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Van de H. Mattheus - 56e jaargang, nr. 7, 16 december 2021 

 

NIEUWS VAN DE BEHEERCOMMISSIE 

 

December 2021,al weer een jaar voorbij en nog steeds / alweer leven 

we met Corona. Ook in de kerken zijn de regels weer aangescherpt. Op 

de site van de H.H. Paulus en Ludger kunt u altijd het laatste nieuws 

lezen 

De werkgroep Actie Kerkbalans is bij elkaar geweest om de 

voorbereidingen voor deze actie op te starten. 

We zijn in overleg of we ook dit jaar Eerst Kerstdag de kerk weer open 

kunnen stellen voor bezichtiging van de kerststal. Op de site van onze 

locatie zullen we u op de hoogte houden.   

In de kerk zijn de lampen in de kroonluchters vervangen en de 

lampenkappen schoongemaakt. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die 

dit hebben gedaan. Ik heb begrepen dat het een grote klus was. 

Sinds kort is er een gezamenlijk parochieblad voor alle locaties van de 

H.H Paulus en Ludger parochie. Dit is dus de laatste keer dat u een 

Echo ontvangt. Vanaf volgend jaar zullen we het gezamenlijke blad 

verspreiden. Dit blad heet “De Verbinding” Iedereen die de Echo in 
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papieren vorm ontving krijgt nu dit nieuwe blad. Ook is dit blad digitaal 

te lezen. Elders in deze Echo krijgt u nader uitleg over hoe verder. 

Wij wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar. 

Probeer te genieten van deze dagen het leven is kort en kan opeens 

voorbij zijn. 

 

Namens de beheercommissie Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

DIT IS DE LAATSTE ECHO 

 

Dit is de laatste Echo die u ontvangt Vanaf januari krijgt u het 

gezamenlijke parochieblad van de HH Paulus en Ludger parochie. Het 

zal even wennen zijn, na zoveel jaar geen Echo meer, maar het nieuwe 

blad doet niet onder voor de Echo. 

Sinds de fusie van de H. Paulus en H. Ludger parochies is er een 

gezamenlijk parochieblad. ”De Verbinding” Dit blad heeft twee versies, 

een digitale nieuwsbrief die iedere maand verschijnt en een 

parochieblad dat ongeveer vijf keer per jaar verschijnt, deze laatste 

verschijnt in papieren en in digitale vorm. 

Het digitale blad krijgt u per mail en staat ook op de website. Het bevat 

vooral het meest recente nieuws.Wilt u deze nieuwsbrief in uw e-mail 

ontvangen dan kunt u via de link op de website uw e-mailadres 

doorgeven. 

Naast de digitale nieuwsbrief is er ook een uitgave van “De 

Verbinding” die ongeveer vijf keer per jaar verschijnt. Deze vorm lijkt 

het meest op onze Echo en bevat nieuws van alle locaties. Daarnaast 

vinden we in dit blad nieuws van het bisdom, nieuws van pastoresteam 

en van het bestuur, ook staan hierin de roosters van de vieringen in alle 

locaties. Iedereen die de Echo nu in papieren vorm ontvangt zal ook 

“De Verbinding” in papieren vorm ontvangen. De Verbinding staat ook 

op de site van onze locatie. 
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Kopij kunt u blijven insturen naar de redactie van de Echo. Zij zorgen 

dan dat dit bij de redactie van De Verbinding komt. 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Wilhelmien Fels 

de Vrught. 

Namens beheercommissie Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

 

 

 

AFSCHEID VAN DE ECHO 

 

Wij nemen afscheid van de Echo. Deze Echo, 

nummer 7 van 2021, is de laatste Echo. Lange 

tijd hebben we 7 x per jaar alle kopij gelezen, besproken en verwerkt. 

Redactievergaderingen duurden nooit lang maar waren wel prettig. 

Einde van het Echotijdperk. 

Vanaf nu worden aangeleverde artikelen alleen op de website 

gepubliceerd, eventueel worden artikelen doorgestuurd voor publicatie 

in de nieuwsbrief of de Verbinding.   

De lokale artikelen op de website zijn te vinden https://www.paulus-

ludger.nl/index.php/eibergen/mededelingen  

Heeft u een locatie gerichte mededeling zoals bijvoorbeeld over 

ZijActief of Kerkbalans of Kerstactie en natuurlijk mededelingen van 

de beheercommissie, dan worden die op deze pagina geplaatst. 

