met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  U mag bloemen meebrengen voor de Kruis-
hulde tijdens deze dienst. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 12 april     17.30 uur EU – KD 

Zo. 13 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ mmv Jeugdorkest 

Di. 15 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 17 april     19.00 uur EU – KD/SN 

Vr. 18 april Eibergen 15.00 uur Kruisweg – HdJ 15.00 uur Kruisweg – Wgr. 

 Eibergen 19.00 uur Woorddienst – SN  19.00 uur Woorddienst HdJ/AZ 

 

Weekend van 19 en 20 april: Hoogfeest van Pasen 

Za. 19 apr.  Paaswake 

 21.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Vastenaktie. 

Zo. 20 apr.  Paasmorgen  

 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
koor Diapason. Voorganger is pastor S. Nagel-
maeker. 

  Er is kindernevendienst. Zie de uitnodiging op blz. 2. 
  Er is een 2e collecte voor de Vastenaktie. 
  (Na afloop van de viering kunt u wijwater meenemen achter uit de kerk. 

U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.) 

Vr. 25 april 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw A. Haarman (RK). 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 19 april     21.00 uur EU – HdJ/AZ/SN 

Zo. 20 april Eibergen 10.30 uur WCV – SN  10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 10.30 uur EU – KD 

Ma. 21 apr. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – KD  

Di. 22 april Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 26 en 27 april: Beloken Pasen 

Za. 26 apr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet. 



 5 – april - mei 2014 

Do. 1 mei  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. 26 april Rietmolen 19.30 uur WCV – SN 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 april Eibergen 10.30 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 29 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 1 mei Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 3 en 4 mei: 3e Zondag van Pasen 

Zo. 4 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

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

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 3 mei Rietmolen 19.30 uur EU – KD 17.30 uur EU – KD 

Zo. 4 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – KD 

Di. 6 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 10 en 11 mei: 4e Zondag van Pasen 

Za. 10 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Roepingen-

zondag. We willen een financiële bijdrage te leveren voor 

het mogelijk maken van de ambtsopleiding van priesters, 

diaken en catecheten in ons aartsbisdom. 

Di. 13 mei 19.30 uur Marialof met zang van het Dameskoor. Voorganger is 

kapelaan K. Donders. 

Wo. 14 mei 20.00 uur Redactievergadering voor de Pinksterbinding. 

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

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 

Do. 15 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 10 mei     17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 11 mei Rietmolen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – FB/HdJ 

 Eibergen 10.30 uur WCV – SN 

Di. 13 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 17 en 18 mei: 5e Zondag van Pasen 

Za. 17 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 17 mei Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 18 mei Eibergen 11.30 uur EU 1e HC – HdJ  11.30 uur EU 1e HC – KD 

Di. 20 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Wo. 21 mei Eibergen 19.30 uur Marialof – SN  
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Weekend van 24 en 25 mei: 6e Zondag van Pasen 

Zo. 25 mei 9.30 uur Viering van de Eerste Heilige Communie met zang van 
kinderkoor “De Kerkuiltjes”. Voorgangers zijn pastoor H. 
de Jong en pastor A. Zoet. 

Do. 29 mei  Hemelvaart 
 7.30 uur Woorddienst in Beltrum, verzorgd door de Werkgroep. 
 9.00 uur Eucharistieviering in Eibergen. Voorganger is kapelaan 

K. Donders. 
 10.00 uur Oecumenische viering op Erve Lubbers, Eibergsestraat 

250 in Rietmolen (tegenover Geelink IJzerwaren). Voor-
gangers zijn o.a. pastor A. Zoet. 

  Zie ook de uitnodiging op blz. 7. 
Vr. 30 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. J. Lieftink-Buijs (PKN). 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 24 mei Eibergen 19.00 uur WCV – AZ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 25 mei Rietmolen 11.30 uur EU 1e HC – HdJ/AZ  11.30 uur EU 1e HC – KD 

     17.00 uur Lof - HdJ 

Di. 27 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Vieringen in de komende weken: 

Za. 31 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Wo. 3 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders.  
Zo. 8 juni  Hoogfeest van Pinksteren 

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

  Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionaris. 
 
 
 
 

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

Overleden: 
20-01 Mevr. S. Scholtz-Widajanengseh, Hoge Blik 17, 101 jaar 
22-01 Mevr. W.E. ter Braack-Tenhagen, Meyersveldweg 7, 84 jaar 
28-01 Dhr. A. J. Ponds, Oudestraat 64, 82 jaar 
11-03 Dhr. W.J. Winkelhorst, Es 40-02, 84 jaar 
17-03 Mevr. J.S.M. Hanter, Bergweg 10, 64 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. F.E.M. ten Hagen, Magnoliastraat 34 naar Koeweidendijk 3 
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██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 

 

 
 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING 
 

p Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei a.s. zal er om 10.30 uur opnieuw een 

Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden en wel op een 

bijzondere locatie: de boerderij van de familie Lubbers aan de Eibergsestraat 250 

in Haaksbergen. 

