Van de H. Mattheus - 56e jaargang, nr. 2, 1 april tot en 19 mei 2021
NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD
Deze echo verschijnt een paar dagen voor Pasen 2021. Roosters van de
vieringen kunt u in deze Echo vinden en op de site van onze parochie.
I.v.m. de corona maatregelen kunnen maar weinig mensen de viering in
de kerk mee vieren maar via kerkradio of kerkdienstgemist.nl kunt u
thuis mee vieren.
Enige tijd geleden kreeg u de envelop van de actie Kerkbalans in uw
brieven bus. Velen hebben hun bijdrage al toegezegd en (voor een deel)
overgemaakt. Aan hen die dat nog niet gedaan hebben vragen we om
dit alsnog te doen. Mocht u de brief waarin stond hoe u uw toezegging
kunt overmaken niet meer bij de hand hebben dan staat elders in de
Echo nog een keer hoe te handelen. We hebben uw bijdrage echt nodig
willen we als kerk kunnen voortbestaan.
Wilt u een viering bijwonen dan is het nog steeds nodig om u aan te
melden. Op de site van de Paulus en Ludger parochie staat duidelijk
hoe dit moet. Komt u zonder dat u zich aangemeld heeft dan kunt u
alleen naar binnen wanneer het maximum toelaatbare aantal bezoekers
nog niet bereikt is. U moet dan wel uw naam ,adres en telefoonnummer
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opgeven. Is het maximale aantal bezoekers bereikt dan kunt u altijd
thuis via kerkdienstgemist.nl de dienst volgen.
Op de Home pagina van de website van de Paulus en Ludger parochie
vind u heel veel informatie over onze parochie. Er staat informatie over
de vieringen maar ook over het beleid in onze parochie, wie er in het
bestuur zitten en wanneer bv de eerste H. Communie is. Wij kunnen u
aanraden om eens op deze site te kijken.
De locatieraad wenst iedereen een Zalig Pasen. Sterkte in deze
moeilijke tijd en hoop voor de toekomst. Let op elkaar en steun waar
nodig de ander.
Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught
HERINNERING ACTIE KERKBALANS 2021 H. MATTHEUSLOCATIE
EIBERGEN
Geachte parochianen van de H. Mattheus locatie,
In januari 2021 heeft u een brief ontvangen met een verzoek uw
bijdrage voor de actie Kerkbalans 2021 via de bank te betalen. Veel
parochianen hebben dit al gedaan. Geweldig maar er zijn nog
parochianen die dit nog niet hebben gedaan, op hen doen wij een
beroep om dit alsnog te doen. Wij hebben uw bijdrage nodig om te
kunnen voortbestaan als Mattheus locatie. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer; NL58 RABO 03164 100 04 t.n.v.
Kerkbijdrage H. Mattheus locatie Eibergen onder vermelding van, actie
kerkbijdrage Eibergen.
Op het e-mailadres actiekerkbalanseibergen@stpaulusparochie.nl kunt
u doorgeven wat uw bijdrage is voor 2021 en of u het bedrag in één
keer, in twee keer, per kwartaal of per maand betaalt.
Wilt u dit a.u.b. wel doorgeven, dit is voor de kerkbalans erg belangrijk.
We kunnen dan inschatten hoeveel inkomsten we kunnen verwachten.
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Nog even ter verduidelijking,
1. De envelop die u in januari ontvangen heeft wordt dus niet meer
opgehaald.
2. Actie Kerkbalans 2021: a.u.b. alleen betalen via de bank
op rekeningnummer NL58 RABO 03164 100 04 t.n.v.
Kerkbijdrage H. Mattheus locatie Eibergen onder vermelding
van actie kerkbijdrage Eibergen. Dit kan dus per jaar, half jaar
maar ook per kwartaal of per maand is natuurlijk mogelijk.
Heeft u nog vragen of lukt het niet om uw bijdrage via de bank over te
maken neem dan contact op met
• W. Fels de Vrught. Telefoon: 0545 472719. Graag bellen na
19.00 uur.
• Hans van Loosen. 0545 471002
Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021
20 mei
15 juli, 9 sep, 21 okt, 16 dec
Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren
Vrijdag 7 mei
J. Hartman, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk
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Klik hier voor het rooster van Paulusparochie
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS
Geboren: Geen
Gedoopt: Geen
Overleden:
Naam

Leeftijd

Datum overlijden

Gerda Alferink - Harbers

88 jaar

22-01-2021

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur
Collecteschema 2021
4 april

Bisschoppelijke Vastenactie

17 april

Roepingenzondag

22 mei

Week Nederlandse Missionaris

Pastorale Zorg
Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact
opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl tel. 0544 464663
Uitvaart telefoon 06 24855201
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Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354
www.stpaulusparochie.nl; e-mail: eibergen@paulus-ludger.nl
Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor
diverse vragen (gedurende de Coronavirus-periode is het
secretariaat gesloten!)
Pastor

Telefoonnummer E-mailadres

H. de Jong

06 12379793

h.dejong@paulus-ludger.nl

C. Roetgerink 06 20739564

c.roetgerink@paulus-ludger.nl

C. Peters

c.peters@paulus-ludger.nl

06 51036579

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)
Functie

Naam

Telefoonnummer

Voorzitter

W. Fels de Vrught

0545 472719

Secretaris

A. Schröer van Mast

0545 473830

Contactpersoon voor:
Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink

0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen
NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus
NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk
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