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Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 20 maart 2019 
 

 

NIEUWS  VAN DE LOCATIERAAD 

 

Allereerst willen wij iedereen een goed 2019 wensen. De locatieraad 

zal ook dit jaar weer uw hulp nodig hebben om te zorgen dat onze kerk 

kan blijven bestaan. Onze kerk die een ontmoetingsplaats voor iedereen 

wil zijn. Wij rekenen graag op u. 

 

De kinderkerstviering op kerstavond kon door omstandigheden niet 

doorgaan, dat was erg jammer maar het was overmacht. In de laatste 

Echo stonden de diensten goed vermeld daarom wil ik iedereen vragen 

om altijd de laatste Echo te raadplegen. Als u geen Echo ontvangt kunt 

u  op de website van de Paulusparochie kijken. Onder, Eibergen, vind u 

een overzicht van de diensten in onze kerk. Mochten er toch 

veranderingen zijn dan staan deze, zo mogelijk, op de website en 

proberen we via facebook de mensen te bereiken. 

 

De kerstvieringen en de Oliebollenmis op oudejaarsdag zijn goed 

verlopen. Onder het genot van een kopje koffie en een lekkere oliebol 

van bakker Schreuder hebben we het jaar 2018 afgesloten. Iedereen 
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bedankt dat u aanwezig was. De mensen die al deze vieringen mogelijk 

hebben gemaakt hartelijk dank hiervoor. Zonder al deze vrijwilligers 

zijn dit soort feestelijke vieringen niet mogelijk. 

Binnenkort hebben we weer de actie kerkbalans. De opbrengst van deze 

actie is volledig voor onze kerk. Om uit de rode cijfers te blijven 

hebben we een goede opbrengst nodig. We horen vaak daar heb je het 

weer Geld, Geld en Geld maar wij krijgen echt dat wat nodig is om 

goed te functioneren niet voor niets omdat we een kerk zijn. Dus geef 

wat u kunt missen dan houden we een plek waar we samen kunnen 

vieren en ons geloof beleven. 

 

De pastorie staat weer te huur. Kent u iemand die woonruimte zoekt of 

wilt u zelf huren neem dan contact op met, Wilhelmien Fels de Vrught. 

Telefoon 0545472719. U kunt ook voor een korte tijd huren. 

Alleen degene die aangegeven hebben dat ze de Echo in papieren vorm 

willen ontvangen krijgen de Echo nog in de brievenbus.  

De Echo staat ook op de website.  Ga naar www.paulusparochie.nl 

Eibergen - Echo . Voor een overzicht van de vieringen klikt u op 

vieringen. Er liggen ook Echo’s in de Mariakapel. De kapel is iedere 

dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

Wilt u alsnog de Echo in papieren vorm ontvangen dan kunt u een 

papier met naam en adres in de brievenbus bij de kerk doen of inleveren 

bij het secretariaat van onze Mattheuslocatie. 

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 
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EN I’ J GELEUFT DAT? WAT GELOVEN WE EIGENLIJK 

 

 

Hannah (7 jaar): “Oma, God bestaat niet. 

En God is ook niet de vader van Jezus, 

want dat is Jozef. God is ook niet mijn 

papa, want dat is papa. En als ik naar jou 

kijk, dan zie ik God.En als ik naar David 

kijk, dan zie ik God.En als ik naar Eva kijk, dan zie ik God. En als ik 

naar de katjes kijk, zie ik God. En nu moet je niet denken, dat ik het 

hoofd van God ergens in jou zie. Want dat is niet zo, en toch zie ik 

God. Zo, en nu wil er ook niet meer over nadenken.” 

 

Een werkgroep die bestaat uit parochianen van de St. Paulusparochie 

(de commissie Ontmoeting & Inspiratie) en de St. 

Ludgerparochie,organiseert samen met pastoraal werkster Carla 

Roetgerink onder deze titel “En i’j geleuft dat?!” op dinsdag 12 februari 

een avond over de vraag “Wat geloven we 

eigenlijk?”. 

