Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 6, 24 oktober t/m 11 december 2019

RESPECT VOOR HET LEVEN
Het kerkelijke jaar loopt ten einde. Op 1 december is het alweer de
Eerste Advent.
Het nieuwe jaar zal in het teken staan van het “Jaar van de Eucharistie”.
November richt onze blik op de vergankelijkheid. Wij zijn slechts een
korte tijd op aarde.
Allerheiligen en Allerzielen zijn dagen van verbondenheid. Die
verbondenheid ervaren we niet alleen bij vreugdevolle momenten, maar
ook bij moeilijke en verdrietige momenten. Momenten waarin afscheid
nemen en loslaten dicht bij ons komen. Met enige regelmaat kom ik in
het hospice in Winterswijk en in Haaksbergen.
De meeste mensen willen thuis sterven. Maar dit is niet altijd mogelijk.
Wanneer de zieke afhankelijk is van apparatuur, medicamenten of 24uurs-zorg of omdat er niemand is die de zieke kan of wil verzorgen,
komt zo’n hospice vaak in beeld. Naast de professionele hulpverlening
en ondersteunende vrijwilligers kunnen familie en vrienden dichtbij
blijven.
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Wat mij als priester, die zo’n hospice in- en uitgaat, telkens weer treft,
dat is de manier waarop men met de dood omgaat. De dood wordt niet
neergezet als een noodlot of een verloren of vergeefse strijd, maar iets
natuurlijks dat in het leven is geïntegreerd. De dood hoort bij het leven.
De dood wordt geaccepteerd, de stervende niet als “bijna afgelopen”
weggestopt. Het eerste streven in het hospice is het welzijn van hen die
er verblijven en de mensen om hen heen. Er heerst rust, mensen kunnen
er zichzelf zijn. Ze voelen zich niet te veel. Een sfeer van ‘er mogen
zijn in jouw situatie’, respect, gecombineerd met een effectieve
pijnbestrijding waardoor ondraaglijke pijn niet nodig is, haalt het
verlangen naar vrijwillige euthanasie vaak weg. Euthanasie, gevoed
door de angst voor het lijden, slaat vaak de bodem onder de voeten van
kwetsbare mensen weg. Kwetsbare mensen kunnen soms een enorme
druk ervaren, omdat zij het gevoel hebben hun omgeving een te zware
last op te leggen. Ook kunnen zij het gevoel hebben in hun levensfase
niet meer mee te tellen en dat het allemaal niet zinvol meer is. Een plek
die een sfeer van “thuis” ademt, waar verzorging aanwezig is, tijd en
aandacht is voor persoonlijke behoeften, waar de bewoner of het
familielid zijn of haar verhaal kwijt kan, waar niets moet en veel kan,
waar de bewoner mede bepaalt wat er met hem of haar gebeurt, is dan
van groot belang. Bij één van mijn bezoeken raakte ik in gesprek met
een vrijwilligster. Vrijwilligers in het hospice hebben verschillende
achtergronden en motivaties om zich in te zetten. Het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan bleek voor haar van groot belang: de
medemens te zien als je naaste en iets te betekenen (naaste te worden)
voor een ander. Net zoals een pasgeboren kind met veel liefde en zorg
begroet wordt, zo moet men ook hen die in hun laatste levensfase zijn
liefdevol begeleiden in het leven, dat hun rest. “Wanneer ik hun
dankbaarheid ervaar en zie hoe zij hun lot verwerken en overwinnen,
geeft dat me heel veel. Ik word er op mijn beurt door gesterkt en
bemoedigd”, zo vertelde ze.
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Ook ik ervaar de omgang met hen die op het punt staan uit dit leven
over te gaan als een voorrecht. Wanneer mensen komen aan de
afsluiting van hun aardse weg, dan openen zij zich vaak. En dit wordt
bevorderd wanneer hen een liefdevolle omgeving geboden wordt.
Het leven, hun leven is heilig.
Ondanks het feit dat het hospice zijn oorsprong heeft in het christendom
wordt niets min of meer opgedrongen als iemand niets van het geloof
wil weten.
Ik heb een enorm respect voor allen die er actief zijn, komen en gaan en
goede dingen doen. Bewust of onbewust dragen zij het evangelie van
ontferming en barmhartigheid uit. Het geloof in het leven voor de dood
en in het leven na dit leven geeft kracht en troost vanwege de zekerheid,
dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
Pastoor H.A.M. de Jong
NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD
21 september hebben we ons Mattheusfeest gevierd, het was een
gezellige bijeenkomst. Iedereen die meegewerkt heeft om dit feest te
organiseren hartelijk dank hiervoor.
Ook dit jaar was de Mattheuskerk open tijdens de Open
Monumentendag. Onze kerk mag er zijn dat vonden ook de bezoekers
van die dag. Vrijwilligers bedankt dat jullie de openstelling mogelijk
maakten.
27 Oktober tijdens de viering van 09.00 uur komt het koor van de
H.Caecilia kerk uit Neede in onze kerk zingen.
14 december is er een concert van het Eibergs Mannenkoor in onze
kerk. Meer informatie volgt nog maar noteer deze datum alvast in uw
agenda.
Judith Herbers heeft dit jaar de paaskaars gekregen. Ieder jaar is er een
vrijwilliger die deze kaars krijgt als dank voor alles wat hij/zij voor de
kerk doet. Het is steeds weer moeilijk om een keus te maken uit alle
www.stpaulusparochie.nl
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vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk. Ook dit jaar was dat het
geval. Helaas hebben we per jaar maar één paaskaars te vergeven. Dit
jaar viel onze keus op Judith Herbers.
We hebben toestemming van het bestuur gekregen om de tuin rond de
kerk op te knappen. Door de droogte van de afgelopen twee jaar heeft
de tuin veel geleden. Een en ander zal in overleg met de hovenier
gebeuren.
Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught

