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NIEUWS VAN DE BEHEERCOMMISSIE
U ziet het goed, de locatieraad heeft een nieuwe naam. Sinds de fusie
met de H. Ludgerparochie heten we niet meer Locatieraad maar
Beheercommissie H. Matheuskerk. Er veranderen na de fusie een aantal
dingen maar ook veel blijft hetzelfde..
Een aantal veranderingen zijn:
Taken van de vrijwilligers worden duidelijker omschreven. Alles wordt
wat zakelijker door aantrekken van professionele mensen, denk aan de
financiële boekhouding maar ook betaalde mensen op het centrale
secretariaat. Er zal meer centraal geregeld worden, deels omdat we
minder vrijwilligers hebben deels omdat de parochie zo groot is
geworden dat het niet meer met alleen vrijwilligers gedaan kan worden,
de werkzaamheden zijn zo toegenomen dat het bijna een dagtaak is om
alles goed te laten verlopen. Omdat het de bedoeling is om steeds meer
centraal te regelen is het nodig dat in de hele parochie dezelfde regels
en tarieven komen, daar wordt geleidelijk naar toegewerkt.
Betrokkenheid van de mensen probeert men te activeren, vrijwilligers
blijven nodig.
www.paulus-ludger.nl
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Gerda Suters heeft dit jaar de paaskaars ontvangen. Gerda ondersteunt
al jaren de penningmeester met de financiële administratie in de meest
brede zin van het woord. Gerda was verrast dat ze de kaars kreeg. Dat is
toch niet nodig was haar reactie. Gerda, je bent een stille werker op de
achtergrond maar zonder jouw werk zouden we het niet redden. Gerda
de kaars is je van harte gegund je hebt het verdiend.
De Coronaregels zijn weer versoepeld, op de website kunt u altijd het
laatste corona nieuws vinden.
Namens de beheercommissie Wilhelmien Fels de Vrught

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021
9 september
21 oktober, 16 december
Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren
Vrijdag 27 augustus
J. Hartman, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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Klik hier voor het rooster van Paulus locaties
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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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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS
Geboren: Geen
Gedoopt: Geen
Overleden: Geen
Leo Brus

81 jaar

13-06-2021

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur
Collecteschema 2021
4 september
Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)
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!)
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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

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
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