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HET WAAIEN VAN DE GEEST 
 

ij een rondleiding legde iemand aan een 
groepje kinderen uit hoe de wind in het orgel 

zorgt dat de organist kan spelen. Je ziet die wind 
niet maar je hoort het effect wel.  
Dat is Pinksteren.  
 

Er is wind, die je niet ziet. Wat je wel ziet, zijn 
boomtakken die bewegen, vlaggen die wapperen en 
de golven in het water. De Geest zie je ook niet. 
Maar de effecten, de gevolgen van de Geest kun je 
wel zien en voelen. En de gevolgen van de Geest 
dat zijn de vruchten van de Geest: dat gaat over 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, verdraagzaam-
heid (Galaten 5, 22-23).  
Er gebeuren dagelijks zoveel verschrikkelijke ding-
en, dat we ons wel eens afvragen of het weinige 
dat wij kunnen doen wel iets uithaalt. Wat we doen 
lijkt onbeduidend als we ons realiseren dat er 
zoveel corruptie en zelfverrijking is, dat aan de rand 
van Europa tienduizenden in vluchtelingenkampen 
verblijven, dat er zoveel dreiging is en dat macht-
hebbers bruut geweld tegen hun eigen volk niet 
schuwen. 
Zulke gedachten kunnen verlammend werken. 
 

Pinksteren is het feest van de ‘roeping’. Het feest 
van de Geest die beweging brengt. Het is niet onze 
roeping om de wereld te redden, alle problemen op 
te lossen en alle mensen te helpen. Ieder van ons 

B 

2 – mei / juni 2017 

heeft een onvervreemdbare persoonlijke roeping, in ons gezin, op ons werk, in de 
wereld. We mogen God vragen dat Hij ons onze eigen roeping ook laat zien en ons 
er de kracht en het vertrouwen voor geeft.  
 

De leerlingen van Jezus hadden zichzelf opgesloten. Ze zagen het niet meer zitten. 
De Geest die als een windvlaag binnenkwam zette hen in beweging. Het effect van 
de Geest werd zichtbaar. Ze begonnen te vertellen over Jezus, ze trokken er op uit 
en verrichtten in Jezus’ naam machtige tekenen. De kleine beweging groeit tegen 
de verdrukking in en verspreidt zich.  
Als Jezus in de buurt was, wilden mensen in zijn nabijheid zijn en Hem aanraken 
omdat ‘er een kracht van Hem uitging die iedereen genas’ (Lucas 6,19).  
 

Die kracht van Gods Geest wil Jezus aan ons doorgeven. In deze tijd en op de plek 
waar we leven. Door de Geest zijn we in staat om aan onze roeping invulling te 
geven en om anderen heilzaam nabij te zijn. Als we vervuld zijn van die Geest, 
kunnen we niet anders dan een helende kracht voor anderen zijn en worden de 
vruchten van het waaien van de Geest zichtbaar en voelbaar. 
Pastoor H. de Jong 
 

 

25 JUNI: PAULUSDAG IN RIETMOLEN 
  

m het “Paulusgevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulus-
dag. Elk jaar in een andere locatie van onze parochie. Dit jaar zal de St. 

Paulusdag in Rietmolen zijn. Een dag voor alle parochianen georganiseerd door 
parochianen van alle 7 geloofsgemeenschappen m.m.v. de pastores. 
 

De St. Paulusdag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de Caecilia-
kerk (Van Everdingenstraat 34), waarvan het afgelopen jaar het interieur op 
diverse punten is aangepast. 
Na de viering gaan we naar de D.A.R.: Dorpsaccommodatie Rietmolen (Van 
Everdingenstraat 66a, ca. 400 meter van de kerk) voor koffie/thee en een broodje. 
Daarna volgt een middagprogramma. De St. Paulusdag zal rond 14.00 uur 
eindigen. 
In juni zal op www.stpaulusparochie.nl meer informatie verschijnen over het 
programma van de Paulusdag. 
 

