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JAAR VAN DE EUCHARISTIE
– JEZUS NODIGT ONS UIT
PASTORALE COLUMN JUNI 2019

I

n een interview vertelde een legeraalmoezenier
over hoe het er aan toe ging toen hij destijds
was uitgezonden naar Afghanistan. Iets voor elkaar
krijgen met de lokale bevolking was daar niet een
kwestie van simpelweg vragen en zaken doen. “Het
ging meestal via een maaltijd” zo vertelde hij in het
vraaggesprek dat ik met belangstelling volgde. “Je
at samen, het ging over van alles en na twee, drie
uur, tegen het vertrek kwam de aanleiding voor het
bezoek op tafel en werden er zaken gedaan. Op het
moment dat er verbinding was, vertrouwen, een
band die ontstaan was door die gezamenlijke
maaltijd”.
Aan tafel wordt gemeenschap gesticht, wordt
uitgewisseld, hersteld. De maaltijd is vaak een
teken van verzoening en van vrede. We zien in onze
tijd initiatieven om mensen met verschillende
achtergronden samen te brengen via een maaltijd.
Mensen leren elkaar kennen en zien de ander staan.
Onbekenden worden bekenden.
Jezus at met zijn leerlingen, maar ook met Farizeeërs en mensen met een bedenkelijke achtergrond zoals de tollenaar Zacheüs.
Op zondag 23 juni vieren we het Hoogfeest van het
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus. Kortweg: Sacramentsdag. De Heilige
Eucharistie is het sacrament van de blijvende
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aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons. Het woord
Eucharistie komt uit het Grieks en betekent dankzeggen. De Heilige Eucharistie, de
Maaltijd van Dankzegging vormt het hart van ons geloof en ons christelijk leven.
In de Goede Week kondigde onze aartsbisschop een ‘Jaar van de Eucharistie’ aan.
Kardinaal Eijk gaf aan geïnspireerd te zijn door het schilderij “De Emmaüsgangers”
van Rembrandt van Rijn. Een heel ‘Jaar van de Eucharistie’ dat begint op de Eerste
Zondag van de Advent en een bezinning op gang wil brengen zodat de Heilige
Eucharistie steeds meer of opnieuw een centrale plek in het hart van ons
geloofsleven in gaat nemen.
Persoonlijk ben ik erg ingenomen met dit initiatief.
De Eucharistie sticht gemeenschap. De Eucharistie bouwt de Kerk op en verbindt
ons met de Heer en vanuit Hem met elkaar. Het is voor mij als priester een
voorrecht en grote vreugde dagelijks de Eucharistie te mogen vieren.
Een bezinning op wat de Eucharistie is, inhoudt, vraagt en bewerkt is in onze tijd
broodnodig. Bij velen die bij de Kerk horen is een lauwheid ontstaan waardoor men
gemakkelijk afhaakt. Kennen we de diepte van het mysterie dat de Eucharistie is?
Dan is er gebrek aan kennis, maar ook ontbreken aan overgave aan het
onverklaarbare dat de Eucharistie in zich draagt. En tenslotte is er de vraag naar
het verlangen. Verlangen we er écht naar om naar Jezus toe te gaan en in de
Eucharistieviering naar Hem te luisteren en Hem te ontvangen in de Heilige
Communie? Ook als we daarvoor moeite moeten doen? Ook als we naar een ander
kerkgebouw gaan om daar te vieren? Laten we niet vergeten dat wij Jezus niet
uitnodigen om in ons midden te komen, maar dat Hij dat doet. Hij is de gastheer.
In het evangelie lezen we dat Jezus maaltijd houdt met zijn leerlingen en niet
andersom. Hij neemt altijd het initiatief.
Ik ben benieuwd naar de pastorale brief die kardinaal Eijk zal uitbrengen over het
‘Jaar van de Eucharistie’ en naar de aanbevelingen om accenten te leggen. We
zullen als pastoraal team zeker meedoen en u stimuleren en ondersteunen en we
hopen dat dit jaar, door de kracht van de Heilige Geest die Jezus uitblies over zijn
leerlingen, vruchten mag geven. Vruchten die blijvend zijn.
Pastoor H.A.M. de Jong

PAULUSDAG OP 30 JUNI IN TEKEN VAN THEMA “VER-GEZICHT”

B

este parochianen,
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 30 juni 2019!

Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag.
Dit jaar bent u van harte welkom in Groenlo bij de geloofsgemeenschap van de
H.Calixtus - H.Maria Moeder Gods.
We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering waarin communicantjes en
Laudate Dominum de zang zullen verzorgen.
U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop koffie/thee met
een broodje en voor enkele activiteiten. U kunt deelnemen aan max. 2 van de
volgende workshops:

1 – juni / juli 2019

2 – juni / juli 2019

1. Vergezicht schilderen
2. een themaspel
3. Ronde ‘niks doen’
4. rondleiding in de kerk
5. Toren beklimmen
(naast workshopnr. 5 is een tweede keuze niet mogelijk).
Na afloop van de activiteiten willen we, rond 14.15 uur,
Paulusdag afsluiten.

zo 9 jun

zo 9 jun 10:30 Groenlo
gezamenlijk de St.

Graag zien wij u op zondag 30 juni in Groenlo,
de werkgroep St. Paulusdag.
Wilt u z.s.m. melden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of u
blijft koffie drinken en aan welke workshops u mee wilt doen. Dit kunt u ook
samen met uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com.
De uiterste aanmelddatum is 21 juni 2019.

███████

OVERZICHT VIERINGEN

do 30 mei 10:30 Eibergen
do 30 mei 10:30 Groenlo
vr 31 mei 14:30 Neede

za 1 jun 19:00 Eibergen
zo 2 jun 10:30 Neede

zo 2 jun 10:30 Groenlo
do 6 jun 9:00 Eibergen

Hemelvaart van de Heer
Oecumenische viering in
het Openluchttheater
Eucharistieviering
Oecumenische
gebedsdienst voor ouderen
(Grote Kerk)
7e zondag van Pasen
Vespers
Woord- en
Communieviering
Herenkoor
Inzameling Voedselbank
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Hoogfeest van Pinksteren
Woord- en
Communieviering
za 8 jun 19:30 Rietmolen Eucharistieviering
za 8 jun 19:00 Eibergen

9:00 Neede

███████
Past.w. C. Roetgerink e.a.
Zie blz. 8
Pastor R. den Hartog
Mevr. J. MacLean (NGKV)

Werkgroep
Werkgroep

Pastor Frans Bomers
Pastor R. den Hartog

Past.w. C. Roetgerink

ma 10 jun 10:30 Groenlo
wo 12 jun 9:00 Neede
do 13 jun 9:00 Eibergen

15/16
zo 16
zo 16
zo 16

jun
jun
jun
jun

do 20 jun
do 20 jun

Feest v.d.Heilige
Drie-eenheid
Neede
Geen weekendviering
9:00 Eibergen Eucharistieviering
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
11:00 LichtenAfscheidsviering van pastor
voorde
Jos Droste
9:00 Rietmolen Eucharistieviering
14:00 Neede
Seniorensoos (Achterhuis)

Pastoor H. de Jong

Pastoor H. de Jong

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Pastoor H. de Jong
Mgr. H. Woorts
Pastorale team
Zie blz. 7
Pastor R. den Hartog

Feest v.h. H. Sacrament
Geen weekendviering
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Paulus Gregoriaans Koor
Zie blz. 7
zo 23 jun 9:00 Rietmolen Woord- en
Werkgroep
Communieviering
zo 23 jun 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 23 jun 17:00 Groenlo
Sacramentslof
Pastoor H. de Jong
H. Johannes de Dooper
ma 24 jun 09:00 Groenlo
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
do 27 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
vr 28 jun 14:30 Neede
Oecumenische
Mevr. I. Nijland (PKN)
gebedsdienst voor ouderen
(Grote Kerk)
22/23 jun
zo 23 jun

