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Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 3, 23 mei t/m 26 juni 2019 

 

 

 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

 

Bij het verschijnen van deze Echo is Pasen alweer voorbij en hebben 

we de uitvoering van Passie gehad in ons mooie Openlucht Theater. 

Deze Passie was een succes, meer dan 500 mensen waren hier aanwezig 

om te genieten van het spel en de zang. Bedankt Rietmolen voor de 

organisatie. Bedankt vrijwilligers van Eibergen die geholpen hebben bij 

deze Passie. Zonder iemand tekort te doen, een woord van dank aan de 

kruisdragers. Het was moeilijk om mensen te vinden die dit wilden 

doen, jullie stonden er toch maar. 

Vanaf 1 juni 2019 hebben we weer tijdelijke huurders in de pastorie. 

Zoals iedereen weet is het mogelijk om de pastorie tijdelijk te huren. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met iemand van de 

locatieraad. 

Tussen het kerkplein en De Klok is een nieuwe afscheiding gemaakt. 

Een oplettende bezoeker zal zien dat een klein stukje grond verkocht is 

aan De Klok. 

http://www.stpaulusparochie.nl/


 

2 www.stpaulusparochie.nl 

Paulusdag zal dit jaar zijn op 30 juni 2019. Ieder jaar organiseert een 

andere locatie deze dag, dit jaar is dat Groenlo. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. Afgelopen jaren was deze dag altijd een succes en 

waard om aan deel te nemen. 

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARISATIE SLEUTELS 

 

Om verschillende redenen wil de locatieraad een inventarisatie maken 

van de sleutels van de kerk of het parochiecentrum die in omloop zijn. 

We vragen u om wanneer u een sleutel heeft van de kerk dit door te 

geven aan de locatieraad. U kunt dit doen door een mail te sturen naar.  

w.locatie@gmail.com of een briefje in de brievenbus van het 

parochiecentrum. Wilt u uw naam en adres vermelden en welke sleutel 

u heeft. Wij rekenen op uw medewerking zodat we weer een duidelijk 

beeld hebben waar alle sleutels zijn. 

 

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrught 
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PAULUS GREGORIAANS KOOR ZINGT IN EIBERGEN 

 

Op zondag 23 juni zal het Paulus Gregoriaans Koor zingen in de de Rk. 

Mattheuskerk van Eibergen tijdens de eucharistieviering om 9.00 uur. 

Celebrant in deze viering is pastoor de Jong. Dit enkele jaren geleden 

gevormde projectkoor Gregoriaans bestaat uit leden van de herenkoren 

van de zeven geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en 

andere enthousiastelingen voor het gregoriaans. Het koor staat onder 

leiding van Gerard Berentsen en zingt enkele keren per jaar een geheel 

gregoriaanse viering in één van de parochiekerken.  

 

Rita te Riet  
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DE WANDELING (PELGRIMAGE) 

 

Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. 

Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en 

onze tochtgenoten kunnen 

inspireren.  

Het kaartspel van de KRO "De 

Wandeling" kan het gesprek op 

gang brengen. 

Dit jaar pelgrimeren we rond 

Beltrum. 

Wanneer: maandag 24 juni 

Vertrekpunt: Mariaplein Beltrum, nabij de kerk, Kulturhus. 

Tijd:19.00 uur, duur wandeltocht ± 2 uur 

Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of via 

secretariaat tel. 0544 461335 (di-do morgen 9.00 uur -11.00 uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita Overkamp, Trudy Korenromp,  

Rieky Luttikholt, Lies Scharenborg 

 

mailto:secretariaat@calixtusmaria.nl
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OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING 30 MEI 2019 

 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s. zal er om 10.30 uur 

opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden, dit 

keer in de Protestantse kerk Antonius in Rekken (en koffie in de tuin 

van Den Hof (bij slecht weer binnen). 

Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of 

wandelroute die dag. Hoe u ook komt: u bent van harte welkom om 

mee te vieren en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook 

kinderen zijn van harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze 

kunnen tekenen en kleuren. 

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van 

Eibergen/Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 

Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locaties Neede, 

Beltrum, Eibergen en Rekken.  

 

Ds. Jan Struijk, Ds. Jet Lieftink,  

Ds. Jan Hazeleger, Pastoraal werker Carla Roetgerink 
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ARTIKELEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN GEPLAATST 

 

Unieke reis naar Israel van 11 t/m 18 september, aanmelden was tot 14 

mei. 

 

Zomerreis naar Beauraing 19 augustus t/m 24 augustus, georganiseerd 

door Vereniging Nederlands Beauraing Comite "Pro Maria". 

 

 

 

WEBSITE ST. PAULUSPAROCHIE 

 

In de komende periode zal de website van St. Paulusparochie een ander 

uiterlijk krijgen. De website gaat er hetzelfde uitzien als de St.Ludger 

website. www.sintludgernu.nl  

 

De webredactie 

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019 

 

27 jun, 12 sep, 24 okt, 12 dec 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor 

 

Vrijdag 14 juni 

 

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:  

 

Betty Schepers – Kormelink 76 jaar 09-03-2019 

Gerard Booltink 83 jaar 14-03-2019 

Marietje te Koppele – Siemes 89 jaar 23-03-2019 

Dinie Arink – te Bogt 87 jaar 18-04-2019 

Henk Brockötter  88 jaar 28-04-2019 

Lies Fierkens – Meijer 84 jaar 07-05-2019 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Collecteschema 2019 
8/9 juni Pinkstercollecte Ned. Missionarissen 

 

Collecteopbrengsten en overige giften:  

 

Collectes vieringen totaal: 1.266,58 

Misintenties: 80,00 

Kaarsengeld: 85,30 

 

Kerkbalans 2019:  

Nog niet bekend 

 

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 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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