Graag zien we u op zondag 25 juni in Rietmolen. 
Mede namens de werkgroep, 

Pastoor De Jong   
 

 

Wij willen graag weten hoeveel mensen aan deze feestdag deelnemen zodat we 
koffie/thee en broodjes voldoende hebben voor iedereen.  
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of 
door uw naam en adres te mailen naar st.paulusdag@gmail.com. Graag aan-
melden voor 19 juni 2017. 
Voor enkel het bijwonen van de viering hoeft u zich niet aan te melden. 
 

 

O 
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███████ OOVVEERRZZIICCHHTT  VVIIEERRIINNGGEENN ███████ 
 

   Hemelvaart van de Heer  

do 25 mei 10:30 Beltrum Oecumenische viering, 
Bultemansweg 4a 
(zie blz. 9) 

Past. werker A. Zoet 
en dominees 

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

Vr 26 mei 14:30 Neede Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Mevr. J. Maclean 
(NGKv) 

     

   7e zondag van Pasen  

za 27 mei 19:00 Neede Eucharistieviering 

Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 28 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering 

(afscheid pastor 

Luiten, zie blz. 5) 

Pastoor H. de Jong, 
past. werker R. Luiten 
en past. werker A. 
Zoet 

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

zo 28 mei  Rietmolen geen viering  

do 1 jun 8:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

 

do 1 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 1 jun  Neede H. Communie 
rondbrengen 

 

     

   Pinksteren  

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

zo 4 jun 10:30 Neede Woord- en 

Communieviering 

Herenkoor 
Kindernevendienst 
Inzameling Voedselbank 
2e collecte: 
Nederlandse missionaris 

Past. werker A. Zoet 

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

zo 4 jun 9:00 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

Past. werker A. Zoet 

   2e Pinksterdag  

do 8 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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   Heilige Drieëenheid  

za 10 jun 19:00 Neede Eucharistieviering 

Koor Diapason 
Pastoor H. de Jong 

za 10 jun 19:00 Eibergen Terugkomviering 1e H. 
Communie 

Werkgroep 
1e H. Communie 

zo 11 jun 10:30 Groenlo Eucharistie Pastoor H. de Jong 

wo 14 jun 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 15 jun 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 15 jun 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis)  

     

   Sacramentsdag  

za 17 jun 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 18 jun 10:00 Neede Oecumenische 

Dialectdienst 

Samenzang 

Ds. E. Struijk 

zo 18 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 18 jun 10:30 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Past. werker A. Zoet 

wo 21 jun  Neede Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

do 22 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     

   12e zondag door het Jaar  

za 24 jun 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 25 jun 10:30 Groenlo Vervalt  

zo 25 jun 10:30 Rietmolen St. Paulusdag 

Koor Laudate Dominum 
(zie blz. 2) 

Pastoraal team 

do 29 jun 9:00 Eibergen Vervalt  

do 29 jun 14:30 Neede Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Mevr. I. Nijland (PKN) 

     

   13e zondag door het Jaar  

za 1 jul 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 2 jul 10:30 Neede Woord- en 

Communieviering 

Dameskoor 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 
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zo 2 jul 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 2 jul 10:30 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep Kumbayah 

do 6 jul 8:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

 

do 6 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 6 jul  Neede H. Communie 
rondbrengen 

 

     

   In de komende weken:  

za 8 jul 19:00 Neede  Woord- en 

Communieviering 

Pastoor H. de Jong 

wo 12 jul 9:00 Neede Vervalt  

zo 16 jul 9:00 Neede Woord- en 

Communieviering 

Past. werker A. Zoet 

 
 

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

Gevestigd: 
Fam. H.A. Grefte, Hofmaat 20 
 

Overleden: 
03-05 Dhr. A.J.A. Leusink, Rondweg 4, 67 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. E.F.J. Thuinte, Hengeler 18 naar Weemerhof 43 
Dhr. A.A. Bolster, K.P. v.d. Veldestraat 29 naar Mr. J.R. Thorbeckestraat 23 
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AFSCHEID PASTORAAL WERKSTER RIANNE LUITEN 
 

p 1 juni aanstaande zal pastoraal werker Rianne Luiten haar werkzaamheden 
voor de Paulusparochie neerleggen. 

 

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

 

WAT DOEN EEN LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP? 
 

n de vorige editie schreven we over waar de locatieraad en pastoraatsgroep zich 
zoal mee bezig houden. Daarbij is de bijdrage van onze budgethouder weg-

gevallen. Die had u dus nog van ons tegoed: 
 

O 

I 

6 – mei / juni 2017 

DANIËL MOL (BUDGETHOUDER) 
 

Als locatieraad zijn we de laatste tijd druk bezig geweest om een “sluitende” 
begroting voor 2017 op te stellen.  Het kerkbestuur heeft ons eind vorig jaar 
bevestigd dat, als een locatie vitaal is, deze niet wordt gesloten. Dit wordt getoetst 
aan een drietal criteria. Er moeten voldoende vrijwilligers zijn, een locatie moet 
vitaal zijn op kerkelijk gebied en er moeten zwarte cijfers zijn.  Voor 2017 hebben 
wij aan toezeggingen voor de actie “kerkbalans” een bedrag van € 41.200 
ontvangen. Dit bedrag is iets lager dan voorgaande jaren.  Om de begroting voor 
2017 “sluitend” te krijgen, hebben wij in overleg met de locatieraad, onze 
administrateur en koster kritisch gekeken op welke kosten wij kunnen bezuinigen 
en deze inmiddels doorgevoerd (o.a. abonnementen, misboekjes en afvalkosten 
kerkhof). Op deze wijze proberen we de locatie Neede ook in de nabije toekomst 
vitaal te houden.  
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WAT IS ER GEDAAN MET UW BIJDRAGE 
VOOR DE ADVENTSACTIE 2016? 

 

artelijk dank voor uw inbreng bij de Adventsactie 2016! Het beoogde bedrag 
van € 70.000,– voor ons Rwandese straatkinderenproject Cecydar is op-

gehaald en al naar hen overgemaakt. 
 

Wat is met uw geld gedaan? 
In het afgelopen jaar heeft Cecydar 160 kinderen op straat gevolgd; 
daarvan konden 110 in het centrum worden opgenomen. 46 kinderen 
vonden weer een plek in een familie. Bij de andere kinderen bleek de 
thuissituatie te moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen verblijven nog in 
het centrum en er wordt naar wegen gezocht om de situatie thuis te verbeteren. 
Eind november 2016 was er in het centrum een vormingsbijeenkomst voor de 
ouders van deze kinderen. Ze werden geïnformeerd over hun rechten en 
verantwoordelijkheden en ze kregen informatie hoe ze met geringe middelen een 
micro-project kunnen beginnen om aan inkomsten te komen. Van de 34 
deelnemende ouders hebben 10 spontaan besloten om hun kind voor de kerst-
vakantie mee naar huis te nemen. 
Een uitgebreider verslag kunt u lezen op de website van de parochie: 
www.stpaulusparochie.nl  
 

 

BENOEMING KANDIDAAT-PRIESTER IN NIEUW PASTORAAL TEAM 
VOOR DE ST. LUDGERPAROCHIE EN ST. PAULUSPAROCHIE 

  

erheugd maken de besturen van de St. Ludgerparochie te Lichtenvoorde en de 
St. Paulusparochie te Groenlo bekend dat aartsbisschop Willem Jacobus 

kardinaal Eijk per 1 juli de kandidaat-priester R. den Hartog heeft benoemd voor 
beide parochies. De 44 jaar jonge priester-in-opleiding zal op 21 mei tot diaken- en 
op 11 november tot priester gewijd worden. 

H 
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Daarnaast maken we bekend dat de pastorale teams van beide parochies gaan 
samenwerken als één team voor beide parochies, ook per 1 juli 2017. 
Daartoe zal pastoor H. de Jong, nu pastoor van de St. Paulusparochie, per 1 juli 
2017 tevens als pastoor van de St. Ludgerparochie benoemd worden.  
Naast kandidaat-priester R. den Hartog zal het nieuwgevormde pastorale team 
onder leiding van pastoor De Jong bestaan uit: diaken C. Peters en de pastoraal 
werkers mw. H. Bresser, mw. A. Zoet en de heer J. Droste. Alle bestaande 
benoemingen zullen worden aangepast aan deze nieuwe situatie.  
 