PAASKAARS 2019
Op vrijdag 30 augustus mochten we Judith Herbers verblijden met de
Paaskaars.
Ze was aangenaam verrast.
Judith doet heel veel als acoliet, lector en
voorgaan in woord en communie
vieringen. Zij bereidt dit voor, werkt dit
uit en maakt er elke keer een fantastische
viering van. Knap zoals zij er zich voor
inzet. Wij zijn haar hiervoor zeer veel
dank verschuldigd.
Onder het genot van een kop koffie met
wat lekkers hebben we er een gezellig
uurtje van gemaakt. Judith nogmaals
dank.
Geniet van je paaskaars en vele mooie
branduren toegewenst.
Namens de locatieraad Thea Butterhof
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MEDEDELING VAN DE PAROCHIEBESTUREN
De parochies St. Paulus en St. Ludger werken sinds
1 juli 2017 nauw samen. Er is één pastoraal team dat
actief is voor de zestien geloofsgemeenschappen die beide parochies
samen tellen. Ook op bestuurlijk niveau wordt er nauw samengewerkt.
Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend en er worden steeds
meer zaken afgestemd. Dit alles gebeurt in een hartelijke en collegiale
samenwerking ten dienste van de presentie van de rooms-katholieke
Kerk in de Oost Achterhoek. Veel te behartigen onderwerpen zijn
gelijkluidend en beide besturen hebben met onderbezetting te maken.
De uitdagingen waarvoor de besturen en het pastorale team staan zijn
groot. Teruglopende participatie, het behandelen van ingewikkelde
vraagstukken als kerksluitingen en toegenomen regelgeving op velerlei
gebied, vragen om een andere benadering en manier van besturen.
De besturen zijn tot de conclusie gekomen dat – ook gelet op
de toekomst – de krachten op bestuurlijk niveau moeten
worden gebundeld. Hierom hebben zij de intentie
uitgesproken om op termijn een fusie aan te gaan. Het besluit
om te fuseren naar één parochie voor het oostelijke gedeelte
van de Achterhoek, is ter kennis gebracht aan de aartsbisschop van
Utrecht. De komende tijd zal er gewerkt worden aan de voorbereiding
van de fusie door verschillende in te stellen commissies. De
verwachting is dat de fusie niet voor 1 januari 2021 gerealiseerd zal
zijn. De leden van locatieraden, beheercommissies, pastoraatsgroepen
en Breed Pastoraal Overleg zijn op 9 oktober jl. geïnformeerd. Op 11
oktober is er een persbericht verstuurd.
De komende tijd houden wij u via de gebruikelijke informatiekanalen
op de hoogte van het verloop van het proces tot samengaan van de
parochies St. Paulus en St. Ludger.
Namens de beide parochiebesturen en het pastoraal team:
Pastoor H.A.M. de Jong
www.stpaulusparochie.nl
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LICHTJESAVOND RK BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG 18 A
Thema: “Koester de Herinnering “
Op woensdag 18 december 2019 aanvang om
19.30 uur.
De werkgroep vrijwilligers begraafplaats
Borculoseweg organiseren aan het einde van 2019 weer een
lichtjesavond. Deze herinneringsbijeenkomst is voor iedereen
toegankelijk. Geloof, afkomst of achtergrond spelen geen rol. In een
ongedwongen sfeer worden dierbaren herdacht.
Er is een programma met passende woorden en muziek m.m.v. van het
Dames- en Herenkoor van de H. Mattheus en Carla Roetgerink,
pastoraal werker van de Paulus- parochie.
Op de mooi verlichte begraafplaats wordt stilgestaan bij hen die gemist
worden.
Aan de bezoekers zullen kaarsen uitgereikt worden om bij het graf of de
urn van hun dierbare te zetten.
U met uw gezin, familie zijn meer dan welkom.
Noteert u alvast deze datum. We rekenen op uw komst!