Neede
9:00 Eibergen

29/30 jun
za 29 jun

Neede
9:00 Groenlo

Pastor R. den Hartog
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Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
2e collecte: Nederlandse
missionarissen
Eucharistieviering
2e Pinksterdag H.Maria,
Moeder van de Kerk
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Heilige Petrus en Paulus
Geen weekendviering
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

zo 30 jun 10:30 Groenlo

wo 3 jul

Neede

do 4 jul 09:00 Eibergen

Paulusdag en Dankviering Pastor R. den Hartog +
Communiekantjes
Past.w. C. Roetgerink
Koor Laudate Dominum
Thema "Ver-gezicht"
Zie blz. 2
Na afloop is er een lunch
en een middagprogramma
Redactievergadering (kopij
inleveren!)
Eucharistieviering

14e zondag door het jaar
6/7 jul
Neede
Geen weekendviering
za 6 jul 19:30 Rietmolen Woord- en
Communieviering
zo 7 jul 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
wo 10 jul 9:00 Neede
Eucharistieviering
do 11 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering

za 13 jul 19:00 Eibergen
zo 14 jul

9:00 Neede

zo 14 jul 10:30 Groenlo

15e zondag door het jaar
Woord- en
Communieviering
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
Eucharistieviering

In de komende weken:
20/21 jul
Neede
Geen weekendviering
zo 21 jul 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
zo 21 jul 10:30 Rietmolen Woord- en
Communieviering
vr 26 jul 14:30 Neede
Oecumenische
gebedsdienst voor ouderen
(Grote Kerk)
27/28 jul
Neede
Geen weekendviering
zo 28 jul 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
zo 28 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering
zo 4 aug 10:30 Neede
Woord- en
Communieviering
Herenkoor
Inzameling Voedselbank
zo 4 aug 10:30 Groenlo
Eucharistieviering

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████
Overleden:
11-05 Mevr. A.J.H. Bolster-Papen, Verz.huis De Meergaarden v/h Es 67, 87 jaar

█████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

█████

PAS OP DE PLAATS
Pastor R. den Hartog

Werkgroep
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog

Werkgroep
Pastor R. den Hartog

Pastor R. den Hartog

Mgr. H. Woorts
Past.w. C. Roetgerink
Ds. K. van de Beek
(NGKV)

Kardinaal W. Eijk
Pastor R. den Hartog
Werkgroep

Pastor R. den Hartog
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A

ls locatieraad hebben we gevraagd of er mensen zijn die in een klankbordgroep mee willen denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Helaas hebben we moeten constateren dat op deze uitnodiging nauwelijks
respons is gekomen.
Tijdens de bijeenkomst op 14 januari zijn mogelijke toekomstscenario’s genoemd.
Als locatieraad vinden we het jammer dat, door het ontbreken van de gewenste
klankbordgroep, het nadenken over die scenario’s nu niet van de grond komt. Dit
terwijl om ons heen de veranderingen wel doorgaan…
Zo neemt op 16 juni pastor Jos Droste afscheid. Deze teruggang in capaciteit van
het pastorale team zal voelbaar worden in alle locaties, in het bijzonder in de
locaties die op termijn gaat sluiten zoals Neede.
We verwachten nadere berichtgeving hierover in de volgende Binding.
Op 18 juni is het 2e overleg van de vier locaties van Paulus-Noord: Eibergen,
Neede, Rekken en Rietmolen. In december 2018 vond het 1e overleg plaats. Doel
van de bijeenkomst is om elkaar te informeren over de tot nu toe genomen
stappen en over toekomstplannen. In Rekken en Rietmolen wordt nagedacht over
andere functies voor hun kerkgebouw, na onttrekking aan de eredienst. Eibergen
blijft open, maar hoe denken zij dat vol te kunnen houden? En wat kan Neede
melden in dit overleg...?
Uit de “radiostilte over de toekomst” die we als locatieraad momenteel ervaren in
onze Needse geloofsgemeenschap concluderen we dat de tijd er blijkbaar nog niet
rijp voor is, de urgentie nog niet wordt ervaren.
Daarom doen we nu geen nieuwe poging om een klankbordgroep in het leven te
roepen. De geplande bijeenkomst voor onze geloofsgemeenschap in oktober laten
we vervallen.
We zullen u via Binding informeren over ontwikkelingen en zo nodig zullen we een
nieuwe bijeenkomst plannen. We hopen dan op een grote opkomst en dat er actief
meegedacht wordt over de toekomst van onze gemeenschap.
Als locatieraad kunnen en willen we niet alleen de toekomst van onze geloofsgemeenschap invullen. We hebben daar uw mening en steun ten volle bij nodig!
Met vriendelijke groet,
Fons Kox, voorzitter locatieraad H. Caecilia Neede
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███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███
GA JIJ MEE NAAR ROME?

