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VERTROUWEN
Volgende maand is het al weer een jaar geleden dat ik formeel pastoor
werd van onze twee grote parochies met in totaal zestien
geloofsgemeenschappen. Toen ik 23 jaar geleden gewijd werd had ik mij
zo’n toekomstbeeld niet voor kunnen stellen. Er werd in die tijd nog niet
gesproken over het sluiten van kerken. Sommige dingen lukten nog: de
oprichting van een kinderkoor, aantrekkelijke jongerenvieringen en
nieuwe vrijwilligers die hun intrede deden.
“Hoe is het, kunt u het redden?” vragen parochianen soms belangstellend
met de toevoeging dat het wel een “hele kluif” is.
“Ik denk het niet” is mijn reactie. En dan zie ik plots een verschrikt
gezicht.
“Ik ga het niet redden, Hij moet redden!”
Maar ja, de Heer heeft grondpersoneel nodig om Zijn Boodschap ingang
te laten vinden in deze tijd en in deze omgeving.
Onlangs is het pastoraal team versterkt met de komst van pastoraal
werkster Carla Roetgerink, terwijl we afscheid namen van Annet Zoet en
eerder van Hetty Bresser.
www.stpaulusparochie.nl
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Ik ben blij met mijn collega’s en al die andere enthousiastelingen in
zestien locaties die hun vertrouwen geven en ondersteunen en met gebed,
inzet en aanwending van hun talenten.
Veel waardering heb ik voor de parochiebesturen die – beiden
onderbezet – in een goede sfeer samenwerken en zeer veel werk
verzetten en daarbij ook minder plezierige zaken opvangen.
Er komt, beste mensen, veel op ons allen af.
De volkskerk met haar vanzelfsprekendheden is weg. Geloven doen de
meeste parochianen zelf wel – “ik heb mijn eigen geloof” – en zoeken
dat niet meer of alleen nog op de scharniermomenten van het leven in
een lokale gemeenschap. Die lokale gemeenschap krimpt en haar
voortbestaan is onzeker geworden.
We zien het. We weten het.
Maar waar is ons vertrouwen?
Als pastoraal team en besturen buigen we ons over een nieuw beleidsplan
dat richting zal geven aan de kerk-in-verandering in onze mooie
oostelijke Achterhoek.
Bij dit alles spreken we vertrouwen uit in het besef dat de Kerk niet een
project van mensen is, maar een gave van God. En wat Hij geeft heeft
altijd blijvende waarde. De Kerk is van alle tijden is én altijd in
beweging. Uiteindelijk is zij een gave die bestand is tegen slijtage,
afbraak en vervlakking. De heilige Geest leeft in haar en zorgt steeds
weer voor vernieuwing en voortgang. Dat wil niet zeggen dat alles bij het
oude blijft. Bemoedigend voor mij zijn de woorden opgetekend in de
127ste psalm, vrij vertaald:
“Als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis, dan heeft het geen
zin, ook al doen de bouwers hun best”.
Als we vanuit dit vertrouwen kunnen leven kunnen we ook vertrouwen
geven. De kerk van de toekomst zal met dat vertrouwen en vrijmoedig
het geloof in God ter sprake brengen en ervan getuigen.
Pastoor H.A.M. de Jong
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EERSTE COMMUNIE 2019
U heeft uw kind bij ons in de RK Mattheus kerk
laten dopen. De volgende stap kan dan zijn dat u
uw kind de communie laat ontvangen. De
communieviering zal voor de meivakantie 2019
plaatsvinden. De kinderen vanaf groep vier worden in de gelegenheid
gesteld mee te doen aan de Eerste Heilige communie.
Aan hun eerste communie gaat een voorbereiding vooraf. We gebruiken
het project ‘Gods grootste geschenk”.
Er vinden ongeveer 7 bijeenkomsten voor de kinderen plaats. Deze
worden gehouden in één van de locaties waarmee we samenwerken. In
november 2018 beginnen we met deze bijeenkomsten.
Verder krijgen de kinderen een werkboek mee naar huis en is er voor de
ouders bij de start van de voorbereidingsperiode een ouderavond en
halverwege de periode is er nogmaals een ouderavond.
Voor de H.Mattheuslocatie is het prettig om bij de planning te weten
hoeveel kinderen en ouders aan de voorbereiding mee doen. Daarom
vragen wij u uw kind(eren) vóór 1 juli 2018 middels onderstaand
formulier op te geven.
U kunt het opgaveformulier inleveren of terugsturen naar het secretariaat
van de H. Mattheus aan de Grotestraat 88 7151 BE, Eibergen. U mag mij
ook mailen voor opgave en wel naar m.bolster@lijbrandt.nl
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mij via mail:
m.bolster@lijbrandt.nl of bellen: 06 14770366.
Marian Bolster, contactpersoon locatie H. Mattheus
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Dit opgaveformulier graag in enveloppe doen en sturen of brengen naar:
het secretariaat van
Locatie H. Mattheus Eibergen,
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
Opgave Eerste Communie 2019:
Naam kind(eren):