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute 

die dag. Ook als u er niet op uit trekt die dag, bent u van harte welkom om mee 

te vieren en mensen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen, Rekken 

en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulus-

parochie, in het bijzonder de locatie Rietmolen. 

Ds. Jan Struijk, ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger en pastor Annet 

Zoet. 

 

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

 
 
 

 

DE VIERING VAN WITTE DONDERDAG 
 

p deze dag vieren we de instelling van de heilige Eucharistie en het 

sacrament van het priesterschap én het gebod van de naastenliefde. 

De plechtige avondmis begint om 19.00 uur. Na afloop van de viering is er tot 

21.30 uur gelegenheid tot stille aanbidding van de Heer in het uitgestelde 

Allerheiligste Sacrament. We mogen waken bij Hem en in stil gebed zijn liefde 

en lijden overwegen. Jezus sprak tot Petrus: ‘Ging het uw krachten te boven om 

één uur met mij te waken?’ (Matt. 26,40) 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

 

BIJZONDERE VIERING OP GOEDE VRIJDAG 18 APRIL 2014: 
"Waarom GOEDE Vrijdag ?" 

 

ezus, die wilde dat alle mensen gelukkig zouden zijn, sterft aan het kruis. 

Zijn vrienden zijn verdrietig en begrijpen er niets van. Wat is hier nu GOED 

aan? Wat betekent het voor ons?  
  

Deze bijzondere viering is bedoeld voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers 

van de basisschool. Ook iedereen die even wil stilstaan bij het verhaal van Goede 

Vrijdag is van harte welkom. Deze viering zal geen traditionele viering zijn maar 

een viering waar je in beweging kunt komen. 
 

Er zijn door de hele kerk heen verschillende activiteiten georganiseerd die 

uitnodigen tot overdenking of meedoen. Je kunt kiezen wat jou aanspreekt. Je 

kunt kijken naar beelden van de kruisweg of langs de staties in de kerk lopen. Er 

is een plaats om een kaars op te steken of om creatief bezig te zijn. Je kunt 

meezingen met het koor. Er is een Klaagmuur: een muur van hoop en verdriet, 

O 

O 

J 
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waarin je een eigen geschreven briefje kunt stoppen. Ook is er aandacht voor 
Sierra Leone, het project van de Vastenactie. Het koor Kiddoesj zingt speciale 
liederen. 
 

Jullie zijn van harte welkom in deze viering op 18 april om 19.00 uur in de OLV 
Tenhemelopnemingkerk aan het Mariaplein te Beltrum. 
Werkgroep Ouders-School-Parochie, geloofsgemeenschap Beltrum. 
11 11  

 

 

21 MEI: INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT 
 

ij nodigen u uit voor de laatste bijeenkomst van dit seizoen op woensdag 
21 mei. Het onderwerp is, heel toepasselijk in de meimaand, de 

Verkondiging van de engel Gabriel en het Magnificat uit het Lucas evangelie. 
  

We lezen samen de tekst en stellen ons de vraag wat zij ons te 
vertellen heeft en wat zij voor ons persoonlijk kan betekenen en 
we kijken naar een religieuze afbeelding die bij deze lezing past. U 

bent van harte welkom om uw eigen Maria beeldje of afbeelding mee te nemen. 
Wellicht heeft u ook een bijzondere herinnering die daaraan verbonden is. 
 

Deze bijeenkomsten zijn heel eenvoudig, geen ingewikkelde theologie. We delen 
dat wat we aan de ander willen toevertrouwen, maar dat is zeker geen 
verplichting.  
Pastor Annet Zoet begeleidt deze bijeenkomst. Een aantal mensen hebben zich 
er al voor opgegeven, maar er is nog plek voor 5 mensen.  
De bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 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. 
De kosten zijn € 2,- per persoon. U kunt zich opgeven op het nieuwe catechese 
email adres: catechese-eibergen@stpaulusparochie.nl 
 

Zodra de nieuwe data voor de nieuwe bijeenkomsten na de zomervakantie 
bekend zijn, zullen wij dit in de parochiebladen zetten. 
Meer informatie kunt u ook telefonisch verkrijgen bij pastor Annet Zoet (℡ 06-
27124695) of bij Judith Herbers (℡ 0545-476502). 

Werkgroep volwassenen catechese, 

Pastor Annet Zoet, Rieky Luttikholt en Judith Herbers 
 

 

UITNODIGING ST. PAULUSDAG 2014 
 

este parochianen,  
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 29 juni 2014! 

 

Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. 
Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. 
Dit jaar bent u welkom in Neede bij de geloofsgemeenschap van de H.Caecilia. 
 

We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering bij de Needse Olde Mölle, 
in de open lucht! 
 