Op zondag 17 september a.s. worden pastoor De Jong en het pastorale team 
officieel geïnstalleerd en gepresenteerd tijdens een feestelijke viering van de H. 
Eucharistie te Lichtenvoorde. Hierover volgt te zijner tijd nader bericht. 
 

De pastorale teams beraden zich de komende tijd gezamenlijk hoe de samen-
werking vorm moet krijgen om de noden en wensen van twee parochies met totaal 
16 locaties te kunnen bedienen. 
Ter voorbereiding op de pastorale samenwerking zullen ook de twee parochie-
besturen nog de nodige praktische zaken moeten regelen. Daarvoor zijn enkele 
gezamenlijke vergaderingen belegd. Een fusie van de twee parochies is niet aan de 
orde. We zullen de samenwerking zoeken waar dat moet en waar dat kan, maar 
elke parochie behoudt voorlopig zijn eigen bestuur. 
 

Wij wensen het pastorale team veel succes in de nieuwe samenstelling. 
Bestuur St. Paulusparochie & bestuur St. Ludgerparochie 
 

 

 

EERSTE NIEUWBRIEF ST. PAULUS VERSCHIJNT OP 1 JUNI 
 

p 1 juni verschijnt de eerste editie van “De Paulusbrief”, de nieuwe digitale 
nieuwsbrief van de St. Paulusparochie. 

 

Op de website www.stpaulusparochie.nl kunt u zich nu via de keuze ‘Nieuwsbrief 
per e-mail’ (in het linker menu) kosteloos abonneren op de elektronische 
nieuwsbrief, die vanaf 1 juni maandelijks zal verschijnen. 
 

Op dit moment staat de teller al op iets meer 1000 abonnees. Dit zijn allemaal e-
mail adressen die door parochianen zijn verstrekt bij de Actie Kerkbalans of (in 
Groenlo) via de Vastenactie en die wij handmatig hebben ingevoerd in het 
abonneebestand. 
Op zondag 14 mei is er een proefeditie verstuurd. Heeft u zich schriftelijk aan-
gemeld en deze proefeditie niet ontvangen? Wellicht was het e-mail adres niet 
goed leesbaar of is er door ons een typefout gemaakt. Meldt u zich dan a.u.b. 
nogmaals aan via de website! 
 

Om te voorkomen dat onze nieuwsbrief als SPAM wordt beschouwd, adviseren wij 
u om ons e-mail adres (nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl) op te nemen in uw 
adresboek of de afzender @stpaulusparochie.nl toe te voegen aan uw lijst van 
vertrouwde afzenders. 
Werkgroep Nieuwsbrief St. Paulus 
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Volg de parochie op Facebook: 
https://www.facebook.com/paulusparochie/#  
en bezoekt u regelmatig de website waar ook de 7 
geloofsgemeenschap informatie en nieuws vermelden: 
http://www.stpaulusparochie.nl/  

 

 

ZIN OM EENS MEE TE ZINGEN IN EEN PROJECTKOOR? 
  

n de St. Paulusparochie zijn momenteel diverse projectkoren actief. Twee 
daarvan zingen met enige regelmaat (elke zo’n drie keer per jaar) in een viering 

in één van de zeven parochiekerken (Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, 
Rekken en Rietmolen): 
 

Het gemengde koor Laudate Dominum is ontstaan vanuit het parochiebrede 
projectkoor dat zong in de viering ter proclamatie van de H. Calixtuskerk tot 
basiliek in januari 2015. Nadien heeft het koor in een vijftal vieringen de zang 
verzorgd. Zangers en zangeressen kunnen zich telkens voor elk project opnieuw 
aanmelden. Er worden meestal drie repetities gehouden voor een viering. 
Mocht u interesse hebben om ook eens mee te zingen in dit koor, dat zich toelegt 
op meerstemmige Nederlandse en Latijnse liturgische muziek dan kunt u een e-
mail sturen naar rita.muzieklessenberkelland@gmail.com (voor meer informatie of 
aanmelding). U wordt dan op de hoogte gehouden van elke aanstaand zang-
project.  
De eerstvolgende keer dat het koor ingezet wordt is tijdens de viering aan het 
begin van de Paulusdag (de jaarlijkse parochie-feestdag); dit jaar op zondag 25 
juni in Rietmolen. 
 