D

e samenwerkende parochie St. Paulus en St. Ludger organiseren een 6daagse inspiratiereis naar Rome van 19 t/m 24 oktober.
Rome is één van de oudste bedevaartplaatsen ter wereld en het hart van de
wereldkerk. We gaan in de voetsporen van de HH. Petrus en Paulus en bezoeken
meerdere religieuze en culturele hoogtepunten in Rome. Een bezoek aan de SintPieter mag natuurlijk niet ontbreken en we gaan op audiëntie bij Paus Franciscus.
Samen pelgrimeren, met de parochie op bedevaart gaan, brengt mensen samen en
kan de onderlinge verbanden verstreken. Door betekenisvolle ontmoetingen is er
ruimte voor persoonlijke levens- en geloofsvragen.
Deze reis wordt begeleid door pastor Ronald den Hartog en diaken Cor Peters.
Meer informatie en aanmelden bij een van de pastores of het centrale
parochiesecretariaat in Groenlo (0544-464663) of bij de VNB.

16 JUNI: AFSCHEIDSVIERING PASTOR JOS DROSTE

D

e parochiebesturen van de St. Ludgerparochie en de St. Paulusparochie
nodigen u uit voor het afscheid van pastoraal werker drs. Jos Droste.

Op zondag 16 juni willen we Jos bedanken voor zijn jarenlange inzet voor
parochies. Om 11.00 uur is er een afscheidsviering in de H. Bonifatius
Ludgeruskerk, Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde, waarin het pastorale
zal voorgaan. Na de viering is er in de kerk een informeel samenzijn, waar u
gelegenheid bent om persoonlijk afscheid van Jos te nemen.

onze
– H.
team
in de

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Bestuur en pastoraal team St. Ludgerparochie en St. Paulusparochie

Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen.
Dit jaar pelgrimeren we rond Beltrum.
WANNEER: maandag 24 juni
VERTREKPUNT: Mariaplein Beltrum, nabij de kerk, kulturhus
TIJD: 19.00 uur, duur wandeltocht ± 2 uur
Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of via secretariaat
tel. 0544-461335 (di-do morgen 9.00 uur-11.00 uur)
Met vriendelijke groet,
Anita Overkamp, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt en Lies Scharenborg

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE
OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING

O

p Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s., zal er om 10.30 uur opnieuw een
Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden, dit keer in de
Protestantse kerk Antonius in Rekken (en koffie in de tuin van Den Hof (bij slecht
weer binnen)
Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute
die dag. Hoe u ook komt: u bent van harte welkom om mee te vieren en elkaar te
ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is
een plekje voor hen waar ze kunnen tekenen en kleuren.
5Aan 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 locaties Neede, Beltrum, Eibergen en Rekken.
Ds. Jan Struijk, ds. Jet Lieftink, ds. Jan Hazeleger en pastoraal werker
Carla Roetgerink

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████
OPBRENGST EXTRA COLLECTES

23 JUNI: PAULUS GREGORIAANS KOOR ZINGT IN EIBERGEN

O

p zondag 23 juni zal het Paulus Gregoriaans Koor zingen in de RK Mattheuskerk van Eibergen tijdens de eucharistieviering om 9.00 uur. Celebrant in deze
viering is pastoor de Jong.
Dit enkele jaren geleden gevormde projectkoor Gregoriaans bestaat uit leden van
de herenkoren van de zeven geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en
andere enthousiastelingen voor het gregoriaans. Het koor staat onder leiding van
Gerard Berentsen en zingt enkele keren per jaar een geheel gregoriaanse viering in
één van de parochiekerken.