 

Deze avond is het resultaat van twee 

brainstormavonden n.a.v. de vraag van een jonge 

ouder: “Hoe kan ik mijn kinderen vandaag de dag 

gelovig opvoeden?”.We hebben onze eigen vragen 

en mogelijke antwoorden nodig om geloof, 

vertrouwen en verwondering door te geven aan onze 

(klein)kinderen. 

 

De avond zal ingeleid worden door het pastoresteam van beide 

parochies. Er zal daarna royaal ruimte en aandacht zijn voor gesprek en 

uitwisseling, waarbij verwondering, samen zoeken naar en delen van 

antwoorden vanuit het hart, centraal staan. 
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De avond vindt op dinsdag 12 februari plaats in de aula van het 

Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde. Vanaf 19.30 

uur wordt u met een kop koffie of thee welkom geheten, de avond 

begint om 20.00 uur. 

 

Secretariaat St. Paulusparochie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019 

 

21 mrt, 23 mei, 27 jun, 12 sep, 24 okt, 12 dec 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor 

 

Zaterdag 9 maart 

 

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

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 
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ACTIE KERKBALANS 

 

Begin 2019 is het alweer tijd voor de actie kerkbalans: de jaarlijkse 

oproep aan u om door uw financiële steun onze kerk weer een jaar 

draaiend houden.  

Veel inkomsten staan onder druk. Doordat er bv minder 

eucharistievieringen zijn, zijn er minder collecte-opbrengsten. Een 

belangrijke pijler onder ons financiële beleid is de actie kerkbalans. 

Ook deze staat onder druk. We zijn immers elk jaar met minder mensen 

dan het jaar ervoor. De afgelopen jaren heeft Eibergen laten zien dat de 

kerk nog steeds waardevol is voor onze gemeenschap, door gul te 

geven. 

Daarom durven wij als locatieraad u nu ook vol vertrouwen opnieuw te 

vragen om uw bijdrage. 

Als u minimaal geeft wat u voor 2018 hebt gegeven, zijn onze uitgaven 

voor 2019 ook weer gedekt en kunnen we het komende kerkelijk jaar in 

Eibergen met vertrouwen tegemoetzi en. 

Dank voor uw medewerking, 

BudgethouderTon Steintjes 
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NIEUWJAARSWENS VAN DE REDACTIE 

 

De redactie van de Echo wens alle 

parochianen een gezegend nieuwjaar 

2019!  

 

 

 

 

NIEUW REDACTIELID 

 

Graag stel ik me bij deze gelegenheid even voor als nieuw lid van de 

redactie van de Echo. 

Mijn naam is Ton Klein Tuente, inmiddels ruim 70 jaar geleden 

geboren in Zieuwent en daar ook weer naar teruggekeerd na een aantal 

jaren elders te hebben gewoond. Tijdens mijn werkzame leven ben ik 

altijd actief geweest in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening.  

Sinds mei vorig jaar woon ik samen met mijn vrouw in Eibergen, 

voornamelijk omdat hier het huis stond wat we beiden min of meer 

voor ogen hadden toen het voor ons duidelijk werd dat we mede 

vanwege onze leeftijd en daarmee samenhangende omstandigheden 

toch naar wat anders moesten uitkijken.  Tot op heden hebben we daar 

absoluut geen spijt van hoewel het toch altijd lastig is en blijft een 

bekende en vertrouwde omgeving achter te laten zoals menigeen wel 

zal herkennen. 

Omdat ik in Zieuwent ook al bij “de kerk” betrokken was vond ik het 

min of meer vanzelfsprekend dat ik ook hier mijn bijdrage zou gaan 

leveren dus toen de vraag kwam heb ik daar ja op gezegd en hoop 

daarmee mijn steentje bij te dragen. 

Ton Klein Tuente 
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www.stpaulusparochie.nl 9 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/


 

10 www.stpaulusparochie.nl 
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VASTENACTIE PROJECT 2019 SINT PAULUS EN 

SINT LUDGERPAROCHIE: WATERPUTTEN IN ROMIK ERITREA 

 

Beste parochianen, 

In deze Vastenperiode is er gekozen om de opbrengst van de 

Vastenactie te besteden aan een project voor waterputten in Eritrea. De 

bisschop van het bisdom Keren in Eritrea vraagt ons om een bijdrage 

voor dit project. Goed drinkwater op een redelijke afstand van de 

dorpen maakt het leven, van met name vrouwen, niet alleen makkelijker 

maar zorgt ook voor een betere gezondheid van de dorpsbewoners.  