W 

B 
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Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en het koor Cecil en 

het dames- en herenkoor uit Rietmolen zullen de zang verzorgen.  
(Met slecht weer gaan we natuurlijk naar binnen.) 
 

U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop koffie/thee met 

een broodje bij het, naast de molen gelegen, restaurant de Olde Mölle. 

Na de koffie kunt u kiezen voor 2 van de 3 activiteiten: 

Presentatie Historische kring Neede, Minigolfbaan of Spellen met quiz. 
 

Na afloop van beide activiteiten willen we, rond 14.00 uur, gezamenlijk de St. 

Paulusdag afsluiten. 

Graag zien wij u op zondag 29 juni in Neede! 

De werkgroep St. Paulusdag. 
 

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

genoeg koffie/thee en broodjes hebben voor iedereen! 
 

Wilt u zich z.s.m. aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofs-

gemeenschap of uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com? 

De uiterste aanmelddatum is 15 juni 2014. 
 

 

 

VASTENAKTIE 2014: SIERRA LEONE 
 

a een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse 

Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de 

samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van 

de zusters van Cluny. 

Hun project in Diomplor vormt het campagneproject 2014 van de bisschoppelijke 

Vastenaktie. De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school 

kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund met 

zogenoemde ‘business and savings’-programma’s, waarmee groepen vrouwen 

een soort kleine coöperaties vormen. 

Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. 

Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het 

‘Diomplor-programma’ opgericht. In de lokale taal betekent ‘diomplor’: 

saamhorigheid. Een van de leerlingen van de basisschool in het Diomplor-

programma, Yumba, legt uit waarom saamhorigheid zo belangrijk is: “We 

hebben in de hel geleefd en daar willen we nooit meer naar terug.” 

Het programma begint als een spontaan initiatief in de vluchtelingenkampen in 

Guinee. De zusters zien de mensen in het kamp rondhangen en horen hun 

verhalen: “Het waren verschrikkelijke verhalen en ze raakten me diep,” vertelt 

zuster Teresa. Ze gaat vaak naar het bos – “om te lopen, lopen, lopen” - om haar 

gedachten weer wat op orde te krijgen: “Er waren momenten dat ik alle geloof 

en vertrouwen kwijt was. Dan vroeg ik me af of het iemand iets kon schelen wat 

er met deze mensen gebeurde.” Ze bereikt ‘de bodem’, maar “ik realiseerde me 

dat ik leefde en dat ik God daar dankbaar voor moest zijn.” De vluchtelingen om 

haar heen blijven hopen en vertrouwen op God. Dat helpt zuster Teresa: “Ze 

N 
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herstelden daarmee ook mijn hoop en vertrouwen. Zij hadden zoveel geleden en 
zij bleven toch geloven in een betere toekomst.” Zuster Teresa ziet het enorme 
potentieel van de vrouwen in het vluchtelingenkamp. Vrouwen die nooit de kans 
hebben gekregen zichzelf te ontwikkelen. Ze zoekt wat jonge vrouwen bij elkaar 
om de kinderen les te geven. Via rollenspellen werken ze aan de oorlogstrauma’s, 
maar ook aan gezondere man-vrouwverhoudingen. 
Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van 
Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Zuster 
Mary Anthony: “Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest 
vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als 
eten koken.” Met verschillende programma’s bereiden de zusters de kinderen 
voor op een plaats in de samenleving: “We willen goede burgers van ze maken, 
maar we willen ze ook zelfstandig maken,” legt zuster Mary Anthony uit. “Zodat 
ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage aan de 
maatschappij kunnen leveren.” 
Er zitten geen voormalige kindsoldaten op de school, maar veel kinderen dragen 
de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde 
van vrede en tolerantie. De zusters leren de kinderen harmonieus samenleven en 
een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de 
samenleving in Sierra Leone. 

 

Steun de Vastenaktie via het Vastenzakje dat achterin de 

kerk ligt en die u ook ontvangst samen met deze Paasbinding. 
 

 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, 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 

4 – 7 april H. de Jong 06-12379793 

11 – 14 april S. Nagelmaeker 06-53553557 

17 – 20 april H. de Jong 06-12379793 

25 – 28 april A. Zoet 06-27124695 

2 – 5 mei K. Donders 06-28302101 

9 – 12 mei H. de Jong 06-12379793 

16 – 19 mei S. Nagelmaeker 06-53553557 

23 – 26 mei A. Zoet 06-27124695 

30 mei – 2 juni K. Donders 06-28302101 

6 – 10 juni H. de Jong 06-12379793 
 
 
 
 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen.  
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██████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD ██████ 
 

 

 

 
 

TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS 
 

nder het motto "Wat is de kerk jou waard?" is in januari jongstleden de actie 

Kerkbalans 2014 van start gegaan. 