24 JUNI: DE WANDELING (PELGRIMAGE)

A

an het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan.
Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze
tochtgenoten kunnen inspireren.
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██████

12 mei

€

76,70 Roepingenzondag

OPBRENGST VASTENACTIE 2019

D

e collecteopbrengst voor de vastenactie van zondag 21 maart was € 197,00.
De opbrengst van de Vastenzakjes in de Vastenton in de kerk was € 287,30
en € 30,00 aan machtigingen.
Dat brengt de totale opbrengst dit jaar op € 514,30.
Deze wordt besteed aan een project voor waterputten in de plaats Romik in
Eritrea. Deze plaats ligt ongeveer 15 km ten noordwesten van de stad Keren.
Omliggende dorpen als Shinara, Medeka, Siquanuk, Sabrik en herders die hun vee
weiden, kunnen de put ook gebruiken. Door deze waterput te renoveren zijn de
dorpelingen minder afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden en
hoeven ze minder kilometers af te leggen naar naburige dorpen om te voorzien in
de dagelijkse waterbehoefte.
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EEN BERICHT VAN SAM’S KLEDINGACTIE VOORJAAR 2019

D

e inzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood, die op 5 en 6 april
in Neede is gehouden, heeft 430 kilo opgebracht voor Cordaid.
Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken.
De vrijwilligers van deze kledingactie organiseren dit najaar weer een inzameling.
Om de actie weer te doen slagen vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding
hiervoor te bewaren. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage! hiervoor te
bewaren. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

███ NIEUWS VAN HET INLOOPHUIS NEEDE ███

D

e laatste tijd is in Binding weinig aandacht besteed aan het Inloophuis Neede:
een plek voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Graag
praten we u daarom weer even bij.
 Het Inloophuis Neede heeft voor 2018 en 2019 financiële ondersteuning
ontvangen van het Fonds Franciscus. Dit is een initiatief van het Kansfonds
gericht op de instandhouding van inloophuizen in Nederland. Want veel
inloophuizen hebben het moeilijk om financieel het hoofd boven water te
houden.
Tijdens bijeenkomsten in Rotterdam, Utrecht en Hilversum (2x) hebben
vertegenwoordigers van inloophuizen ervaringen uitgewisseld en zo Fonds
Franciscus geholpen om te komen tot een goed plan om inloophuizen de
komende jaren te ondersteunen om de organisaties te verbeteren en ze
financieel zelfstandiger te maken.
 Er is een eigen website opgezet: https://www.inloophuisneede.nl
Ook is er een bijpassend e-mail adres: welkom@inloophuisneede.nl
Op de website van de Paulusparochie had het Inloophuis Neede al een eigen
pagina. Maar omdat deze website binnenkort wordt vernieuwd was dit een
goed moment om het Inloophuis Neede een meer eigen gezicht te geven.
 Er is elk kwartaal een bijeenkomst met alle vrijwilligers. We bekijken wat er
goed gaat en wat er beter kan. Ook maken we een rooster voor het komende
kwartaal. Elke vrijwilliger heeft gemiddeld eens in de drie weken een ochtend
dienst in het inloophuis.
 We zagen in 2018 het bezoekersaantal teruglopen (gemiddeld 5,18 bezoekers
per inloopochtend in 2018 tegenover 7,69 in 2017). Er is een goede
belangstelling voor de maandelijkse broodmaaltijd.
Met de nieuwe website en het organiseren van uitstapjes voor gasten proberen
we in 2019 het bezoek aan het inloophuis te stimuleren.
 Een van de uitstapjes was op 8 mei: 9 vrijwilligers en gasten bezochten het
Oranjemuseum in Diepenheim. Het was een gezellige middag.
 Op 16 mei hebben we een regiobijeenkomst van Netwerk Dak bezocht (een
koepelorganisatie voor inloophuizen). De ruim 25 aanwezigen werden in
groepjes rondgeleid in het Inloophuis Dieren. In een voormalig schoolgebouw
zijn tal van activiteiten gebundeld: inloophuis, dagbesteding van Siza,
9 – juni / juli 2019