Werkgroep begraafplaats RK H.Mattheus locatie Eibergen
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ZOLDER OPRUIMING
U kent het misschien wel, een zolder vol van alles en nog wat en
iedereen zet er nog maar weer wat bij. Zo’n zolder had de kerk ook.
Iedereen die gebruik maakte van deze ruimte ergerde zich aan het feit
dat er zo veel op stond, je kunt er je kont niet keren maar opruimen of
op de plaats zeten ho maar. Uit
eindelijk werd besloten om dan toch
maar eens op te ruimen. Gebruikers
werden gevraagd om te helpen
opruimen, vele handen maken licht
werk. Uiteindelijk waren er vijf paar
handen, niet veel, als we kijken
hoeveel werkgroepen gebruik
maken van de zolder, maar wel
daadkrachtige handen. Het waren
twee mensen van de locatieraad
twee mensen van de bloemengroep
en een koster. Mensen bedankt voor
de hulp, het was een flinke maar
dankbare klus. Bijna een dag werk
dat zegt wel wat. Voor iedereen die
deze zolder gebruikt, een verzoek
om het netjes te houden. Zet alles op zijn plaats en gooi wat weg kan
direct weg. Draag verantwoording voor je eigen spullen zodat het niet
nodig is om volgend jaar weer op te moeten ruimen.
Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught
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LUNCH VOOR ALLEENGAANDEN BIJ DE KBO
Op donderdagmiddag 3 oktober hield de KBO Eibergen een lunch voor
alleengaanden.
Deze lunch werd georganiseerd i.v.m.
de week van de Eenzaamheid.
Om 12 uur kwamen de bezoekers bij
elkaar.
Alles was toen al klaargezet door
enkele vrijwilligers van de KBO.
Na een kort gedicht en een gebed kon
de lunch beginnen. Er was aan alles
gedacht: soep, diverse broodjes,
slaatje, beleg (hartig en zoet), koffie,
thee, melk, karnemelk, te veel om op
te noemen.
Natuurlijk was er ook een heerlijke
warme kroket.
De deelnemers, we waren met 18 personen waarvan de oudste 92 en de
jongste 70 jaar was, lieten zich de lunch goed smaken.
Er was een gezellige sfeer en er werd volop gekletst.
Na afloop was de algemene opinie: “zeker voor herhaling vatbaar”
Bestuur KBO