Dankzij onder meer uw financiële bijdragen is het mogelijk 

onze inspirerende geloofsgemeenschap St. Paulus en onze 

locatie in Neede in stand te houden. Tot nu toe is (naast de 

schenkingen per notariële akte) in totaal voor een bedrag van € 39.000 aan 

bijdragen voor 2014 toegezegd. Dit is ruim 10% lager dan het totaal van de 

bedragen die vorig jaar waren toegezegd. Wij willen een ieder bedanken voor zijn 

of haar bijdrage. 
  

Graag ontvangen wij ook van de parochianen de enveloppen voor deelname aan 

de actie Kerkbalans retour, die dit nog niet hebben gedaan, zodat we voor 2014 

een totaaloverzicht kunnen opstellen. 

Daniël Mol, budgethouder Locatieraad Neede 
 

 

OP WEG NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM IN NEEDE 
 

en van de doelstellingen in het beleidsplan van de St. Paulusparochie is het 

oprichten van een “Padista” (Pastorale Diaconale Statie) in Neede. 

Aanleiding hiertoe zijn de beschikbaarheid van een gebouw (Het Achterhuis) en 

de (stille) armoede die er in Neede is. Dat laatste blijkt uit o.a. het aantal 

cliënten van de Voedselbank in Neede en het aantal kerstpakketten dat de 

Stichting Kerstactie Berkelland vertrekt aan inwoners van Neede. 
 

De term “diaconie” is bij velen vooral bekend in de vorm van noodhulp door de 

Caritas (PCI), vroeger de Armenzorg. Diaconie is het handelsmerk van 

christenen. Onze taak als kerk ligt daar waar mensen lijden, gekwetst worden, 

uitgestoten worden. Met alle mensen, maar vooral met deze mensen moeten wij 

solidair zijn. Dat is onze evangelische opdracht. We willen een diaconale kerk 

zijn, die midden in de samenleving staat, naast mensen die door wat voor 

oorzaak dan ook moeten lijden. 
 

Pastor Simon Nagelmaeker, pastor voor diaconie in de parochie St. Paulus, 

begeleidt de totstandkoming van een diaconaal centrum in Neede. 

De locatieraad heeft, samen met Truus Vroom en Berry Brockötter (beiden oud-

bestuurslid met destijds diaconie in hun portefeuille), een bezoek gebracht aan 

een inloophuis in Westervoort en een diaconale beweging in Apeldoorn. En als u 

dit leest is ook een diaconale woongemeenschap in Enschede bezocht. 
 

We zullen u van onze ervaringen en nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden 

via de nieuwe rubriek in Binding: “Op weg naar een diaconaal centrum”.  

Namens de locatieraad, 

Gerard Bartels 
 

 

O 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

31 december € 59,35 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus 
2 maart € 129,95 Voor projecten in de Filippijnen die ondersteund 

worden door het dameskoor ‘Himig Natin’ 
 

 

TELLING AANTAL KERKGANGERS 
  

p verzoek van het KASKI is ook dit jaar in onze St. Paulusparochie tijdens 
2 weekenden het aantal kerkgangers geteld: 

Zondag 9 maart 10.30 uur Eucharistieviering 85 kerkgangers 
Zaterdag 15 maart 19.00 uur Eucharistievieringviering 68 kerkgangers 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 5 april 19.00 uur T. Konniger 
Zaterdag 12 april 19.00 uur D. Konniger 
Donderdag 17 april 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zaterdag 19 april 21.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zaterdag 10 mei 19.00 uur T. Konniger 
Zondag 25 mei 9.30 uur  1e communiecantjes 
Zondag 8 juni 10.30 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zondag 22 juni 9.00 uur D. Konniger 
Zondag 29 juni 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger 
 

Bij deze willen wij Sharona van Vugt bedanken voor haar inzet en wij wensen 
haar veel succes in haar 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. 
 

 

EERSTE COMMUNIE WERKGROEP ZOEKT VRIJWILLIGER(S) 
 

it jaar bestaat de Eerste Communie werkgroep in Neede uit twee vrij-
willigers. Eén vrijwilliger heeft aangeven om na dit seizoen te stoppen. 

Omdat één persoon geen werkgroep kan zijn, vragen wij hiervoor één of twee 
vrijwilliger(s) M/V. 
Van de vrijwilliger(s) wordt verwacht dat hij/zij met kinderen kan omgaan. Ze 
helpen bij het knutselen tijdens de voorbereidingen en begeleiden de kinderen 
tijdens de presentatieviering en communieviering. 
Het gaat om dertien bijeenkomsten waarvan twee ouderavonden, een bezoek aan 
de bakker, een rondje kerk en de evaluatiebijeenkomst. Hier komen de 
presentatieviering en communieviering nog bij. 

O 
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Wanneer we weer beginnen is afhankelijk wie ons begeleid van het pastores-

team. Dit werkjaar zijn we in oktober al begonnen en stoppen we in mei. Het ligt 

ook aan de datum waarop de Eerste Communieviering in 2015 wordt gehouden. 