Adres:

Postcode:
Telefoon:

Datum van de doop:

Plaats waar uw kind is gedoopt:
School:
E-mailadres:
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VOEDSELBANK
Al een tijd lang worden er in onze kerk houdbare producten ingezameld
voor de Voedselbank Dit gaat goed, alleen denken we dat men niet
precies weet wanneer. Een paar maanden geleden kon het in het eerste
weekend van de maand. Maar nu altijd, als er een viering is in de kerk.
Er staat dan op de communiebank achter in de kerk een rode krat klaar.
Een geldelijke bijdrage is welkom in het mandje in de krat. Sinds 1
januari jl. heb ik al € 109,20 over kunnen maken
voor onder andere het onderhoud van de
koelwagens en de brandstof.
U kunt dit ook zelf doen.

Het banknummer is: NL74 RABO 0114 2012 85 t.n.v. Voedselbank
Oost-Achterhoek.
Zie ook de website: Voedselbank Oost-Achterhoek. Daar leest u alles
over de inzameling en de uitgifte.
Hartelijk dank namens de gezinnen, die elke week een pakket op komen
halen, daar ze tijdelijk niet over genoeg leefgeld beschikken.
Ria Post-Alferdinck
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VIERING HOOGFEEST MARIA TEN HEMELOPNEMING OP 15 AUGUSTUS
Op woensdag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming. Dit feest geldt voor de Kerk als hét belangrijkste
Mariafeest. Ook in de St. Paulusparochie (Groenlo, Rekken, Eibergen,
Lievelde, Beltrum, Rietmolen, Neede) wordt dit feest op de eigen dag
gevierd. De eucharistieviering begint om 19.00 uur in de het
eucharistisch centrum: de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo.
Celebrant is pastoor De Jong en het dameskoor Groenlo verleent
medewerking.
Pastoor de Jong
DANK U WEL
Middels dit berichtje bedank ik iedereen welgemeend voor de vele
hartelijke en oprechte welkomstwensen. De vele kaartjes, mailtjes,
berichtjes, post en vindingrijke cadeautjes die mij bereikt hebben. Uit
alles spreekt zorgzaamheid, blijdschap en vertrouwen.
Ook dank voor uw aanwezigheid tijdens de presentatieviering en de
handen die geschud zijn. Het doet goed om op deze wijze te mogen
beginnen aan een opdracht in onze zestien geloofsgemeenschappen. Ik
hoop u in de komende tijd ook allemaal nog eens persoonlijk te
ontmoeten en beter te leren kennen.
Mag ik u vragen om te blijven bidden voor
een vruchtbare samenwerking in de
parochies Sint Ludger en Sint Paulus.
Met Gods rijke zegenwens,
Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster
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“ZINDAG” AAN DE BERKEL
Zaterdag 8 september wordt er, in en om “De
Antonius” in Rekken, opnieuw een “Zindag”
gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema: “Water”. Wie verlangt
naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid is van harte
welkom!