 
De afgelopen zomer hebben we zelf ervaren wat het betekent als het 

ongekend warm en droog is. Daar hebben we allen op de één of andere 

manier mee moeten dealen. Veel planten gingen dood en boeren hadden 

het moeilijk met de gewassen op hun akkers. Zelfs de scheepvaart 

ervoer problemen. De overheid moest maatregelen treffen om het 

bodemwater te beschermen. Wie had dat gedacht in ons waterrijke land. 

Ons luxeleventje raakte even uit balans. 

Hoe anders ligt dat in Eritrea. Goed drinkwater in de nabijheid van een 

dorp is daar een luxe. Zoals in de plaats Romik in Eritrea waar men 
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volledig afhankelijk is van het regenseizoen van juni t/m augustus. De 

inwoners van deze plaats maken al lang gebruik van een waterput voor 

hun eigen drinkwater en voor hun vee. De variërende regenval in deze 

regio heeft natuurlijk invloed op de hoeveelheid water die uit deze put 

verkregen kan worden.  Als de put droog staat moet een grote afstand 

afgelegd worden om aan goed water te komen. Daarom is het renovatie 

en dieper graven van deze put van essentieel belang evenals het 

aanleggen van stuwen en dammen om de snelheid van het stromende 

regenrivierwater te vertragen zodat het water in de grond zakt en de 

grondwaterspiegel stijgt. 

 
Door deze waterput te renoveren zijn de dorpelingen minder 

afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden en hoeven ze 

minder kilometers af te leggen naar naburige dorpen om te voorzien in 

de dagelijkse waterbehoefte.  Vooral vrouwen en kinderen zijn belast 

met deze belangrijke taak. Door een goede waterput in de nabijheid 

wordt veel tijd bespaard die dan voor andere activiteiten benut kan 

worden zoals schoolbezoek voor de kinderen of gewoon om onbezorgd 

te spelen zoals onze kinderen dat ook kunnen.  

 

De plaats, genaamd Romik, waar ons project vorm moet krijgen, ligt 

ongeveer 15 km ten noordwesten van de stad Keren. Omliggende 

dorpen als Shinara, Medeka, Siquanuk , Sabrik en herders die hun vee 

weiden, kunnen de put ook gebruiken.  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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De bisschop van Keren schrijft:  

 

Broeders en Zusters, 

Door uw gift aan dit project kunnen de mensen in Romik van een 

waterput voorzien worden. U levert daarmee een belangrijke bijdrage 

aan een beter en gezonder bestaan voor deze dorpelingen. Bedenk in 

deze vastentijd, een tijd van bezinning, dat “degene die geeft, niet 

alleen geeft vanuit zijn of haar portemonnee maar vooral ook vanuit 

zijn of haar hart”. 

 

De parochiebesturen van de Paulus- en Ludgerparochie bevelen deze 

actie van harte aan. 

 

Secretariaat St. Paulusparochie 
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 

 

Geboren: Geen 

Gedoopt: Geen 

 

Overleden:  

Agnes Borckink - Reijerink 93 jaar  09-01-2019 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Collecteschema 2018 
24 februari Zonnebloem 

2 maart PCI 

6 mrt/21 april Bisschoppelijke VastenActie 

 

Collecteopbrengsten en overige giften:  

 

Collectes vieringen totaal: 1.097,82 

Nationale Jongerencollecte: 67,42 

Misintenties: 30,00 

Boekjes 10,05 

Kaarsengeld: 206,40 

 

Kerkbalans 2018:  

Toegezegd 2018 totaal 48.478,00 

 

 

Pastorale Zorg 

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact 

opnemen met telefoonnummer 06 19017292 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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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 

 

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 

in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen, 

tel:0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

Pastor Telefoonnummer 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 

J. Droste 0544 464663 droste@sintludger.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 
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