Die is nog niet bekend. 

Vrijwilliger zijn bij deze werkgroep is leuk om te doen omdat het ieder een 

andere groep kinderen betreft. Voor informatie of aanmelding kun je terecht bij 

Anita Wientjes (℡ 0545-296246). 

Werkgroep Eerste Communie 
 
 

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

SERIE UNIEKE CONCERTEN IN DE OUDE MATTHEÜS TE EIBERGEN  
 

p 27 april, 11 mei en 25 mei van dit jaar, steeds om 14.30 u., zullen er in De 

Oude Mattheüskerk van Eibergen, Grotestraat 50, concerten plaatsvinden 

die een geheel eigen karakter hebben. De concerten zullen worden verzorgd door 

de organist Gijs van Schoonhoven, de blokfluitiste Hanne Feldhaus en de 

Christelijke Gemengde Zangvereniging ONO onder leiding van Ad Krijger. Ook 

de toehoorders zullen een actieve rol spelen bij deze drie concerten. 

De drie concerten hebben een vast patroon: er wordt steeds een sonate voor 

blokfluit en begeleiding van J.S. Bach uitgevoerd, met daarnaast een 

orgeltriosonate van dezelfde componist. Tevens worden twee koraalvoorspelen 

uit de Schüblerchoräle van J.S. Bach op het onlangs fraai gerestaureerde Van 

Leeuwen-orgel vertolkt. Het koor ONO zal de meerstemmige zettingen van deze 

gezangen zingen en de concertbezoekers mogen daarbij meezingen. Een en ander 

wordt voorafgaand aan de concerten geoefend.  

Het getal zes neemt in het oeuvre van Johann Sebastian Bach een belangrijke 

plaats in. Zo schreef Bach, zes sonates voor orgel, zes sonates voor viool en 

klavecimbel , zes Brandenburgse concerten en zes Schüblerchoräle, transcripties 

uit zijn eigen cantates. Is het een toeval dat Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(herontdekker en bewonderaar van Bach) zes sonates voor orgel schreef? 

Elk concert wordt daarom besloten met een sonate van Mendelssohn op het Van 

Leeuwen-orgel van De Oude Mattheüs. Aangezien er tevens in deze werken 

protestantse koralen voorkomen, worden ook deze een- of meerstemmig 

uitgevoerd door alle aanwezigen. De blokfluitsoli zullen worden begeleid op het 

Deblieck-kistorgel van Gijs van Schoonhoven.  

De toegang tot deze concerten, die ieder ca. 60 minuten zullen duren, is gratis. 

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 

 

 

PASSIESPELEN HERTME 
 

n het Openluchttheater in het Twentse kerkdorp Hertme vinden na 7 

succesvolle uitvoeringen in 2011 met ruim 8.000 bezoekers er dit jaar ook 

weer Passiespelen plaats. De laatste dagen van Jezus worden nagespeeld in een 

decor, dat in de jaren 50 speciaal voor Passiespelen is gebouwd. Een grote groep 

O 
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vrijwilligers heeft het verder uitgebouwd tot “Jeruzalem” en 100 m3 zand werd 
op het speelveld gebracht. 
Het verhaal wordt verteld in tekst maar net zo goed in de muziek en de sfeer. 
De liefde loopt als een rode draad door het stuk; Maria’s liefde voor haar zoon en 
de liefde van Jezus voor de mensen. De relatie tussen Judas en Maria 
Magdalena, een haat-liefde verhouding, is ook heel intrigerend. Door de komst 
van Maria Magdalena voelt Judas zich achtergesteld en is teleurgesteld. Er lijkt 
bij hem iets te knappen en Judas zal Jezus, dat weten we allemaal, verraden. 
Een bijzondere rol in deze Passiespelen is weggelegd voor Maria, de moeder van 
Jezus. Zij opent en sluit de Passiespelen door het Stabat Mater te zingen van 
Pergolesi. Maar zij volgt haar zoon ook in die laatste week van zijn leven. 
Muziek heeft ook een speciale plek in deze voorstellingen. Zo worden o.a. ook het 
Avé Maria, O, Haupt voll Blut und Wunden en The mother did weep (Jenkins) 
gezongen. Solisten en een koor, dat bestaat uit 60 personen, verzorgen de zang. 
Dit jaar zijn aan het script van 2011 twee scenes en twee speciaal gecomponeerde 
liederen toegevoegd. 
In totaal zullen ruim 200 personen, waaronder 30 kinderen meespelen in dit 
theaterstuk. Zij zullen zorgen voor dezelfde indrukwekkende sfeer, die er tijdens 
de voorstellingen in 2011 heerste.  
De voorstellingen zijn op 29, 30, 31 mei en 1 juni (weekend van Hemelvaart) en 
6, 7, 8 en 9 juni (weekend van Pinksteren). 
Kaarten zijn te koop via internet (www.passiespelenhertme.nl), Primera-
winkels, Facebook (www.facebook.com/PassiespelenHertme) en de VVV Borne. 
 