Vanuit het centraal secretariaat komen voortaan een digitale 

nieuwsbrief en een parochieblad “De verbinding”. In die laatste wordt 

voortaan het rooster van vieringen gepubliceerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

De redactie Jan Hartman en Madelon van Gessel 
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JIJ BENT NIET ALLEEN  

 

Beste broeders en zusters en geachte parochianen. 

Mijn naam is Musie Sium oorspronkelijk uit Eritrea nu woonachtig in 

Eibergen. In september 2019 ben ik begonnen met een opleiding tot 

diaconaal assistent. Dit is met de instemming van bestuur van de toen 

St. Paulusparochie. Wij zouden de afgelopen zomer klaar zijn met onze 

opleiding. De coronamaatregelen hebben dit onmogelijk gemaakt. Het 

stond mij in de weg om mijn opleiding met een stage af te kunnen 

ronden. Daarom heeft het bisdom Utrecht besloten onze opleiding met 

een jaar te verlengen om ons in de gelegenheid te stellen het 

stageproject af te maken. Ondanks dat blijven de maatregelen ons nog 

steeds op een of andere manier achtervolgen.  

De maatregelen in acht nemend wilde ik graag een start maken met het 

project waar ik mijn stage af kan ronden. Het project is ’Jij bent niet 

alleen’. Dit is een project om de eenzaamheid of het gevoel van 

eenzaamheid bij onze parochianen en medemensen op het spoor te 

komen en te helpen verminderen. Het doel van dit project is om de kerk 

dichter bij de parochianen te brengen. Zo laten we ervaren dat wij er 

voor elkaar willen zijn. Het is ook een manier om het Woord van de 

Heer te verkondigen. Door onze daden van barmhartigheid proberen we 

als christenen te gaan in het spoor van Jezus.   

De start van dit project is al tijdens de kerkdienst door diaken C. Peters 

aangekondigd. Wanneer u alleen-zijn en eenzaamheid ervaart, weet u 

dan welkom op de koffieochtend die 2 keer per maand gehouden wordt. 

De eucharistieviering begint om 09.00 uur. Daarna is er om 09.30 uur 

gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. We ontvangen u graag in de 

Antoniusbeuk van de H. Mattheus Kerk in Eibergen. 

Ik hoop u daar te ontmoeten. 

M. Sium 
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HOE KUN JE THUIS EN IN DE KERK JE GELOOF BELEVEN, IN DEZE 

TIJDEN VAN CORONA EN KERKSLUITINGEN? 

 

Onder deze titel zal Leo Fijen op 

woensdag 19 januari 2022 in de 

Onze-Lieve-Vrouw-

Tenhemelopnemingkerk te Beltrum 

met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de 

HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u 

graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De 

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

Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator. Hij weet als geen 

ander wat er op dit moment speelt in grote parochies van vele 

verschillende locaties. Hoe komen die locaties tot leven, ook als het 

kerkgebouw moet sluiten? Wat kunnen besturen en vrijwilligers doen 

om toch met elkaar te blijven optrekken? In hoeverre is het een idee om 

juist in die locaties huiskerken te organiseren die door de week bij 

elkaar komen en in groepen elk weekend naar een eucharistieviering in 

de regio gaan? Wat valt er te doen aan toerusting van alle locaties en 

bewustwording van katholieken zodat ze ook in deze moeilijke 

omstandigheden meer missionair zijn en zich niet terugtrekken in hun 

eigen bastion? Op welke manier kunnen locaties communiceren zodat 

de eigen vrijwilligers elke week maximaal geïnformeerd en verbonden 

blijven en zo bijdragen aan een revitalisering van geloof in het dorp of 

de buurt? Leo Fijen maakt het allemaal mee in zijn eigen parochie en 

zal met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van 

geloof en kerk, ook nu het er niet eenvoudiger op is geworden. Als 

uitgever heeft deze tv-maker op deze situaties ingespeeld door 

gebedenboekjes te maken die massaal zijn gebruikt door de meeste 

parochies van Nederland.  

Peter Müller, Secretariaat Groenlo 
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 

 

Geboren: Geen 

Gedoopt: Geen 

 

Overleden:  

Marietje Scholte van Mast – Engelberts 84 jaar  24-11-2021 

Fiene Wantia - ten Have   86 jaar  27-11-2021 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 

Collecteschema 2021 

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. 
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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 
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