De protestantse kerk “De Antonius”, gelegen aan de Lindevoort 20,
fungeert die dag als klooster, de natuur aan de Berkel als kloostertuin,
een ruimte in “Den Hof” is dan de refter waar we eten. Een ééndagsretraite dus, zoals in een klooster, met enkele korte vieringen in het
kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar ontmoeten aan de
tafel; samen eten en drinken en een goed gesprek. De dag begint om 9.30
uur en duurt tot 16.00 uur. De onkosten: bedragen €10,- per persoon. De
begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk (tel: 0545 472987)
e.strubo@gmail.com en ds. Jet Lieftink (tel: 0545 293138
dominee@jetlieftink.nl Opgeven kan -bij één van hen- tot uiterlijk 28
augustus.
Secretariaat St.Paulusparochie, Peter Müller
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ZOMERVAKANTIE SYMFONISCHE ORGELCONCERTEN IN DE
H. CALIXTUSKERK
Voor het zesde achtereenvolgende jaar worden er in de
H.Calixtusbasiliek (Kerkwal te Groenlo) symfonische orgelconcerten
gegeven.
Op 25 juli verzorgt de bekende organist Jaap Zwart het eerste concert uit
een serie van vier. Hij bespeelt dan het monumentale Adema orgel uit
1926.
Dit prachtige orgel, dat uniek is vanwege de bijzondere Franssymfonische klanken, heeft de status van rijksmonument en is uitermate
geschikt voor het uitvoeren van werken van onder anderen Boëllmann,
Franck en Vierne.
In 1993 is het orgel vanuit de gesloten Amsterdamse parochiekerk HH.
Nicolaas en Barbara (‘De Liefde’) overgedragen aan de Groenlose
geloofsgemeenschap. De organist geeft aan het begin van elk concert een
korte inleiding. Na elk concert is er gelegenheid om op de koorzolder
speeltafel en orgel van nabij te bekijken en in de Calixtuszaal, bij een
kop koffie of thee, na te praten.
Data concerten: 25 juli, 1 augustus,8 augustus en 22 augustus.
(woensdag 15 augustus - géén concert i.v.m. viering Maria
Tenhemelopneming)
Aanvang: 20.15 uur, entree gratis, na afloop vrijwillige gift welkom.
Meer informatie op: http://calixtus.nl/adema-orgel/
Ton Gunnewijk
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DE WEBSITE EN LOCATIE H. MATTHEUS EIBERGEN
In de tijd tussen het verschijnen van twee opeenvolgende Echo’s
ontvangt de redactie berichten die niet kunnen en hoeven te wachten op
de volgende uitgave van de Echo. Deze berichten worden op de website
van St.Paulus-parochie geplaatst bij Eibergen - Lokaal Nieuws. Hier
staan ook de berichten die vanwege ruimtegebrek niet in de Echo
geplaatst kunnen worden.
Op het moment van drukken van deze Echo is het rooster van vieringen
van september is nog niet bekend. Het rooster van september kan in
augustus gevonden worden onder de kop VIERINGEN.
De redactie
DRINGENDE OPROEP: VACATURE REDACTIE ECHO
De redactie is op zoek naar extra ondersteuning voor het maken van de
Echo. De Echo verschijnt 7 x per jaar en met een extra redactielid, in de
opzet van nu, kan de werkdruk aanzienlijk verlicht worden.
De redactie

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO
20 sept., 15 nov. en 20 dec.
Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren
Vrijdag 7 september 2018
J. Hartman, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS
Geboren: Geen
Gedoopt: Geen
U kunt zich aanmelden voor het H. Doopsel bij Stefanie Kolkman,
contactpersoon van de werkgroep, per tel: 0545 474696 of per e-mail:
doop-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
Overleden:
Bennie Lamers

89 jaar

21-05-2018

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Collecteschema 2018
25/26 augustus

MIVA

Collecteopbrengsten en overige giften:
Collectes vieringen totaal:
Roepingenzondag
Vastenactie
Misintenties:
Boekjes
Kaarsengeld:
Kerkbalans 2018:
Toegezegd 2018 totaal
Reeds ontvangen
Nog te ontvangen

348,00
23,00
364,00
50,00
10,00
205,00
48.394,00
32.194,00
16.200,00

Agenda
Geen
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
Lokale 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
J. Droste

Telefoonnummer
06 12379793
06 20739564
06 51036579
06 57330330
0544 464663

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

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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