██ OP WEG NAAR EEN DIACONAAL CENTRUM ██ 
 

 

 

 

In deze nieuwe rubriek willen wij u informeren over de stappen die gezet zijn en worden 

om het Achterhuis te benutten als diaconaal centrum voor de parochie St. Paulus. 

Heeft u zelf suggesties en/of wilt u met ons meedenken? Meld u zich dan bij een van de 

leden van de locatieraad. 
 

Bij een diaconaal centrum kun je aan allerlei invullingen denken. Het 
Achterhuis heeft nu vooral een rol als vergader- en ontmoetingsruimte. 
 

We zijn ons als eerste gaan oriënteren op het opzetten van een inloophuis: een 
gastvrije plek creëren waar mensen op gezette tijden langs kunnen komen voor 
koffie/thee en een praatje of een goed (pastoraal) gesprek. Voor ons is het ook 
een manier om zicht te krijgen op situaties waar of doelgroepen waaraan we 
diaconale ondersteuning kunnen bieden. 
 
 

20 FEBRUARI: BEZOEK AAN INLOOPHUIS IN WESTERVOORT 
 

p 20 februari hebben we een bezoek gebracht aan het inloophuis naast de 
RK Kerk in Westervoort. Pastor Ria Doornbusch van de parochie HH Vier 

evangelisten is voor 0,75 fte aangesteld om het inloophuis (opgezet in 2012) 
vorm te geven en te begeleiden. 

O 
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Het inloophuis en ook de Weggeefhoek (een facebooksite voor mensen die 

spullen over hebben) zijn vormen van vernieuwend pastoraat. De kerk laat zien 

er te willen zijn voor mensen in armoede en eenzaamheid. In het inloophuis zijn 

altijd twee gastvrouwen en –heren (vrijwilligers) die de bezoekers als gast 

ontvangen en behandelen. Als bezoekers behoefte hebben aan een gesprek met 

een pastor wordt Ria Doornbusch ingeschakeld. 

De gasten van het inloophuis mogen er zijn zoals ze zijn (mens, kind van God; 

geen ‘probleemgeval’) en ze kunnen zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben. 

Hun vraag bepaalt het aanbod. Het inloophuis organiseert dus niet allerlei 

activiteiten, zoals in een buurthuis (kaartclub, talencursussen of computerles). 

Er is alleen 1x per maand een lunch. Toen wij er waren hadden de deelnemers op 

eigen initiatief de zaal versierd omdat het bijna carnaval was. 

Er wordt actief gebruik gemaakt van de sociale media om met mensen in contact 

te komen en ook om armoede en eenzaamheid een gezicht te geven. Via de 

sociale media krijgt pastor Ria Doornbusch vaak reacties/signalen die aanleiding 

zijn voor een pastoraal gesprek/bezoek. 

Kijkt u maar eens op https://nl-nl.facebook.com/InloophuisDeHerberg. 

Via de sociale media en plaatselijke kranten is het ook gelukt om bijzondere 

acties te organiseren, bijv. massaal punten sparen voor pakketten van super-

markten om die weer te verspreiden onder mensen die zo’n pakket goed konden 

gebruiken. 

 
 

14 MAART: BEZOEK AAN EGIDIONBEWEGING IN APELDOORN 
 

n Apeldoorn werden we ontvangen door diaken Ronald Dashorst. Hij is 

werkzaam voor de parochie in Apeldoorn en lid van de Egidio-beweging. De 

gemeenschap van Sant‘Egidio zet zich in voor de kwetsbare mens in de 

samenleving: armen, eenzamen, daklozen, jongeren en ouderen. 

Ze runnen o.a. een kledingbank en verstrekt maaltijden aan dak- en thuislozen. 

De liturgie (God en elkaar ontmoeten in het vieren) is een wezenlijk element, 

juist om de bron van waaruit men handelt (het geloof) niet uit het oog te 

verliezen. Elke vrijdagavond is er een korte viering in de Mariakerk. Daarna 

gaat een groep vrijwilligers met een bakfiets de stad in om soep en koffie uit te 

delen aan dak- en thuislozen. 

De drukbezochte kledingbank is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Daar 

is ook een ontmoetingsruimte, waar bezoekers koffie/thee kunnen drinken en 

een praatje maken. 

Tijdens ons bezoek schoven ook een aantal vrijwilligers aan die met veel 

enthousiasme vertelden over hun werk voor de Egidio-beweging. 