CORRECTIE OP NIEUWSFLITS NR 1 PAULUSPAROCHIE
Op de flyer behorende bij de vorige Echo staan verkeerde tijden
vermeld voor de werkgroep Lievelde. Deze werkgroep begint om 9.00
uur.
Secretariaat St.Paulusparochie
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ACTIVITEITEN ZIJACTIEF AFDELING EIBERGEN

De regioavond is dit jaar op dinsdagavond 12 november 8.00 uur bij de
Eendracht in Meddo. Zij hebben hiervoor Jan Riesewijk geboekt.
Bekend van o.a. de RTV Oost tv serie van Jonge Leu op Oale Groond
en hij is een bekende buutredner en doet nog veel meer.
De leden van Zij Actief worden van harte uitgenodigd door BKZ
Vrouwen Meddo. De eigen bijdrage is € 10,00 per persoon, inclusief
koffie, consumptie en een hapje.
Maandagmiddag 9 december wordt bij de Klok door omstandigheden
een vervroegde kerstviering gehouden, maar is er vast niet minder
gezellig om. We beginnen om 5.00 uur ’s middags met een Meditatief
moment. Daarna hebben we een heerlijke broodmaaltijd. Duo ‘Een en
Ander’ zal vanaf half 8 een kerstoptreden verzorgen. Dit bestaat
voornamelijk uit kerstmuziek van de afgelopen 2000 jaar, aangevuld
met een kerstverhaal en – gedicht in dialect.
De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is € 15,00.
Opgave kan bij het bestuur tot 1 december.
Noteer alvast dinsdagavond 21 januari 2020 vanaf 20.00 uur bij de
Klok. Dan houden wij onze jaarvergadering.
Bestuur ZijActief Eibergen
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VAKANTIEWEEK 2019 UVV/KERKEN EIBERGEN
Maandag 5 augustus vertrokken uit Eibergen richting Odoorn met een
vol beladen bus naar Hotel Restaurant Oringer Marke. Na het
uitstappen konden we gelijk beginnen aan de lunch.
Daarna konden we inchecken, koffers uitpakken en genieten van de
mooie omgeving.
Een geweldig diner hebben we daarna gehad.
Drenthe in de vorm van een film werd ons ’s avonds getoond.
Het museum in Stadskanaal werd op dinsdag bezocht. Een museum
waar muziek in allerlei vorm in zit.
Woensdag een rondvaart in de Blauwe Stad gehad in een mooi gebied
met architectonische hoogstandjes gezien.
Conclusie van de meesten: “mooi” maar ik zou er niet willen wonen.
Coop, onze chauffeur heeft ons veel van Drenthe en Groningen laten
zien. Wat een fijne chauffeur was hij. Heel veel zou ik nog kunnen
vertellen van wat wij allemaal gezien en gehoord hebben.
Het was geweldig.
Eindconclusie: Prachtig hotel, goede bediening, uitstekend eten, een
geweldige chauffeur, fijne begeleiding van Hannie en Anneke.
Echt leuke dagen gehad en voor herhaling vatbaar.
De midweek is omgevlogen. KlaasJan eigenaar Marke heeft ons weer
uitgenodigd voor volgend jaar.
Hij wil graag de groep uit Eibergen en omgeving weer ontvangen.!!
Een medereiziger
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ST. MAARTEN / EIERACTIE
Beste parochianen,
Al een paar jaar zamelen we rond Sint-Maarten eieren
in voor de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze
traditie voortzetten en wel in het weekend van 9 en 10
november.
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes voor
klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan vragen wij
u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij kopen voor
dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. De
voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het algemeen
weinig eieren worden aangeboden voor de wekelijkse pakketten.
Uiteraard zijn ook andere (houdbare) voedingsmiddelen welkom.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.
Beleidsgroep Diaconie St.Paulus

ISRAELREIS MET SIMON NAGELMAEKER
Van 11 tot 18 september maakten we met 15 personen, met als
reisleider Simon Nagelmaeker, een reis naar Israël.
Het was een geweldige ervaring met een aaneenrijging van
hoogtepunten.
Te veel om allemaal op te noemen, daarom een kleine samenvatting.
We overnachten 2x in Neve Shalom, een dorp waar Joden en Arabieren
naast elkaar en met elkaar wonen, leven en werken.

