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Van de H. Mattheus - 56e jaargang, nr. 3, 20 mei tot en 14 juli 2021 

 

MARIA DE EERSTE VAN DE GELOVIGEN 

 

Meimaand is Mariamaand. Dit jaar zou in de meivakantie de 3-

jaarlijkse MARIAer plaatsvinden. Door corona is reizen naar het 

buitenland en dus ook op bedevaart gaan, niet mogelijk. Hoe het in de 

toekomst wél kan daar ik 

zie ik met spanning en 

vooral met vertrouwen 

naar uit. 

Maria is voor velen een 

belangrijke inspiratiebron 

voor geloven en een troost 

in het persoonlijk leven. 

Maria, een jongmeisje die verloofd is met Jozef uit het huis van David, 

krijgt bezoek van een engel met een vreemde boodschap. “Wees niet 

bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger 

worden en een zoon baren, je moet hem Jezus noemen”. Het antwoord 

van Maria, een paar woorden, zal beslissend zijn voor eeuwen. “Mij 

geschiedde naar uw woord”. 

http://www.paulus-ludger.nl/
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Gods woord beheerst al vanaf het begin Gods omgaan met zijn volk. 

Telkens weer worden mensen opgeroepen om gehoor te geven aan dit 

woord. Geroepen worden we om dienstbaar te zijn aan Gods 

bedoelingen en zo te mee te werken aan Gods koninkrijk van liefde en 

vrede. 

Maria’s antwoord is het antwoord van het geloof. Het is een “ja” 

zeggen op het woord van God, dat in haar een nieuw begin wil maken, 

tot redding van de wereld. Zij geeft zich helemaal over aan God. Nooit 

heeft geloof dieper ingegrepen in het leven van een mens dan bij Maria. 

Het heeft heel haar leven als vrouw bepaald. Het heeft ruimte gesmaakt 

voor Gods werk niet alleen in haar, maar in heel de mensheid: het 

nieuwe begin, dat kwam met de geboorte van Jezus de verlosser en 

redder van de wereld. Zij is daarom de eerste en grootste van alle 

gelovigen. Haar nicht Elisabeth, ook vol van heilige Geest, prijst Maria 

om haar geloof.  

 

God blijft mensen roepen om zich in dienst te stellen van zijn 

heilswerk. Ieder heeft zijn of haar persoonlijke roeping, in het gezin, in 

de samenleving, in de kerk. De mens is vrij om te antwoorden op Gods 

roepstem en werk te maken van dienend geloof, in het groot en in het 

klein. Kun je van harte “ja” zeggen op Gods uitnodiging en je 

overgeven aan de werking van zijn heilige Geest in je? De 

Pinkstergeest wordt op de vijftigste dag van Pasen over ons uitgestort. 

De Geest van wijsheid, inzicht, hulp en sterkte die ons kracht geeft om 

Maria te volgen in haar geloof: dat is dienstbaar zijn aan Gods 

bedoelingen. 

Voor mij is Maria een groot voorbeeld in geloven, dienstbaar zijn, 

vader-zijn. Het is daarom dat ik graag plaatsen bezoek waar 

wonderlijke dingen door Maria zijn gebeurd: Lourdes, Kevelaer, 

Banneux. Ik ervaar er meer dan anders hoe door Maria hemel en aarde 

iets dichter bij elkaar komen. Mijn gebed tot Maria brengt me dichter 

bij haar Zoon en God zelf. Momenten waar ik me bemoedigd weet om 
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mijn leven en (pastorale) werk ‘anders’ aankan. Mijn geloof wordt er 

door versterkt. 

Maria, de eerste gelovige van het nieuwe verbond trekt met ons mee op 

de pelgrimstocht van ons leven. Ik wens ons toe dat we in de meimaand 

tijd en ruimte weten te maken voor gebed op Haar voorspraak. Dat ons 

leven en geloven er nieuwe richting en houvast door mag krijgen. 

 

Diaken Cor Peters 

 

 

 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

 

Het parochiebestuur heeft het bericht van de aartsbisschop ontvangen 

dat, in verband met het samengaan van de voormalige parochies St. 

Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen 

als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en Ludger. 

Eind april zijn de websites van de voormalige parochies St. Paulus en 

St. Ludger samengevoegd tot één nieuwe parochiewebsite waar ruimte 

is voor informatie van de parochie en al haar locaties. De nieuwe 

website vind u op www.paulus-ludger.nl. 

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming 

toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De 

verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 

reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 

29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet 

zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal 

gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 

30. De corona maatregelen blijven van kracht. 

 

De heer Ton Steintjes heeft afscheid genomen als penningmeester van 

http://www.paulus-ludger.nl/
https://ymlpmail2.com/8f20fbjqyacaewubqagamqatauuuh/click.php
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onze locatie. Ton hartelijk dank voor alles wat je als penningmeester 

voor onze locatie hebt gedaan. 

 

Dan nogmaals een oproep aan iedereen die nog geen bijdrage/ 

toezegging heeft gedaan aan de actie Kerkbalans. Was de opbrengst 

vorig jaar al minder dan voorgaande jaren dit jaar is er nog minder 

toegezegd/ontvangen. Dit houdt in dat we weer tekort komen en de 

reserves moeten aanspreken. Wilt u dat onze locatie open blijft dan 

zullen we samen de schouders er onder moeten  zetten en een bijdrage 

leveren  in de kosten. U kunt uw bijdrage alsnog overmaken op 

rekeningnummer; NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbijdrage H. 

Mattheus locatie Eibergen onder vermelding van, actie kerkbijdrage 

Eibergen.  

Op het mailadres actiekerkbalanseibergen@stpaulusparochie.nl kunt u 

doorgeven wat uw bijdrage is voor 2021 en of u het bedrag in één keer, 

per kwartaal of per maand betaalt.  

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

MEIMAAND – MARIALOF IN GROENLO EN LICHTENVOORDE 
 

Regelmatig blader ik even door het boek in de Mariakapel. Mensen 

komen hier tot rust. Ze komen met hun zorgen, vragen en dankbaarheid 

bij Maria. Ik lees over zorgen om zieke mensen, behoud van werk, over 

relaties, een gebed om uitkomst, om rust voor een gestorvene en kracht 

om verder te kunnen. Ook dankbaarheid is een terugkerende bede. 

Soms staat er een hartenkreet opgetekend in het boek of een kort ‘dank 

u’. 

In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor de Moeder van 

de Heer. Mei, in het voorjaar, de Paastijd betekent nieuw leven. Wat 

doods was laat weer nieuw leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, 

mailto:actiekerkbalanseibergen@stpaulusparochie.nl


 

www.paulus-ludger.nl 5 

aan het moederschap. We verlangen naar ruimte en een einde van 

corona. 

Gedurende de meimaand wordt in vele kerken de rozenkrans gebeden. 

In onze parochie openen en sluiten we deze maand met een Marialof 

met een moment van uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. 

Het openingslof is op zondag 2 mei om 17.00 uur in de H. 

Calixtusbasiliek in Groenlo, het sluitingslof op 30 mei in de H. 

Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, ook om 17.00 uur.  

Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria komen we bij Hem om 

rust en verlichting te vinden. Maria is de gezegende onder de vrouwen. 

Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer” (Lc. 1, 46). 

 

Pastoor H.A.M. de Jong 

 

 

 

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021 

 

15 juli 

 

9 september, 21 oktober, 16 december 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 2 juli 

 

J. Hartman, M. van Gessel 

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

  

http://www.paulus-ludger.nl/
mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 

  

https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo3.pdf
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 
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Klik hier voor het rooster van Paulus locaties 

  

https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/paulusrooster-echo3.pdf
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PLECHTIG LOF OP SACRAMENTSDAG IN GROENLO 
 

Op 6 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest 

van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, 

kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder 

de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en 

voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige 

tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in elke 

katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in 

onze Kerk voor de eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag 

tot uitdrukking gebracht. We zijn blij dat nu weer meer mensen 

aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Het online vieren, de geestelijke 

communie maakten echter dat velen zich op deze wijze verbonden 

weten en wisten. Jezus’ aanwezigheid en werkzaamheid in onze wereld 

kan door geen enkele beperking opgelegd worden. 

