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Van de H. Mattheus - 55e jaargang, nr. 5, 17 sept. t/m 21 okt. 2020 

 

 

IN MEMORIAM: HENK STEENTJES 

 

Op 13 april jl. is dhr. Henk Steentjes overleden op 84 jarige leeftijd. 

Hoe kijken we terug op hem als vrijwilliger van onze 

parochiegemeenschap. 

“Vele handen maken licht werk”. Een oproep die we zo vaak horen van 

verenigingen, clubs, kerken en instellingen. 

Een spreekwoord dat precies bij Henk Steentjes past. Als er ergens hulp 

nodig was, dan kon je altijd een beroep doen op Henk. 

Zo ook bij onze kerk. Wat heeft Henk een werk verzet, op allerlei 

terreinen van de kerk. 

Voorlezen tijdens vieringen, werkgroep Er-zijn, actief bij de werkgroep 

Avondwake, voorgaan tijdens Avondwakes en die ook voorbereiden.  

Altijd bereid om mee te denken. De laatste jaren was hij nog erg actief 

bij de kerkbalans. Uitzoeken van de lijsten, invouwen, lijsten lopen, 

helpen bij het uitdelen en het innen. Als er een extra lijst gelopen moest 

worden, voor Henk geen probleem. 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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Het was altijd een genoegen om Henk erbij te hebben. Meedenken, 

handen uit de mouwen, helpen op zijn eigen manier. Zeer nauwkeurig, 

niets aan het toeval overlaten, goed voorbereiden, dat was Henk zijn 

werkwijze. 

De laatste kerkbalans van 2020 zullen we niet gemakkelijk vergeten. 

Moeilijkheden met de lijsten zorgden ervoor dat we pas in 

februari/maart konden beginnen. Toen hadden we wel in de gaten dat 

Henk niet helemaal goed in orde was. Hij stond op de lijst voor een 

operatie. Even later bleek dat Henk ongeneeslijk ziek was en toen is het 

heel snel gegaan. 

Het overlijden van Henk is binnen onze gemeenschap en Eibergen 

ingeslagen als een bom. 

Afscheid nemen was ook moeilijk in deze Coronatijd. 

 

Henk, je laat een grote leegte achter. We bedanken je voor je geweldige 

inzet voor onze kerk en parochiegemeenschap. 

Natuurlijk bedanken we ook Carolien, kinderen en kleinkinderen, dat 

we Henk zo vaak in mochten zetten. 

 

De parochiegemeenschap RK H. Mattheus Eibergen 

 

 

DOPEN 

 

Vanuit de doopwerkgroep wordt gemeld, dat op zondag 27 september  

Niels Nijhuis, zoon van Dominique Nijhuis en Ellen Taken en  

Mila Mucha, zoon van Krzysztof Mucha en Ewelina Wronska worden 

gedoopt.  

Op zondag 4 oktober zal Lens Helmink, zoon van Bas Helmink en 

Prossy Bwami worden gedoopt.   
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KERSTACTIE: LASTIG, MAAR NIET ONMOGELIJK 

 

Aan het begin van de zomer kwam het bestuur van de stichting al bij 

elkaar voor de nieuwe kerstactie, maanden eerder dan gebruikelijk.  

Het onderwerp was, u raadt het al, kan de kerstpakkettenactie in 2020 

wel doorgaan, ondanks het heersende coronavirus? Op basis van de 

toen beschikbare informatie hebben we daar “ja” op gezegd. 

We zullen uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen treffen op onze 

vaste afhaallocaties. Op al die locaties zijn looproutes mogelijk waarbij 

bezoekers elkaar niet hoeven te passeren. We gaan nog in overleg hoe 

we kunnen zorgen dat niet iedereen op hetzelfde moment zijn/haar 

pakket komt ophalen en, vanwege de drukte, de 1,5 meter afstand niet 

gewaarborgd kan worden en/of zich lange rijen gaan vormen. 

Ook treffen we maatregelen om onze vergaderingen corona-proof te 

organiseren. U kunt zich voorstellen dat we daar met 20 vrijwilligers én 

een 1,5 meter afstand-regel een flinke zaal voor nodig hebben. 

