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Van de H. Mattheus - 56e jaargang, nr. 6, 21 okt t/m 15 dec 2021 

 

NIEUWS VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 

 

Na lange tijd van beperkingen kunnen we weer samenkomen in onze 

kerk zonder veel beperkingen. De koren mogen weer zingen en we zijn 

niet meer gebonden aan een maximum aantal bezoekers. 

De nieuwe parochie H.H. Paulus en Ludger heeft een gezamenlijk 

parochieblad uitgebracht met de naam, De Verbinding. In dit blad komt 

het nieuws van alle locaties te staan ook nieuws van het 

parochiebestuur en van het pastorale team en het rooster van vieringen 

staat hierin. Dit nieuws komt niet meer in de Echo, het rooster van de 

vieringen nog wel. Naast dit blad is er iedere maand een digitale 

Nieuwsbrief . 

Kumbayah is op zoek naar een pianist/dirigent. Kent u iemand die dat 

zou willen / kunnen doen of bent u zelf zo iemand neem dan contact op 

met Hilda Bomers, telefoon 06 20124497 of via mail 

hildabomers@gmail.com. 

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 

http://www.paulus-ludger.nl/
mailto:hildabomers@gmail.com
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IN DECEMBER WEER EEN KERSTACTIE 

 

In december houden de gezamenlijke kerken in Berkelland weer de 

jaarlijkse Kerstactie. Dat klonk altijd heel vanzelfsprekend, maar 

sinds maart 2020, toen het Coronavirus de kop opstak, zijn veel 

dingen niet meer zo vanzelfsprekend. 

Om het coronavirus in te dammen werden door de overheid 

ingrijpende maatregelen genomen zoals de mondkapjesplicht, 

avondklok, thuiswerken en de sluiting van horeca, (sport)scholen 

en winkels. We mochten elkaar vrijwel niet meer ontmoeten. 

Iedereen werd in zijn vrijheid beperkt; oud en jong. En nog steeds 

leven we van persconferentie naar persconferentie om te horen 

hoeveel vrijheid we terugkrijgen of moeten inleveren. 

Vorig jaar december hadden we geluk, want vlak na de 

afhaalavond van de kerstpakketten werd een nieuwe strenge 

lockdown ingevoerd. Die avond verliep trouwens erg goed dankzij 

de goede spreiding van de toeloop. Die spreiding werd ook door de 

aanvragers als heel prettig ervaren: vrijwel geen wachttijd en meer 

privacy. Voor herhaling vatbaar dus. 

 

Vorig jaar hadden we een record aantal aanvragen, namelijk 517 

pakketten (70 meer dan in 2019). Een stijging die enerzijds komt 

omdat meer mensen van een minimum inkomen moeten 

rondkomen en anderzijds omdat een groter deel in 2020 wel 

reageerde op ons aanbod voor een kerstpakket (via de Sociale 

Dienst, de Voedselbank en de stichting Schuldhulp op Maat). 
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Gelukkig zagen we vorig jaar ook een flinke stijging in de giften, 

zowel in aantal als bedrag. Deze waren toereikend voor de aanschaf 

van alle pakketten en de bijkomende kosten. De volledige 

verantwoording vindt u op onze website 

www.kerstactieberkelland.nl onder het kopje ‘ANBI’. 

 

Mede dankzij de vaccinaties krijgen we langzaam onze vrijheden 

terug. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we ook dit jaar 

weer vele huishoudens in december blij kunnen maken met een 

mooi kerstpakket. Help ons helpen en steun de Kerstactie 2021 met 

een bijdrage op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting 

Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 

 

 

OPROEP: KUMBAYAH 

 

Middenkoor Kumbayah te Eibergen zoekt met spoed een pianist / 

dirigent! 

Wij zijn een gezellig klein koor bestaande uit 10 mensen die graag 

vieringen met een muzikale noot willen ondersteunen en opfleuren. 

We hebben een uitgebreid repertoire met veel 3-stemmige stukken, 

maar zingen ook eenstemmig wanneer dit beter uitkomt.  

Ben jij de persoon die ons helpt, neem dan contact op met onze 

voorzitter:  Hilda Bomers. Te bereiken via email 

hildabomers@gmail.com  of telefonisch: 06 20124497  

Namens Kumbayah Hilda Bomers 

 

  

http://www.paulus-ludger.nl/
http://www.kerstactieberkelland.nl/
mailto:hildabomers@gmail.com
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ACTIVITEITEN ZIJACTIEF AFDELING EIBERGEN 

 

 

 

 

Na een lange coronaperiode, waarin we niets konden organiseren, zijn 

we weer voorzichtig begonnen met het inplannen van activiteiten.  

Na een gezellige high tea en 2 fietsmiddagen, starten we 

donderdagavond 21 oktober om half 8 bij De Klok weer met een 

gezellige avond, waarbij er de mogelijkheid is om onder begeleiding 

van Marian van Delft papieren pioenrozen te maken. 

Woensdagmiddag 24 november gaan we bij Carla Koning 

bloemschikken. 