Het Paulus Gregoriaans Koor is een projectkoor speciaal voor het gregoriaans. 
Dit koor bestaat nu een jaar en zingt op tweede Pinksterdag maandag 5 juni weer 
in de viering in de H. Calixtusbasiliek. Ook voor dit koor, speciaal voor de liefhebber 
van het gregoriaans, kunt u zich per keer aanmelden via de e-mail: 
rita.muzieklessenberkelland@gmail.com (ook voor meer informatie). 
Ook dit koor komt voor elke viering een drietal keer samen om te repeteren. 
 

Graag verwelkomen we bij beide koren nieuwe zangers en zangeressen (koor-
ervaring is geen vereiste!) 
Rita te Riet 
 

 

BOEKBESPREKING 
  

l enkele jaren komen we met succes met een aantal mensen 1 keer per maand 
bij elkaar om een boek te lezen en daarover met elkaar van gedachten te 

wisselen. Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer een boek gevonden met 
de titel: Kom tot rust. Het is geschreven door André F.Troost. 
André F.Troost gaat aan de hand van Hebreeën op zoek, naar wat werkelijk 
waarde heeft. Het Bijbelboek biedt een medicijn tegen de verveling en de keuze-
stress van onze moderne tijd. De schrijver vindt rust dankzij deze eeuwenoude 
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brief van een onbekende schrijver. De rust ontdekt hij vooral in datgene wat niet 
van deze wereld is, maar ook in de heel gewone dingen van elke dag. 
 

De eerste bijeenkomst zal zijn in locatiecentrum Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 
7161 GR te Neede op woensdag 13 september 2017 van 9.30 tot 11.30 uur. De 
andere data voor deze bijeenkomsten zijn: 11 oktober 2017; 8 november 2017; 10 
januari 2018; 14 februari 2018; 14 maart 2018 en als reservedatum 11 april 2018. 
Telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip. 
Het ISBN nummer van Kom tot rust is: 9789023927402. Het boek kost 9,90 euro 
en is bij elke boekhandel te bestellen. 
 

Er is plek voor 12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro. 
Als u interesse hebt gekregen en mee wilt lezen en praten, kunt u zich opgeven bij 
Rieky Luttikholt via lutti212@planet.nl of 0545-474255 / 06-42325683. 
Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt. 
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TERUGBLIK OP DE SOBERE MAALTIJDEN IN DE VASTENTIJD 
 

Lev. 19 : 35 

“Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven,moet je hem bijstand verlenen. 

Zoals je ook een vreemdeling zou helpen, die bij je te gast is: je mag hem niet laten verkommeren.” 
  

et totaal 42 mensen aten we samen in de veertigdagentijd: 
twee Sobere maaltijden in Diekgraven en Het Achterhuis. We 

beseften dat “Weggooien is zonde” ook t.a.v. alles rondom onze 
voedselverdeling een rol speelt. 
Wat hebben we nodig en hoe denken we daarover in relatie tot de grote hongers-
nood in de wereld en de dagelijkse tekorten van ons bestaan. Ook hier in onze 
samenleving. 
Dit jaar was de opbrengst (€ 241,00) voor de Voedselbank. 
Volgend jaar kiezen we een doel in één van de hongergebieden en hopen dat ook 
u dan meedoet. 
Dank voor uw aandacht en aan allen die meededen op welke wijze dan ook. 
Annie Broekmaat en Tiny Appeldoorn 
 

 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING IN BELTRUM 
 

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

Scharenborg, Bultemansweg 4a in Beltrum. 
 

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken en 
Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, 
in het bijzonder de locatie Beltrum. 
Met hartelijke groet, 
ds. Jet Lieftink-Buijs, ds. Jan Hazeleger, ds. Jan Struijk en pastoraal 

werker Annet Zoet 

M 
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18 JUNI: DIALECTDIENST 
  

p zondag 18 juni is er om 10.00 uur in de H. Caeciliakerk in Neede weer een 
dialectdienst. 