Deze beweging heeft bij de start een fotoproject gebruikt om armoede een 

gezicht te geven. Dak- en thuislozen kregen een pocketcamera mee om foto’s te 

maken van hun leven. Daarna hebben ze een boek uitgegeven met de titel “de 

Ongeziene gezien; verhalen over levenskunst”. Het zijn de levensverhalen van 

acht mensen die op het pad van de Egidio-beweging zijn gekomen. Verhalen van 

mensen die door heel verschillende omstandigheden in een kwetsbare positie 

I 
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terecht zijn gekomen en met vallen en opstaan hun weg hebben gevonden. Op de 
omslag staat het treffend verwoord: “Met het lezen van deze verhalen stappen 
we in een wereld die vaak niet onze wereld is, maar die dit zo zou kunnen zijn.” 
Als mens zijn we kwetsbaar en onheil kan eenieder overkomen.  
Voor meer informatie: www.deongezienegeziene.nl en www.santegidio.nl 
 

In de grote zaal van het Achterhuis ligt een inkijkexemplaar van “de Ongeziene 
gezien”. U kunt dit boek aanschaffen via het locatiesecretariaat. De opbrengst 
(het boek kost € 15,-) komt ten goede aan het werk van de Egidio-beweging. 
 
De bezoeken aan Westervoort en Apeldoorn waren zeer informatief en 
inspirerend. 
Op 3 april maart bezoeken we de diaconale woongemeenschap “De Wonne” in 
Enschede (http://dewonne.wordpress.com/category/de-wonne-enschede/). 
 

UIT EEN NIEUWSBRIEF VAN HET CITYPASTORAAT ENSCHEDE 
 

ezus is uit de dood opgestaan, dat vieren we met Pasen. Daaraan vooraf gaat 
een tijd van inkeer en bezinning, de vasten. Wat betekent dat: ‘uit de dood 

opstaan’?  
We zien regelmatig dat mensen van het Citypastoraat het moeilijk hebben met 
deze overgeorganiseerde maatschappij en dat ze het spoor bijster raken. Ik ook. 
En telkens weer zie ik dat mensen het uithouden, het volhouden en telkens weer 
opstaan. Soms geef je het op en ben je er even niet, dan wil je niks meer en ben je 
even dood, en telkens weer sta je op. Vaak is er iemand die je een hand toereikt, 
dan sta je samen op.  
Er zijn mensen die denken dat je, als het over het Citypastoraat gaat, met 
‘sociaal zwakkeren’ te maken hebt. Ik kan u verzekeren dat we te maken hebben 
met sterke en sociale mensen, die telkens weer de kracht hebben om in een 
onverschillige samenleving zelf of samen weer op te staan. 
Dat vind ik Pasen. 
Ik geloof dat Pasen gaat over een Christus die ook in ons woont en ons de kracht 
geeft om op te staan, telkens weer. In ons woont de liefde, de liefde voor onszelf 
(ook al geloven we dat niet altijd) en de liefde voor de ander. 
Je hoort weleens dat de liefde de dood overwint. Ik denk dus dat bedoeld wordt 
dat de liefde onze geestelijke dood overwint, waardoor we weer op kunnen staan 
of de ander de hand kunnen reiken.  
Dat zie ik vaak gebeuren op het Citypastoraat. 
Dat is ook waar Pasen over gaat, elke keer weer opstaan uit de dood en leven! 
Dat is iets om te vieren! 

Pastor Jan van den Nieuwendijk 
 
 

 Een heel mens is iemand 

 die zowel met God heeft gewandeld, 

 als met de duivel heeft geworsteld.                               Carl Jung 
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████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

 

 

27 APRIL: HEILIGVERKLARING PAUSEN 
 

p zondag 27 april aanstaande, Beloken Pasen, zal in Rome de plechtige 

Heiligverklaring plaatsvinden van de Zalige Pausen Johannes XXIII 

(†1963) en Johannes Paulus II (†2005).  

Als meditatie bij het Pasen dat wij vieren, neem ik voor deze keer een alinea uit 

de brief van Johannes Paulus II bij gelegenheid van het 150 jaar Herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie in Nederland van 26 mei 2003:  
  

“Ik moedig alle Nederlandse katholieken aan om zich actief in te zetten in het 

evangelisatiewerk, vanuit het verlangen om met hun broeders en zusters de 

schat te delen, die zij zelf hebben ontvangen, naar het voorbeeld van de 

apostelen die omgevormd zijn door de inspiratie van Pinksteren. Het is wezenlijk 

dat de katholieken het Evangelie des Levens verkondigen door aanwezig te zijn 

in alle sectoren van het sociale leven, dat zij er getuigen zijn, door hun manier 

van aanwezig zijn, maar ook door hun woorden, van het respect dat men 

verschuldigd is aan alle vormen van menselijk leven vanaf de bevruchting tot de 

natuurlijke dood, en dat zij de liefde van Christus voor de zwakkeren tot uiting 

brengen, zij die gehandicapt zijn, zij die buiten de maatschappij staan, omdat zij 

zonder werk of vaderland zijn, de ouderen die in isolement leven. Er zijn nieuwe 

bewegingen in de Kerk gekomen, die de christelijke broederlijkheid meer 

zichtbaar maken door middel van leefgemeenschappen met religieuzen of leken. 