Dinsdag 14 december wordt bij De Klok, omdat het de vorige keer zo 

goed is bevallen, vanaf 5 uur ’s middags een kerstbijeenkomst 

gehouden. We beginnen met een Meditatief moment. Daarna hebben 

we een heerlijke koffiemaaltijd. Zanggroep Deja Vu, muzikaal 

wandelen door de tijd, zal vanaf half 8 een optreden verzorgen.  

De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is € 20,00. 

Opgave kan bij het bestuur tot 11 december. 

We hopen er samen weer gezellige bijeenkomsten van te maken. 

 

Bestuur ZijActief Eibergen 

 

DOOPVIERING 

 

Op 9 oktober is er weer een kindje gedoopt. 

Het gaat om Brent,Twan, te Lintelo, 

Geboren  op 07-07-2021. 

De ouders heten: Ewoud te Lintelo en Mieke Assink. 

 

Stephanie Kolkman, Doopwerkgroep Eibergen 
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VERHEF JE HART, NIET JE TELEFOON!’ 

 

Op dinsdag 26 oktober a.s. organiseert de commissie Ontmoeting & 

Inspiratie  

een bezinningsavond over de eucharistie. Spreker is Samuel Goyvaerts 

(1986, Genk, België),  

docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic 

Theology. Het is een interactieve avond. U bent v.a. 19.15 uur welkom 

voor een kop koffie/thee. De avond begint om 19.30 uur in de Onze-

Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. U hoeft zich niet aan 

te melden. 

 

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’  

Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein tijdens 

één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken werden vertaald 

naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien door 

Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze 

bezinningsavond. 

De eucharistie behoort tot de kern van het katholieke geloofsleven, 

maar toch ervaren  

vele mensen van zowel binnen als buiten de kerk, deze als 

onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs irrelevant. Tijdens deze 

bezinningsavond gaan we vanuit het denken van paus Franciscus op 

http://www.paulus-ludger.nl/
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zoek naar de betekenis en het belang van het samenkomen rond het 

Woord en de Tafel.  

Dit kan een (her)ontdekking zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in dit 

eeuwenoude ritueel. Van harte welkom! Maar speciaal ook diegenen 

die anderen voorbereiden op hun eerste communie – ouders en andere 

opvoeders – of mee helpen aan de vorming van misdienaars of 

volwassenen begeleiden om katholiek te worden. 

Samuel Goyvaerts doet ook onderzoek naar de Liturgische Beweging 

en de liturgiehervorming in de 20ste eeuw. Hij probeert daarbij een 

evenwicht te zoeken tussen theologie, liturgie en de hedendaagse 

kerkelijke praktijk. 

 

Het boek ‘Verhef je hart’ van Samuel 

Goyvaerts  

is te koop in de boekhandel, maar zal ook voor 

€ 10 verkrijgbaar zijn op deze avond. 

 

 

 

 

Secretariaat Paulus en Ludgerparochie Peter Müller  

 

 

NAAR U GAAT MIJN VERLANGEN, HEER 

 

Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij 

psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is 

medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. 

De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden 

hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; 

niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen. 

Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op onze 

levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over 
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leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen 

kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht 

bieden. 

Aan de hand van psalm 25, een psalm  die in  de Adventstijd een 

centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op 

het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben. 

Op dinsdag 7 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u 

vanaf 19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in de in de 

Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. De avond 

begint om 19.30 uur. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

 

Secretariaat Paulus en Ludgerparochie Peter Müller  

 

 

EUCHARISTIE IN DE KUNST 

 

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 

de HH. Paulus- en Ludgerparochie op dinsdag 16 november een avond 

in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 

19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint 

om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden. 

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’.  

 

Secretariaat Paulus en Ludgerparochie Peter Müller  

  

http://www.paulus-ludger.nl/
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 

   

https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo6.pdf
https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo6.pdf
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 

 

  

http://www.paulus-ludger.nl/
https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo6.pdf
https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo6.pdf
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Klik hier voor het rooster van Paulus locaties 

  

https://paulus-ludger.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/paulusrooster-echo6.pdf
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 

 

Geboren: Geen 

Gedoopt: Op 4 september: Liz Nijhuis 

                 Op 9 oktober: Brent te Lintelo 

 

Overleden: Frans Baks              82 jaar                      30-09-2021 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 

Collecteschema 2021 

6 november  Kerstpakketten-actie Berkelland 

20 november Nationale Jongerencollecte 

27 nov t/m 19 dec Bisschoppelijke Adventsactie 

24/25 december Parochiële Caritas Instelling 

 

Pastorale Zorg 

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact 

opnemen met telefoonnummer 06 19017292  

 

Centraal Secretariaat Parochie HH. Paulus en Ludger 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 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 weer geopend voor diverse vragen: op 

vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur. 

  

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

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021 

 

16 december 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 3 december 

 

J. Hartman, M. van Gessel 

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

mailto:h.dejong@paulus-ludger.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@paulus-ludger.nl
mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