www.stpaulusparochie.nl
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We brachten een bezoek aan Jeruzalem met de Klaagmuur en de Via
Dolorosa. Hier bezochten we ook de St. Annakerk. Op deze plek zou
Maria geboren zijn. Hier zongen we (Simon met 4 leden van het
dameskoor) het God groet u zuiv’re bloeme en het Ave Maria.
We waren op de doopplek in de Jordaan. Hier hebben 2 leden van onze
groep zich laten
(her)dopen. Dit was
voor hun, maar
zeker ook voor alle
medereizigers een
emotioneel moment.
We bezochten in
Nazareth de
Aankondigingkerk. Hier zagen we aan de buitenkant op de gehele gevel
de tekst van het Salvé Regina.
Dat hebben we toen spontaan gezongen in de open lucht.
We waren bij het meer van Galilea. Aan de oever hadden we een
Zondagsviering. ’s Middags maakten we een tocht op het meer.
Bij al deze hoogtepunten werden we gegidst door Ayallah Zion.
Wat een enthousiasme en wat kon zij ons veel vertellen over Israël en
het Jodendom. Geweldig!!
We zongen: Jeruzalem, een stad voor vriend en vreemde.
Op 11 september vertrokken wij als vreemden en op 18 september
kwamen wij terug als vrienden.
Als dit is wat Israël met ons doet, zou iedereen dit land moeten
bezoeken!!
Een deelnemer

16

www.stpaulusparochie.nl

VERSLAG ISRAELREIS 2019
Met gebruinde gezichten is de groep pelgrims uit ‘het heilige land’
teruggekeerd. Het was een onvergetelijke, maar ook intensieve week.
Gids was Ayalla Zion, in Eibergen welbekend van het voormalige
kledingbedrijf Zion. Haar verhalen waren vol humor en vaak kwam er
een klinkende Achterhoekse kwinkslag tussendoor. Deskundig was ze
en welbespraakt.
We bezochten het vredesdorp Newe Shalom wahat al salam, waar
Joodse, Palestijnse en Christelijke kinderen allen naar dezelfde school
gaan en naast Hebreeuws ook Arabisch en Engels leren. Maar vooral
leren ze om in vrede met elkaar om te gaan ondanks hun grote
verschillen in achtergrond. Fascinerend. We bezochten natuurlijk
Jeruzalem met haar eeuwenoude straatjes. We
werden uit de bus gezet bij de Hof van Olijven.
Er staat een mooie kerk. We daalden de Olijfberg
af en kwamen de oude stad binnen door de
Leeuwenpoort. Meteen sta je dan bij Bethesda,
waar Jezus een oude man genas op de sabbat.
Daarna volgden we de Via dolorosa, de Kruisweg
met haar 14 staties. Tussendoor bezochten we de
Klaagmuur, de meest heilige plek voor Joden ter
wereld. Er waren daar bar mitswa-rituelen,
jongens die voor het Joodse geloof volwassen
en verantwoordelijk worden. Een bijzonder
gebeuren waarbij de vrouwen vanaf hun
pleindeel met snoepjes gooien en joelende
vreugdegeluiden maken. We ervoeren daar
veel geloofsblijheid en intense gebedsijver.
Simon Nagelmaeker
Het hele verslag is te lezen op de website bij Mededelingen.
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JAAR VAN DE EUCHARISTIE START OP 1 DECEMBER
GEZAMENLIJKE EUCHARISTIEVIERING IN GROENLO
In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent
(zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt tot
Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop
naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven,
getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het
geloofsleven’. Als pastoraal team werken wij aan de samenstelling van
een programma van activiteiten voor dit bijzondere jaar.
We starten op zondag 1 december met een eucharistieviering om 10.30
uur in het eucharistisch centrum van onze St. Paulusparochie, de H.
Calixtusbasiliek in Groenlo. Op deze zondag is dit de enige viering in
de St. Paulusparochie.
Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste plaats zijn grote
dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het
Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en
anderen, onder wie veel vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding
zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd kan worden.”
Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en
overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand
brengt dat er in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat
veel katholieken daar niet van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5
procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken,
op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, omdat dit de dag is
waarop de Heer uit de dood is verrezen.” Met het doel “om ons allen te
doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het
paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden,
sterven en verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht een Jaar van de
Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar
toe.
“We hopen dat niet alleen praktiserende katholieken, de kerkgangers,
18
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van de inhoud van deze brief kennis zullen nemen en hierdoor en door
de speciale activiteiten in het Jaar van de Eucharistie in hun geloof in
dit sacrament zullen worden gesterkt. Tevens is het zaak te bidden –
met name in de voorbeden tijdens de vieringen – dat katholieken die de
zondagse vieringen wellicht zelden of nooit meer bezoeken, de waarde
van de Eucharistie mogen herontdekken en de draad van de zondagse
deelname aan de viering ervan weer zullen oppakken. Dit kan ook
gebeuren als zij zien hoe overtuigde gelovigen de liefde die zij van
Christus in de Eucharistie ontvangen, doorgeven in hun liefde en
aandacht voor medemensen die in nood verkeren of het minder hebben.
Kortom, we hopen en bidden dat alle katholieken de Eucharistie (weer)
als het kloppend hart van hun geloofsleven mogen beleven. ”De
pastorale brief kunt u meenemen vanuit de kerk of downloaden via:
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastoralebrief-b.g.v.-het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf
Pastoor H.A.M. de Jong