Dat hun dynamiek op dezelfde wijze een vernieuwing van de parochies moge 

opwekken, opdat de christelijke geloofsgemeenschappen waarachtige plaatsen 

van broederlijk samenleven mogen zijn, open en gastvrij, naar het model van de 

apostolische tijden!” 

K. Donders              (de volledige brief is te vinden op www.rkdocumenten.nl) 
 

 

 

KINDERKAMP, TIENERKAMPEN EN TREKTOCHT 
 

ok deze zomer organiseert het Aartsbisdom voor jongeren een kinderkamp 

(8-12 jaar), twee tienerkampen (12-16 jaar) en een trektocht in Luxemburg 

(16-30 jaar). Uitgebreide informatie vind je op www.jongaartsbisdom.nl. 
 

 

 

MUZIEK ERVAREN 
 

uziek kan op vele manieren worden ervaren. Als kunst, als entertainment, 

om op te dansen, als decoratie in een lift, bij officiële ceremonies of bij 

religieuze rituelen. Luisteren wij bij die verschillende gelegenheden op een 

andere manier? 

Bij uitgeverij Damon is het boek “Muziek ervaren; Essays over muziek en 

filosofie” verschenen (ISBN 9789460361678, 216 pagina’s, prijs € 22,90). Tien 

auteurs schrijven vanuit verschillende disciplines over muziek. Ga voor een 

inkijkexemplaar naar www.damon/nl en zoek naar ‘muziek ervaren’. 

O 
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███████ EEN DAG NIET GELACHEN ███████ 

 
 

Drie mannen komen om bij een auto-ongeluk. Bij de hemelpoort stelt Jezus, die Petrus 

vervangt, hen ombeurten dezelfde vraag. Als zij de waarheid vertellen, dan mogen ze 

naar de hemel, anders gaan ze naar de hel. 

Jezus vraagt: "Hoe vaak heb jij je vrouw bedrogen?" De eerste man antwoordt: "Nooit, 

ik was een goede echtgenoot." "Mooi," zegt Jezus, "dan krijg jij in de hemel een groot 

landhuis en een limousine." De tweede man antwoordt: "Ik heb mijn vrouw één keer 

bedrogen?" "Fraai," zegt Jezus. "Dan krijg jij in de hemel een klein huis en een 

Volkswagen Golf." De derde man zegt: "Ik ben acht keer ontrouw geweest." "Tja," zegt 

Jezus. "Maar vooruit, jij krijgt een eenvoudige starterswoning en een bromfiets." 

Een paar uur later zien de laatste twee mannen hun vriend huilend voor de deur van zijn 

grote landhuis. "Wat is er aan de hand?" vragen zij. De man antwoordt: "Ik zag zojuist 

mijn vrouw voorbij komen. Zij woont hier in een tent en rijdt op rolschaatsen." 
 

 
 

 

 

 

OPGAVE INTENTIES VOOR PASEN 2014 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

voor de volgende viering(en):                                   (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 � Zaterdag 19 april 21.00 uur (Paaswake) 
  Eucharistieviering, kapelaan K. Donders, Dames- en Herenkoor 
 

 � Zondag 20 april 9.00 uur (Paasmorgen) 
  Woord- en Communieviering, pastor S. Nagelmaeker, koor Dipason 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) inleveren bij het 
parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 18 april). 
 
 

 



 19 – april - mei 2014 

 
 

████████ 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 
 
 

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 
 

Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

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 

Pinksterbinding 14 mei 26 – 28 mei  

Vakantiebinding 2 juli 14 – 18 juli 

Septemberbinding 27 augustus 8 – 12 september 

Allerheiligenbinding 15 oktober 27 – 31 oktober 

Kerstbinding 26 november 8 – 12 december 

Januaribinding 2015 7 januari 2015 19 – 23 januari 2015 
 

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

e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 

U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 
 

20 – april - mei 2014 

 

STRALEN ALS DE ZON 
 

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. 

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen. 
 

We vragen onszelf af: 
‘Wie ben ik wel om mijzelf briljant, schitterend, geweldig te achten? 

Maar waarom zou je dat niet zijn? 
Je bent een kind van God! 

 

Je dient de wereld niet, door jezelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen 

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 
 

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. 

De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. 
 

En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen. 

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen onze nabijheid anderen bevrijden 

 

Nelson Mandela (� 5 december 2013) 

 
 

 

De  redactie  van  Binding 
wenst  U  prettige  Paasdagen 

 
 

 

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 
 
 
 

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 BIC: RABONL2U 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 BIC: RABONL2U 
 

 

 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 