Uiteraard hangt het wel/niet doorgaan ook af van de verspreiding van 

het virus en nieuwe maatregelen van de rijksoverheid of 

veiligheidsregio’s. 

We hebben deze zomer gebruikt om onze website te vernieuwen. Vorig 

jaar hebben we onder het motto “Een kijkje achter de schermen van de 

Kerstactie” enkele presentaties gehouden aan geïnteresseerden. 

Informatie uit die presentaties hebben we verwerkt in onze vernieuwde 

website.  

Natuurlijk gebruiken we www.kerstactieberkelland.nl ook om u op de 

hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. 

Zoals ook op de website te lezen is werkt iedereen pro deo mee aan de 

Kerstactie. De giften die we ontvangen worden dus geheel besteed aan 

http://www.stpaulusparochie.nl/
http://www.kerstactieberkelland.nl/
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de aanschaf van kerstpakketten voor de minima. De waarde van een 

pakket voor een alleenstaande is € 35,- en voor een gezin € 45,-. 

Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens 

in december blij maken.  Uw bijdrage is welkom op IBAN 

NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken 

Berkelland.  

Bij voorbaat dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 

 

 

HEILIGE GERARDUS BEDEVAART OVERDINKEL 

 

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden,  met als thema: 

Toekomst.  

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang 

vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm 

plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in 

de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 

pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich 

hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de 

Gerardus Majella kerk, tel: 053-5381304.  
Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, 

boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen 

doorgang vinden. 

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze 

Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog 

en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie 

Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/  Dit geldt ook voor de 

vieringen van het Triduüm. 

https://www.mariavlucht.nl/
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Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te 

mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: 

vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar rekeningnummer 

NL35 RBRB 0918 8452 89 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus 

Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het 

parochiecentrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie 

en “Gerardus bedevaart Overdinkel”. 

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen 

door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een 

novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 

t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor 

de kaars en uw intentie.  

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het 

doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld 

overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder 

vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen 

onder vermelding van “Gambia”. 

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, 

geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM  nageleefd 

dienen te worden.  

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact 

opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op 

werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 

053 5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u 

contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com 

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk 

e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
mailto:i.westenbroek@gmail.com
mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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EUCHARISTIE IN DE KUNST 

 

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 

de St. Paulusparochie op dinsdag 20 oktober een avond in de  

H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent 

u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. 

Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de 

hem bekende en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal 

vertonen. 

Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert 

hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en 

iconografie’.  

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020 

 

17 sept, 22 okt, 17 dec. 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 9 oktober 

 

J. Hartman, T. klein Tuente, M. van Gessel 

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 

 

Geboren: Geen  

 

Gedoopt: Geen 

 

Overleden:  

Gerda Overkamp - Hietbrink  92 jaar  12-07-2020 

Bennie Spoor    88 jaar  20-07-2020 

Willie Moelands   90 jaar  26-08-2020 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van10.00 uur tot17.00 uur. 

 

Collecteschema 2020 

17 oktober Missio (Wereld Missiemaand) 

 

Collecte-opbrengsten en overige giften:  

Geen gegevens ontvangen 

      

Kerkbalans 2020: 

Geen gegevens ontvangen  

 

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 

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663 

Uitvaart telefoon 06 24855201 

 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk 

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354 

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

Locale aangelegenheden 

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor 

diverse vragen (gedurende de Coronavirus-periode is het secretariaat 

gesloten!!) in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151BE, Eibergen, 

tel:0545 471354  

email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

 

Locatieraadleden (dagelijks bestuur) 

Functie Naam Telefoonnummer 

Voorzitter W. Fels de Vrught 0545 472719 

Secretaris A. Schröer van Mast 0545 473830 

Budgethouder Ton Steintjes  

 

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 

 

Pastor Telefoonnr Emailadres 

H. de Jong 06 12379793 pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

C. Roetgerink 06 20739564 pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 

C. Peters 06 51036579 c.peters@stpaulusparochie.nl 

R. den Hartog 06 57330330 pastor.den.hartog@gmail.com 

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl

