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Van de H. Mattheus - 56e jaargang, nr. 1, 28 januari t/m  31 maart 2021 

 

 

EEN NIEUW BEGIN! 

 

Op de een of andere manier zien we allemaal uit naar een nieuw begin. 

Een maand geleden hebben we elkaar de beste wensen gestuurd of 

persoonlijk verteld. Een verlangen om gezond te blijven, om geluk te 

ervaren en dat er zegen mag rusten op heel ons leven. Voor iedereen 

geldt denk ik dat we door vaccinatie in 2021 een nieuwe tijd tegemoet 

kunnen gaan. Het moet ons bescherming bieden tegen het coronavirus. 

De beperkingen zullen nog een tijdje nodig zijn. We moeten samen de 

schouders er nog even onder zetten in het belang van ieders 

gezondheid. 

Op beperkte wijze hebben we met kerstmis het nieuwe begin gevierd. 

De geboorte van een Kind, Jezus, de Redder van de wereld. Een nieuwe 

toekomst heeft ook te maken met een verlangen om het oude achter je 

te kunnen laten. Het kan veel zijn dat iemands leven zwaar maakt. Het 

coronavirus met alle gevolgen van dien. Je kunt je gevangen voelen 

door het thuis moeten zitten. Een nieuw begin: weer kunnen sporten, 

naar school gaan, elkaar ontmoeten in verenigingen, samen zingen of 
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muziek maken, uitzien naar vakantie. Weer vrijuit kunnen samenkomen 

in onze kerken om het geloof in God te vieren. Er is veel moed en 

vertrouwen nodig voor dat nieuwe begin. Het persoonlijke gebed en 

meditatie kan je helpen om bij je innerlijke bron te komen en je sterk en 

veerkrachtig te maken. 

Op 1 januari heeft parochie HH. Paulus en Ludger een nieuwe start 

gemaakt. Officieel zijn we één parochie met 16 

geloofsgemeenschappen. Een nieuw parochiebestuur treedt aan. De 

komende maanden zullen zij zich voorstellen en presenteren. Natuurlijk 

wordt het proces van bouwen aan de toekomst van de parochie 

voortgezet.  

Op 2 februari, feest van de opdracht van de Heer in de tempel - Maria 

Lichtmis, zal de sluitingsviering zijn van de St. Antonius van 

Paduakerk in Vragender. Voor de geloofsgemeenschap begint dan ook 

een nieuwe situatie. Hoe blijven we verbonden lokaal en met het geheel 

van de parochie nu de vieringen in de eigen kerk wegvallen? 

Parochianen van Vragender zijn daarover bevraagd. De 

beheercommissie en de pastoraal coördinatoren overleggen, wat 

mogelijk én haalbaar is, met de beschikbare menskracht. 

Voor de geloofsgemeenschappen van Rekken en Bredevoort komt het 

moment van overdracht van de kerk ook dichterbij.  In andere 

gemeenschappen wordt gezocht naar mogelijkheden voor de toekomst.  

 

Vanaf 1 februari is er ook een nieuw rooster voor de weekendvieringen. 

In de zes kerken die vooralsnog openblijven vindt de zondagse 

eucharistieviering plaats. Waar dat niet mogelijk is zal er een woord- en 

communieviering zijn. Zo is er veel in beweging, in verandering ook. Ik 

zie met vertrouwen die nieuwe toekomst tegemoet. Er is meer dan 

anders een verlangen bij mensen om op zoek te gaan naar de diepere 

bron en betekenis van leven en zingeving. Mensen zijn zoekers in het 

religieuze landschap. De opdracht aan christelijke kerken, aan 

christenen, is om te getuigen van het persoonlijke geloof in woord en 
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daad. Jezus heeft daartoe opgeroepen én zond zijn leerlingen: “Ga, en 

maak alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19). Leerling van Jezus 

zijn wil zeggen dat je, als gedoopte en gevormde, de weg van Jezus 

probeert te gaan. 

Geloofsgemeenschappen maken ingrijpende veranderingen door.  Dat 

realiseren we ons niet altijd. En je doet dat niet zomaar. Je bent nog 

nooit in de situatie geweest dat je lokaal, op grond van eigen geloven, 

vormgeeft aan geloof. Met elkaar ter plekke leerling van Jezus Christus 

proberen te zijn. In die kanteling, in het proces naar (kleine) lokale 

maar wel vitale geloofsgemeenschappen, hebben we elkaar hard nodig. 

Samen de zoektocht aangaan en het veranderingsproces, met de 

mogelijkheden die je hebt, vorm en inhoud geven. Geloven, toekomst 

van geloven en Kerk, gaan ons ter harte. 

Ik geloof dat we in verbondenheid met Christus én met elkaar een 

nieuw begin kunnen maken in ons persoonlijk leven, in de samenleving 

en ook in onze parochie. 

 

Diaken Cor Peters  
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NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

 

Het nieuwe jaar is begonnen, 2021, we hopen allemaal op een beter jaar 

dan 2020, hoe de berichten tot nu toe ook zijn, eens moet het toch beter 

worden daarom voor iedereen, Houd de moed er in, eens wordt het 

beter. 

De voorbereidingen voor de actie kerkbalans zijn bijna afgerond. 

Binnenkort krijgt u de envelop in de brievenbus. Dit jaar zal het anders 

zijn dan andere jaren. In de envelop zit een brief waarin duidelijk 

uitgelegd wordt hoe alles dit jaar in zijn werk gaat. Wij rekenen op u, 

ook de kerk, uw kerk, kan niet zonder financiële middelen. Willen we 

onze kerk open houden dan moeten we een herhaling van vorig jaar 

voorkomen. Daarom vragen we u geef wat u kunt missen. Doe mee. 

Helaas gingen de kerstvieringen in onze kerk niet door maar bij de 

openstelling op eerste kerstdag hebben veel mensen de kerk bezocht. 

Even naar de kerststal kijken, even een moment van gebed. De 

locatieraad bedankt de heer Klein Tuente dat hij door zijn aanwezigheid 

deze openstelling mogelijk maakte. 

Tijdens de oudejaarsviering hebben we afscheid genomen van een 

aantal vrijwilligers, Judith Herbers, Annie Nijhof  en Stef Geessinck. 

Judith was jaren actief in onze kerk op velerlei gebied gaf ze haar tijd 

aan de kerk. Haar inzet en meedenken was geweldig. Annie was vele 

jaren kosteres en deed dit werk met heel haar hart. Stef was vooral onze 

steun en toeverlaat op gebied van financiën. Judith, Annie en Stef, 

bedankt! We zullen jullie missen. 

Agnes Hengevelde was in 2020, 60 jaar lid van het dameskoor. Door de 

Corona maatregelen konden we haar niet huldigen tijdens het 

Ceciliafeest zoals andere jaren gebruikelijk is. In de oudejaarsviering 

vond de huldiging op aangepaste wijze plaats maar onze felicitaties zijn 

er niet minder om. Als corona voorbij is hopen wij haar weer te zien 

tussen de leden van het dameskoor. 
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Agnes Harbers is om gezondheidsredenen gestopt als schoonmaakster. 

Jaren was zij op woensdagmorgen aanwezig om samen met nog een 

aantal andere mensen te zorgen dat daar waar nodig schoon gemaakt 

werd. Agnes we zullen je missen. Bedankt voor je inzet in al die jaren. 

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught  

 

 

NIEUW E-MAILADRES SECRETARIAAT H. MATTHEUSLOCATIE 

 

Op 1 maart worden de mailboxen van de in de Echo vermelde beide 

adressen van ons (info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl en secretariaat-

rkmattheusparochie.nl) opgeheven en verwijderd. Dan hebben we als 

locatie een nieuw e-mailadres: eibergen@paulus-ludger.nl (dit adres 

komt i.p.v. secretariaat-rkmattheusparochie.nl). 

Let op : Vanaf 1 maart 2021 is het e-mailadres van ons secretariaat dus 

eibergen@paulus-ludger.nl 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021 

 

1 april 

 

20 mei, 15 juli, 9 sep, 21 okt, 16 dec 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 19 maart 

 

J. Hartman, M. van Gessel 

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
http://secretariaat-rkmattheusparochie.nl/
http://secretariaat-rkmattheusparochie.nl/
mailto:eibergen@paulus-ludger.nl
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 

  

https://stpaulusparochie.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/mattheusrooster-echo1.pdf
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Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk 
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Klik hier voor het rooster van Paulusparochie 

  

https://stpaulusparochie.nl/images/locaties/Eibergen/Vieringen/paulusrooster-echo1.pdf
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KERSTACTIE VOL UITDAGINGEN SUCCESVOL AFGESLOTEN 

 

 

 

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar dat niemand snel 

zal vergeten dankzij het Corona-virus dat medio maart de kop 

opstak. 

Het was zeker een uitdaging om in een 'anderhalvemeter-

samenleving' (Woord van het Jaar in 2020) een Kerstactie te 

organiseren. Vergaderen kon alleen in grote zalen en diverse 

vrijwilligers moesten dit jaar afzeggen omdat zij of hun partner tot 

een risicogroep behoren. Met de gebruikelijke toestroom van 

aanvragers op de vier afhaallocaties zou het handhaven van de 

Corona-maatregelen een uitdaging worden. Zeker omdat in 2020 er 

517 pakketten zijn aangevraagd (278 gezinnen en 239 

alleenstaanden); 75 pakketten meer dan in 2019 (+17%). 

Natuurlijk hebben we zo goed mogelijk geanticipeerd op deze 

nieuwe situatie. Voor de afhaaldag zelf konden we een beroep doen 

op enkele jongere vrijwilligers om de teams op de vier locaties 

weer op volle sterkte te brengen. We hebben met tijdzones gewerkt 

voor een goede spreiding van de toeloop van aanvragers, de 

looproutes aangepast, met ontsmettingsmiddel, handschoenen en 

mondkapjes gewerkt en vooraf alle aanvragers goed geïnformeerd 

over alle maatregelen. 

Winnaars van een wielerwedstrijd zeggen vaak dat ze die dag 

“goede benen” hadden. Daarmee drukken ze uit dat het zonder 

aanwijsbare redenen het soepeler ging dan verwacht. Op één of 

andere manier zat alles mee. Dat gold ook op de afhaaldag van de 

Kerstactie. 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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Het inpakken was door de supermarkt uitbesteed aan het 

werkbedrijf van Parlijn in Eibergen. ’s Ochtends stonden alle  

pakketten al netjes op pallets en in rolcontainers klaar, gesplitst per 

afhaallocatie. Een puik stukje werk. Ook de weersomstandigheden 

waren die dag perfect: droog en ca. 12 graden. En niet te vergeten: 

de harde lockdown hing in de lucht, maar was die dag nog niet van 

toepassing. Het afhalen verliep heel ontspannen door de tijdzones 

en uiteindelijk zijn er slechts 12 pakketten niet afgehaald. Die 

pakketten zijn gedoneerd aan de Voedselbank Oost-Achterhoek. 

De uitgaven voor de pakketten waren uiteraard ook hoger (bijna 

€ 21.000,-). Gelukkig kregen we van diverse fondsen en diaconieën 

royale giften. De opbrengsten uit collectes in kerken waren lager 

vanwege Corona, maar we ontvingen meer en hogere giften van 

particulieren. Eind januari maken we de balans op, maar de 

verwachting is dat de giften toereikend zijn om alle kosten te 

dekken. Het is goed om te merken dat ons initiatief breed gedragen 

is. 

We blikken terug op een goed verlopen Kerstactie. Dankzij de inzet 

en de bijdragen van velen konden we in de decembermaand een 

lichtpuntje zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland  
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KERSTCOLLECTE 2020 PCI (CARITAS) 

 

Jaarlijks is de opbrengst van de extra collecte die tijdens de 

kerstvieringen wordt gehouden, bestemd voor de PCI St. Paulus. 

Afgelopen Kerst hebben er vanwege het coronavirus geen vieringen 

plaatsgevonden in onze parochie. De PCI is daardoor in 2020 een 

belangrijke bijdrage misgelopen. Juist in een tijd wanneer er veel 

mensen het financieel gezien zwaar hebben. 

 

Wilt u alsnog de PCI ondersteunen, dan kunt u een bedrag overmaken 

op: 

 

NL76 RABO 0119 5807 72 ten name van P.C.I. St. Paulus 

 

De opbrengst komt o.a. ten goede aan: de Voedselbank, SOM 

(Schuldhulpmaatje), Kerstpakketten Kerken in Berkelland, St. 

Vincentiusvereniging Groenlo, individuele hulpaanvragen en diaconale 

projecten buiten onze regio. 

 

Bij voorbaat dank voor uw steun! 

 

Namens de PCI St. Paulus, 

Marcel Helmers, penningmeester 
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VASTENACTIE 2021 

 

Door de Coronapandemie is de Vastenactie 2020 op veel locaties niet 

verlopen zoals wij dat gewenst hadden. Op advies van de landelijke 

Vastenactie wordt de campagne 2020 doorgezet in 2021. Ook dit jaar 

richten de Paulus- en de Ludgerparochie zich weer op het project in het 

bisdom Keren in Eritrea. 

In de bijlagen treft u een poster aan die u kunt gebruiken voor de 

publiciteit en een redactioneel stukje voor het kerkblad / 

mededelingenblad van uw locatie. 

 

Mocht u n.a.v. deze mededelingen nog vragen hebben dan kunt u 

contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BAD, Peter Pothof, voorzitter  

 

VASTENACTIE EIGENDOEL PROJECT 2021  

BOARDINGSCHOOL KEREN ERITREA 

 

Zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar een verzoek van het Bisdom 

Keren in Eritrea gekregen om het hieronder omschreven project te 

ondersteunen in de vastentijd van 2021. Dit project wordt 

gecoördineerd door één van onze parochianen uit Eibergen. 

In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn geen 

middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de dichts 

bijgelegen stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te zetten. 

Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag naar de stad 

reizen is voor velen niet haalbaar vanwege de grote afstand die de 

studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet voor 

iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van de 

dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten een 
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belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun kinderen 

thuis te laten blijven.  

Om kinderen toch een opleidingskans te bieden probeert de RKK in het 

Bisdom Keren een oplossing te bieden door een boardingschool 

(kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan te bieden voor de 

allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen. Zij hoeven hun studie 

niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. Er is een commissie 

die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of de student in 

aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin zodat de 

mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft. 

Het Vastenactieproject bestaat uit de renovatie van een bestaand 

gebouw. Als het volledig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en 

studeer ruimte bieden voor ongeveer 65-70 leerlingen per jaar. Dit 

project zal zorgen dat het gebouw blijft bestaan. Door deze 

verblijfsmogelijkheid wordt studenten een kans geboden hun studie 

voort te zetten zonder zorgen over onderdak. Zij hoeven geen grote 

afstanden af te leggen en kunnen zich daardoor volledig focussen op 

hun studie. Voor ouders is het geruststellend dat hun kinderen een goed 

onderdak hebben en zo kunnen werken aan een goede toekomst. Een 

goede opleiding zorgt niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling maar 

helpt ook mee aan het welvarender maken van de gemeenschap. 

Studenten van arme gezinnen uit meer dan 21 omliggende dorpen 

kunnen  gebruik maken van de boardingschool in Keren. 

Dit project is uniek, en dankzij uw gulle donatie kan het gebouw voor 

langere periode gebruikt worden.  

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie 

NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. projectnummer 401390 

Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

 

Namens de Bisschop van Keren Eritrea 

Uw broeder in Christus, Musie Sium Eibergen 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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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 2021 

17 febr. t/m 4 apr. Bisschoppelijke Vastenactie 

 

Collecteopbrengsten en giften 

Collectes vieringen totaal € 1.107,18 

Misintenties € 20,00 

Kaarsengeld € 459,80 

Giften € 125,00 

 

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 

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl tel. 0544 464663 

Uitvaart telefoon 06 24855201 

 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk 

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354 

www.stpaulusparochie.nl;  e-mail:  eibergen@paulus-ludger.nl 

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor 

diverse vragen (gedurende de Coronavirus-periode is het 

secretariaat gesloten!)  

 

Pastor Telefoonnummer E-mailadres 

H. de Jong 06 12379793 pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

C. Roetgerink 06 20739564 pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 

C. Peters 06 51036579 c.peters@stpaulusparochie.nl 

 

Locatieraadleden (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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