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019
12 december
Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor
Vrijdag 29 november
J. Hartman, T. Klein Tuente, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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ADVENTSACTIE 2019 KINDEREN BRENGEN HOOP
In de vier weken voor Kerstmis, de advent periode, vragen wij uw
aandacht en uw bijdrage voor een project dat ten goede komt aan
moeders en jonge kinderen.
Wie moeder wordt / moeder is, weet dat het leven dan wezenlijk
verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen
wordt geschiedenis zichtbaar maar ook toekomst en hoop. Hoop op een
betere toekomst voor de kleinen en kwetsbaren. Hoop ook dat zij het
Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine
baby in Bethlehem.
In deze advent periode vragen wij uw aandacht voor een project in El
Salvador.
Tijdens de burgeroorlog werd de plaats Guarjila in het noorden van het
land, volledig verwoest en vluchtten de burgers naar buurland
Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden ze
hun dorp weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana
Manganaro is toen gestart met het opzetten van een gezondheidskliniek
met speciale aandacht voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun
baby’s. Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De
kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande
moeders de laatste weken voor de bevalling kunnen verblijven. Hier
krijgen zij voorlichting over borstvoeding om babysterfte en
ondervoeding tegen te gaan. Verder zijn er plannen om voorlichting te
geven over het opzetten van moestuinen om daarmee een gezonder en
gevarieerder eetpatroon te bewerkstelligen.
Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend
uitgebreid worden. Voor deze uitbreiding is geld nodig. In deze advent
periode vragen wij uw financiële bijdrage om deze uitbreiding mogelijk
te maken.
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Met uw bijdrage in de collecte steunt u het mooie werk van zuster Ana
Manganaro en werkt u mee aan een hoopvolle toekomst voor baby’s en
hun moeders.
Van harte aanbevolen.
Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