Elke twee jaar organiseert de Werkgroep Oecumenische Diensten Neede een kerk-
dienst in de streektaal. De vorige was in april 2015. Daarin ging ds. Gerrie 
Zemmelink uit Aalten voor. 
De voorganger op 18 juni is ds. Eveline Struijk uit Eibergen. 
Bij het samenstellen van deze Binding moest deze dialectdienst nog worden 
voorbereid, dus het thema, collectedoel etc. waren nog niet bekend. “Kom kiek’n 
wat ’t wordt” dus! 
Na de dienst is er koffie en thee drinken in het Achterhuis. 
 
 
 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

16 april (Pasen) €   242,60 Vastenactie  
7 mei €   79,80 Roepingenzondag 
 

De opbrengst van de Vastenactie van Dr. Ariënsschool en de Kard. Alfrinkschool is 
€ 747,65. De opbrengst van de vastenton achterin de kerk was € 398,60. 
De totale opbrengst voor de Vastenactie komt zo op € 1.388,85. 
Dit bedrag gaat naar de stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’ 
voor de aanleg van elektriciteit op een school voor beroepsonderwijs in het 
Mpongwe-District in Zambia. 
We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat! 
 

TELLING AANTAL KERKGANGERS 
  

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

Zaterdag 25 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering 45 kerkgangers 
Zondag 2 april 10.30 uur Woord- en Communieviering 56 kerkgangers  
 

RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE 
 

e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 31 
maart en 1 april in Neede is gehouden, heeft 650 kilo kleding opgebracht voor 

Cordaid Mensen in Nood. 
Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 
 

Met de opbrengst worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. 
 

De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan in het najaar weer een kleding 
inzameling te organiseren. Om de actie dan ook weer tot een succes te maken, 
vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Of bel voor de 
dichtstbijzijnde container- of depot adressen (bellen naar 088-2080100 of kijken op 
www.samskledingactie.nl). 

O 

O 

D 
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1 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
 ℡ 0544-464663 Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 
  � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Pastoor H.A.M. de Jong  
 ℡ 06-123 797 93 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
Annet Zoet (pastoraal werker)  
 ℡ 06-271246 95 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
Rianne Luiten (pastoraal werker), tot 1 juni 2017 
 ℡ 06-49715878 � rianneluiten@stpaulusparochie.nl 
Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 
 ℡ 06-51036579 
 

• Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ℡  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt 

contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 

• Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 
• Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Inloophuis Neede (� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl): 
Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis. 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03 ℡ 0545-286318 
Secretaris vacant 
Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ℡ 06-22852326 
   7478 DB Diepenheim 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Hermien Kempers Barmentloo 40a ℡ 0545-292707 
  Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
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Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

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

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-
mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding verkrijgbaar. 
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PINKSTERKINDERNEVENDIENST! 
KOMEN JULLIE OOK? 

 

Beste Jongens en Meisjes, 
 

Op zondag 4 juni is het Pinksteren. 
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen Zijn Geest stuurt 
vol wijsheid en kracht. Dit wordt ook in de kerkdienst gevierd. 
 

Jullie zijn welkom om 10.30u in de RK. Kerk van Neede. 
Neem je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. 
Dan gaan we er een mooie viering van maken. 
 

Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het 
Achterhuis gaan voor de kindernevendienst. 
We gaan het verhaal van Jezus samen verder 
lezen, want na Pasen is er nog veel met Jezus 
gebeurd. 
Verder gaan we samen een spel spelen en 
praten over het pinksterverhaal. 
Komen jullie ook?  
Simone Meijerink 
 

10 EN 11 JUNI: OPEN KLOOSTERDAGEN 
 

ngeveer 40 kloosters zetten een deel van het weekend van 10 en 11 juni hun 
deuren open en heten bezoekers van harte welkom. 

Zij nodigen u uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd en met hun 
spiritualiteit. Ze vertellen u graag over wat hun stichters en voorgangers bewogen 
heeft en vooral wat hen nu nog beweegt. Ieder klooster zal dit op eigen wijze laten 
zien: er zijn films, presentaties, wandelingen, rondleidingen, vieringen. Maar vooral 
ook gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Meer info: www.openkloosterdag.nl. 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

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

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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