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Van de H. Mattheus - 55e jaargang, nr. 4, 16 juli t/m 16 sept. 2020 

 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

 

Het belangrijkste nieuws dit keer is wel dat er weer vieringen in onze 

kerk plaatsvinden. Wel moeten we de anderhalve meter aanhouden en 

zijn er de nodige maatregelen getroffen om aan alle regels te voldoen 

maar we mogen weer samen komen in onze kerk. 

Regels veranderen nog wel iedere keer afhankelijk van de situatie, het 

is niet altijd mogelijk om die op tijd in de Echo te zetten. Kijk voor het  

laatste nieuws  op de website van de Paulusparochie. 

Truus Wegdam heeft dit jaar de Paaskaars 2020 ontvangen. Ieder jaar 

zetten we een vrijwilliger extra in de bloemetjes om hem/haar te 

bedanken voor wat zij voor de kerk doen. 

De opbrengst van de actie kerkbalans is dit jaar minder dan andere 

jaren. De actie had alle tegenslag die je maar kon hebben helemaal een 

verrassing is deze tegenvaller dus niet. Toch willen we iedereen die een 

bedrag gegeven/ toegezegd heeft hartelijk danken voor hun 

gift/toezegging aan hen ligt het niet dat de opbrengst minder is. Het ligt 

ook niet aan de inzet van iedereen die de actie mogelijk maakte onze 
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bewondering voor deze mensen is groot ze hielden vol ondanks de 

tegenslagen. 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

RESERVEREN VOOR WEEKENDVIERINGEN IN DE H MATTHEUSKERK 

 

Sinds 1 juli jl. mogen er weer vieringen gehouden worden in de H 

Mattheuskerk te Eibergen. Door leden van de locatieraad zijn de nodige 

aanpassingen gedaan zodat er aan de door de regering en bisdom 

gestelde regels voldaan kan worden. In het rooster elders in deze Echo 

kunt u zien wanneer er in de komende periode vieringen zijn. Omdat 

we de anderhalve-meter-regel moeten handhaven kunnen er maar een 

beperkt aantal mensen de vieringen bezoeken. Daarom moeten mensen 

zich aanmelden voor deelname aan een weekendviering. (De vieringen 

op donderdagochtend en ook het Rozenkransgebed op zaterdag 15 

augustus kunt u bezoeken zonder reservering. Wel wordt uw naam en 

telefoonnummer genoteerd als u in deze vieringen aanwezig bent). 

Voor de eucharistievieringen in het weekend kunt u zich aanmelden via 

een digitaal reserveringssysteem: op de website van de St. 

Paulusparochie (www.stpaulusparochie.nl) vindt u onder de knop 

“vieringen” de reserveer-mogelijkheid (dit kan enkel in de week 

voorafgaand aan een viering). U ontvangt dan eerst een bevestiging van 

uw aanmelding en later in de week een e-mail waarin staat of u mag 

komen of op de wachtlijst staat. Een uitgebreide beschrijving van het 

systeem is op de website te vinden. Het is niet moeilijk, wel efficiënt. 

Kunt u de online-reservering onverhoopt niet zelf regelen, of met hulp 

van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de mogelijkheid om u 

telefonisch aan te melden. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 

12.00 uur op telefoonnummer 06 - 82 60 48 63. U kunt alleen 

deelnemen aan de vieringen wanneer u goed gezond bent, dus niet 

hoest, geen loopneus heeft of koorts. Heeft / krijgt u deze klachten wel 

http://www.stpaulusparochie.nl/


 

www.stpaulusparochie.nl 3 

dan is afmelden noodzakelijk en dit kan via hetzelfde online 

reserveringssysteem. Bij binnenkomst in de kerk is er controle door de 

kerkwachten. We hopen u met deze uitgebreide informatie weer goed 

op weg te helpen bij het gemeenschappelijk vieren. 

 

De locatieraad van de H Mattheuskerk 

 

 

PAASKAARS 2020 

 

Op 25 juni 2020 heeft Truus Wegdam van de locatieraad de paaskaars 

gekregen voor al het werk wat zij voor 

onze kerk doet. 

Ze zit al vele jaren bij de 

bloemschikgroep en is contactpersoon 

van deze groep. 

Truus heeft de leiding in dit groepje en 

zorgt samen met nog een aantal dames 

voor de bloemversieringen in de kerk. 

Het wekelijkse bloemetje op het altaar 

maar ook de versieringen met 

feestdagen neemt deze groep voor hun 

rekening. Ieder keer weer een feest 

voor het oog. Haar inzet in deze groep 

is heel groot. Wij zijn haar en de groep 

dankbaar voor al het werk wat ze 

doen. In Truus eren we de hele groep 

en bedanken we hen voor hun inzet. 

Truus nogmaals bedankt en ga zo door. 

De locatieraad 
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MALTAREIS 2020 GAAT NIET DOOR 

 

De voorgenomen Maltareis  in samenwerking met Drietour in oktober 

2020 gaat niet door. 

De nieuwe datum voor volgend jaar is al vastgelegd, namelijk van  

4 - 11 oktober 2021 

 

Secretariaat St.Paulusparochie 

 

 

 

 

 

 

KBO AFDELING EIBERGEN 

 

Beste leden van de KBO. Ook de KBO ontkomt niet aan het Corona-

virus. 

De bijeenkomsten van dit seizoen mogen niet meer door gaan. 

Hopelijk zien we elkaar weer op donderdag 27 augustus, misschien 

wordt het nog wel later. Wie zal het zeggen. 

Maar we gaan uit van 27 augustus, 14.00 bij de Klok. 

Mocht het anders worden dan houden we jullie op de hoogte. 

 

Kijk naar elkaar om, help en steun elkaar in deze moeilijke tijden.  

Het blad Magazine KBO/PCOB wordt ook niet rondgebracht, maar is 

wel te downloaden. 

Veel sterkte allemaal. 

 

Het bestuur van de KBO 
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ENIS ODACI - VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID IN ONZE SAMENLEVING 

 

Zo luidt in het kader van de vredesweek de titel van de lezing op 

maandag 21 september om 19.30 uur in de R.K. kerk “Heilige 

martelaren van Gorcum”, Rekkenseweg 42 te Rekken. Vanaf 19.15 uur 

heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee 

graag welkom. Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter 

voorkomimg van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. 

Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn. U 

dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: 

pjamueller@gmail.com of 0544 463045; graag uiterlijk woensdag 16 

september. 

Enis Odaci is publicist en spreker op het gebied van vele thema’s over 

de culturele- en levensbeschouwelijke samenleving. Daarnaast 

ontwikkelt hij projecten om discriminatie tegen te gaan. Ook adviseert 

hij overheden en maatschappelijke organisaties om beleid om te zetten 

in een positieve praktijk. Soms geeft hij op radio of televisie een 

levensbeschouwelijke blik op de actualiteit. Hij is mederedacteur van 

Volzin, een magazine voor religie en samenleving. 

Peter Müller 
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VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020 

 

16 juli, 17 sept, 22 okt, 17 dec. 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 4 september 

 

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

 

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

 

Geboren: Geen 

 

Gedoopt: Geen 

 

Overleden:  

Henk Groot Kormelinck              86 jaar  31-05-2020 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van ca.10.00 uur tot ca. 17.00 uur. 

 

Collecteschema 2020 

22 augustus MIVA 

 

Collecte-opbrengsten en overige giften:  

Collectes vieringen totaal:               428,65 

Collecte PCI:                                     40,20 

Misintenties:                                      50,00 

Kaarsengeld:                                    283,66 

 

Kerkbalans 2019: 

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 
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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 
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