TESTAMENT VAN EEN MISSIE, SPOREN VAN SPIRITIJNEN
Zo luidt de titel van de film die de commissie Ontmoeting & Inspiratie
op woensdag 20 november om 19.30 uur in het Achterhuis,
Borculoseweg 43 in Needezal vertonen. U bent v.a. 19.15 uur welkom
voor een kop koffie/thee. Na afloop van de film en een korte pauze is er
gelegenheid in gesprek te gaan met één van de in de film acterende
paters, pater Harrie Tullemans CSSp, en de beide filmmakers: Nelleke
Dinnissen en Paul van Laere.
Zouden er van de spiritijnse aanwezigheid in Afrika en Brazilië nog
sporen te vinden zijn? Met deze vraag zijn Nelleke Dinnissen en Paul
van Laere naar Afrika en Brazilië gegaan. Het resultaat was de ﬁlm:
‘Testament van een missie, sporen van spiritijnen’. Samen met de
ﬁlmmakers keerden ook vier paters van de Congregatie van de H.
Geest, Martien van Moorsel, Toon Jansen, Bert van Tol en Harrie
Tullemans terug naar de plekken waar ze ooit geleefd en gewerkt
hebben. Indrukwekkende getuigenissen werden gehoord en verﬁlmd. In
www.stpaulusparochie.nl
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Angola waar Piet Pubben en Cor Kok werkten zeiden de mensen:
“Jullie bleven bij ons toen we in de oorlog geen kant uit konden.” De
Pygmeeën waar Paul Cuijpers werkte: “Je hebt ons met respect
behandeld en ons verzoend met de Bantu-bevolking die op ons
neerkeek.” Toon Jansen en Bert van Tol hebben alles gedaan om
mensen een menswaardig bestaan te geven: “Je hebt ons de zorg en
liefde voor gehandicapten bijgebracht, ze horen er nu bij.”
Westerlingen vinden het van belang te weten en te meten wat je komt
doen en wat je hebt gedaan. Bert van Tol antwoordt: “lk weet het niet.
We kwamen leren, leren luisteren. In krottenwijken steun verlenen en
tegelijkertijd blijdschap en verdriet delen. Met mensen samen leven.“
“Het gaat erom dat je aanwezig bent voor een lange periode”, bevestigt
Toon Jansen; “Je moest de taal en de cultuur leren van binnenuit om in
hun ziel te kruipen”. Met deze ﬁlm willen zij tonen dat hun werk wordt
voortgezet door de mensen zelf in de landen waar zij hebben geleefd.
Daarmee ontkracht de ﬁlm het beeld van 'missie’ waarbij het zou gaan
om zilverpapier sparen, zieltjes winnen en dopen. De ﬁlm toont wat het
betekent om de Blijde Boodschap te brengen, waarbij het gaat om de
heelheid van de mens. De kwetsbare mens staat centraal en met onze
missie hebben wij hen hun identiteit en hun menswaardigheid proberen
terug te geven.
De film geeft stof tot nadenken over wat missie en de Blijde Boodschap
in de kern zijn. De ‘rode draad' in de ﬁlm wordt gevormd door drie
krachtlijnen in de Spiritijnse Leefregel: het gelovig investeren van het
leven zelf, het gaan naar de mensen van wie de behoeften het grootst
zijn, en de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van de
schepping.
St.Paulusparochie Groenlo, Peter Muller
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS
Geboren: Geen
Gedoopt: Geen
Overleden: Geen
Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Collecteschema 2019
16/17 november
30 nov. t/m 24 dec.
25 december

Nationale Jongerencollecte
Bisschoppelijke Adventsactie
PCI

Collecteopbrengsten en overige giften:
Collectes vieringen totaal:
548,00
MIVA
1.000,00
Roepingenzondag:
90,00
Nederlandse missionarissen:
80,00
Kaarsengeld:
595,00
Misintenties:
20,00
Boekjes:
21,00
Kerkbalans 2019:
Toegezegd 2019 totaal
Reeds ontvangen
Nog te ontvangen

47.372,90
43.398,40
3.974,50

Pastorale Zorg
Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact
opnemen met telefoonnummer 06 19017292
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
H. de Jong
C. Roetgerink
C. Peters
R. den Hartog

Telefoonnummer
06 12379793
06 20739564
06 51036579
06 57330330

Emailadres
pastoordejong@stpaulusparochie.nl
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
c.peters@stpaulusparochie.nl
pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)
Functie
Naam
Voorzitter
W. Fels de Vrught
Secretaris
A. Schröer van Mast
Budgethouder
Ton Steintjes
Contactpersoon voor:
Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink

Telefoonnummer
0545 472719
0545 473830

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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