In de H. Calixtusbasiliek te Groenlo wordt, naast de eucharistieviering 

van 9.30 uur, Sacramentsdag gevierd met een plechtig Lof, aanvang 

17.00 uur en toegankelijk voor maximaal 110 kerkgangers die zich 

aanmelden via het reserveringsysteem op de website, telefonisch via 

06-83137102 of bij de coronadeurwachters van de basiliek. 

Thuismeevierders opgelet: via www.kerkdienstgemist.nl en kerkradio 

wordt dit Lof uitgezonden.  

Sacramentsdag, een dag van grote dankbaarheid! 

 

Pastoor H.A.M. de Jong 

 

 

AANWIJZING EUCHARISTISCH CENTRUM 

 

Het parochiebestuur heeft het bericht van de aartsbisschop ontvangen 

dat, in verband met het samengaan van de voormalige parochies St. 

Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen 

http://www.paulus-ludger.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkelijke_Tegenwoordigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkelijke_Tegenwoordigheid
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als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en Ludger. De 

aartsbisschop heeft hiermee het advies gevolgd dat de beide voormalige 

parochiebesturen hem in het kader van de fusieaanvraag hadden 

voorgelegd. In het eucharistisch centrum is de zondagse viering van de 

eucharistie in principe gegarandeerd, alsmede o.a. de vieringen van de 

hoogfeestdagen. In de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde zal evenwel 

zoveel mogelijk de zondagse eucharistieviering voortgang vinden. Voor 

deze kerk komt hierdoor de gunstige ruimte om ook andere 

mogelijkheden om samen te vieren te laten plaatsvinden. Met één 

priester, één diaken en één pastoraal werkster in het pastoraal team 

blijven we evenwel kwetsbaar. We hopen dat er versterking komt voor 

het team. Tenslotte hopen we ook dat er spoedig een verruiming komt 

in de coronamaatregelen zodat er meer dan het maximum aantal van 

dertig kerkgangers fysiek kan meevieren. 

 

Groenlo, 18 april 2021 Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger 

 

BERICHT OMTRENT HET RESERVEREN VAN EEN PLAATS IN DE 

WEEKENDVIERINGEN 

 

Met ingang van 7 april jl. is er een nieuw telefoonnummer voor 

reserveringen in gebruik: 06-83 13 71 02 

I.v.m. corona blijft aanmelden voor de (weekend)vieringen(in Eibergen 

of elders in de parochie) verplicht; dit kan digitaal, telefonisch of bij 

aanvang van de viering bij de kerkdeur. 

Het heeft daarbij de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of 

via de website (www.paulus-ludger.nl) aanmeldt om de doorstroom te 

bevorderen bij het begin van de viering. 

(Voor de donderdagochtend-vieringen in de Mattheuskerk hoeft u niet 

vooraf te reserveren. Hier volstaat het doorgeven van uw gegevens bij 

aanvang van de viering). 

Secretariaat Paulus-Ludgerparochie  

http://www.paulus-ludger.nl/
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 

 

Geboren: Geen 

Gedoopt: Geen 

Overleden: Geen 

 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 

Collecteschema 2021 

22 mei Week Nederlandse Missionaris 

 

 

Pastorale Zorg 

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact 

opnemen met telefoonnummer 06 19017292  

 

 

Centraal Secretariaat St. Paulus en Ludger parochie 

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 

 

 

Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk 

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354 

www.paulus-ludger.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!)  

http://www.paulus-ludger.nl/
mailto:secretariaat@paulus-ludger.nl
http://www.paulus-ludger.nl/
mailto:eibergen@paulus-ludger.nl
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Pastor Telefoonnumme

r 

E-mailadres 

H. de Jong 06 12379793 h.dejong@paulus-ludger.nl 

C. Roetgerink 06 20739564 c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

C. Peters 06 51036579 c.peters@paulus-ludger.nl 

 

Beheercommissie (leden 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 

 