kledingbank, fietsenrepairproject (werkervaringsproject van de gemeente
Rheden), stichting De Boei (begeleiden van probleemjongeren door 25
vrijwilligers), de werkplaats (kringloopmeubels opknappen) en het atelier
(schilderen, bloemschikken, etc).
Hun ervaring was dat door de extra activiteiten (eerst was er alleen een
inloophuis) een nieuw publiek werd bereikt en door de samenwerking van
verschillende organisaties onder één dak het draagvlak is gegroeid.
 De Sportfederatie Berkelland organiseert een beweegactiviteit voor senioren
(60+) in de zomervakantie. Op verschillende plaatsen in Berkelland worden
wandelingen georganiseerd. Op donderdag 11 juli is om tien uur de H.
Caeciliakerk in Neede het startpunt voor een wandeling van ongeveer één uur.
Daarna wordt er koffie gedronken in het Inloophuis.
Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede

████████

UIT DE BRIEVENBUS

████████

ZOMERREIS PLATFORM 30+ NAAR BEAURAING (B) 19-24 AUG.

E

r is een ‘Platform 30+’ die jaarlijks enkele activiteiten voor Nederlandse en
Vlaamse katholieken in de leeftijd van ongeveer 27 t/m 45 jaar organiseert
waarin plaats is voor ontmoeting, bezinning en ontspanning. Zoals een zomerreis
naar Beauraing (B) van 19 t/m 24 augustus 2019.
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden
hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar
toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag
van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen
aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord,
maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een
bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een
kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een
schitterend uitzicht over de stad.
Wie het sportiever wil kan ook een kano tocht over de Lesse maken of
ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen,
de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met
hoofdzakelijk eenpersoonskamers.
Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of bij pastoor M. Otto (0464515595 of m.a.j.otto@hetnet.nl).
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CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur Vr: 8.30-12.30 uur)
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
 0544 - 464 663
 secretariaat@stpaulusparochie.nl
Pastoresteam:
Pastoor H.A.M. de Jong
 06 - 1237 9793
Pastor R.E.C. den Hartog
 06 - 5733 0330
Jos Droste (pastoraal werker)
 0544 - 464 663
Carla Roetgerink (pastoraal werker)
 06 – 2073 9564
Cor Peters (diaken)


Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
 pastoordejong@stpaulusparochie.nl
 pastor.den.hartog@gmail.com
 droste@sintluder.nl
 pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
 c.peters@stpaulusparochie.nl

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 ( welkom@inloophuisneede.nl):
Elke donderdag van 10.00-12.00 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 Simone Meijerink
Gerard Bartels

Giffelerweg 1
Diekgraven 17

 0545-295396
 0545-296490
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Verspreidingsperiode
15 – 19 juli
9 – 13 september
21 – 25 oktober
16 – 20 december
20 – 24 januari 2020

Aanleveren artikelen per e-mail (redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis.

Kom, Adem van God, blaas ons leven in
en maak ons tot mensen die handelen in uw geest,
opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren.
Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid,
versterk onze goede wil, dat we het goede willen
voor ieder medemens en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven.
Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast,
roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning
opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus' idealen.
Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad,
geef ons een beter zicht op alles wat beter kan
zowel in ons eigen leven als in onze samenleving.
Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging,
opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht,
dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting.
Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg
opdat wij Jezus' boodschap steeds beter gaan verstaan
en de mogelijkheden zien om die boodschap in ons eigen leven waar te maken.
Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent,
hoe we die waar kunnen maken aan elkaar,
niet alleen aan hen die we leuk en aardig vinden
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben.
Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):
Borculoseweg 43
Openingstijden:
Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede
Vrijdag
: 18.00 - 19.00 uur
 0545-286835
 secretariaatneede@stpaulusparochie.nl  www.stpaulusparochie.nl
Bankrek. algemeen
Actie Kerkbalans

FAMILIE

t.n.v. St. Paulus Neede
t.n.v. St. Paulus Neede
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Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar.
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