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Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 4, 27 juni t/m 4 september 2019 

 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

 

Paulusdag is dit jaar op 30 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Ook u bent welkom op deze dag die dit jaar in Groenlo is. 

Mattheusdag is dit jaar op 21 september. Noteert u deze datum alvast in 

uw agenda. Meer informatie volgt nog. 

Veel mensen hebben al doorgegeven dat ze een sleutel van de kerk 

pastoraal centrum hebben. Heeft u dit nog niet gedaan dan vraag ik u 

om dit alsnog te doen zodat we een goed overzicht krijgen van waar de 

sleutels zijn. Iedereen die al heeft gereageerd hartelijk dank voor uw 

medewerking 

 

Namens de locatieraad, Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

SECRETARIAAT WEGENS VAKANTIE GESLOTEN! 

 

Op vrijdag 2 augustus is het secretariaat aande Grotestraat wegens 

vakantie gesloten.  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER H. VORMSEL 

 

Op de website een aanmeldingsformulier geplaatst voor het H. 

Vormsel. Het formulier was te groot om in de Echo te plaatsen. Te 

vinden bij Eibergen - onder subpagina Mededelingen. 

 

 

DOOPVOORBEREIDING IN ONZE PAROCHIES  

 

Wat is het Heilig Doopsel?  

Het Doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort.  

Vanaf dat moment markeren de ouders het antwoord op 

de uitnodiging van Jezus om je bij de hand te nemen, om 

je een leven lang te begeleiden en te beschermen.  

Door het Doopsel zet je een eerste van de drie stappen die nodig zijn om lid te 

worden van de kerk wereldwijd.  

Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofs-

gemeenschap, de parochie Sint Paulus en Sint Ludger, die zich uitstrekt over 

het oostelijke deel van de Achterhoek in zestien geloofsgemeenschappen.  

 

Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt 

uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in 

Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Om dit laatste te benadrukken 

hebben we gezocht naar nieuwe vormen om de inhoud samen gemakkelijker 

ter sprake te brengen.  

Dat hebben we natuurlijk eerst zelf uitgeprobeerd! Als pastoraal 

team met de leden van de doopwerkgroepen hebben we inmiddels 

twee keer de spelvormen uitgeprobeerd en ervaren dat het een 

speelse en leerzame manier is. Middels een dubbelkwartet spel en 

een bordspel met meer persoonlijke vragen ontmoeten we elkaar 

als gelovigen.  

Het blijkt ook heel leerzaam! Steeds opnieuw komen andere en vaak 

verborgen (kennis)aspecten naar voren.  

De leden van de werkgroepen gaan er enthousiast mee aan de slag! ☺ 
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De laatste keer hebben we dit afgesloten met een hapje en drankje en hebben 

we de vrijwilligers bedankt door appeltaart bij de koffie/thee te serveren.  

We mogen terugkijken op een leerzame en gezellige avond. En we zien met 

vertrouwen de toekomst tegemoet!  

Katholiek zijn is ook gezellig en goed! We hebben gelachen en geleerd.  

 

Namens het pastoraal team en de doopwerkgroepen 

 

 

 

 

WIL JIJ DIT BLIJVEN DOEN OM AAN GOD TE DENKEN? 

 

Dan helpen we je graag om dit voornemen waar te maken. 

Nadat je je Eerste Heilige Communie hebt ontvangen mag je 

misdienaar worden en dan mag je soms de priester helpen in de H. Mis. 

Dat ga je doen samen met anderen. 

Daarvoor wordt een schema opgesteld en ruilen kan ook.  

 

Heb je hier zin in of heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met  

pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 

pjamueller@gmail.com voor de Sint Paulusparochie  

m.b.m.wolterink@gmail.com voor de Sint Ludger parochie 

Voor vragen kun je natuurlijk ook bij pastoor de Jong of pastor de 

Hartog terecht wanneer je in de kerk bent. Zaterdag 21 september 

aanstaande gaan we naar de gezellige Tarcisiusdag in Utrecht, een dag 

voor alle misdienaars uit het aartsbisdom.  

Met vriendelijke groet, 

C.A.M Roetgerink, pastoraal werkster 

 

 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
mailto:pjamueller@gmail.com
mailto:m.b.m.wolterink@gmail.com
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PROFICIAT! 72 DOOPKAARSEN HEBBEN WEER GEBRAND 

 

We mogen terugkijken op een intensieve inspirerende periode van bijna 

een half jaar van voorbereiding op een bijzondere dag in het leven van 

72 kinderen en evenzovele jonge gezinnen in onze parochies St. Ludger 

en St. Paulus. Zij hebben hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 

Onder het thema ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ hebben we samen 

gewerkt om de kinderen op een speelse manier bekend te maken met 

het geloof. Met de oude verhalen uit zowel het Oude als Nieuwe 

Testament. Door samen het Onze Vader en Wees Gegroet te bidden en 

door zelf te leren bidden. Het belangrijkste dat we voor nu even 

onthouden is dat de Naam van God betekent ‘Ik zal er zijn’ en dat Jezus 

onze allerbeste Vriend wil zijn die je nooit alleen laat. Hij is ons aller 

aller, allergrootste geschenk dat God ons heeft gegeven.  

De kinderen hebben zelf gezongen en zijn op deze wijze actief bij de 

viering betrokken. 

 

Ze zongen o.a. ‘Ik weet dat de Vader mij kent, ik 

weet dat ik van waarde ben. Ik weet dat ik een 

parel ben, een parel in Gods Hand’.  

Vol vertrouwen gaan we hiermee de toekomst in. 

Als cadeau van de parochie mochten alle kinderen 

“Mijn eerste Bijbel’ ontvangen als geschenk, zodat 

ze de Bijbelse verhalen thuis kunnen blijven lezen.  

 

We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die willen meehelpen 

met de voorbereidingen in 2020. Ben jij dat?  

Meld je dan aan bij pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com.  

Ook voor meer informatie mag je e-mailen. 

 

Pastoraal werker C.Roetgerink 

  

mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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VOOR 15 JULI AANMELDEN VOOR VORMSEL 2019 

 

De derde en laatste stap om bij de katholieke kerk te horen. 

In november 2019 zullen de vormselvieringen weer plaatsvinden in de 

parochies St. Paulus en St. Ludger. De voorbereidingen daarvoor 

starten op dinsdag 2 juli met een algemene informatieavond voor 

ouders in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde van 20.00- 21.30 uur 

Adres: Rapenburgsestraat 23. 

De nieuwe opzet betreft één voorbereidingsweekend en niet meer een 

reeks van bijeenkomsten verspreid over een langere periode.  

Het wordt een korte, bondige inspirerende voorbereiding met jongeren 

door jongeren.  

Dit gaat gebeuren in het eerste weekend van november 2019 in Neede 

(1, 2 en 3 november zonder overnachtingen)  

Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend 

kan tot uiterlijk tot 15 juli 2019.  

Hiervoor kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de 

websites staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren.  

Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het 

Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het 

rekeningnummer dat erop vermeld staat.  

Nieuwstad 12 

7141 BD Groenlo 

 

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Email: secretariaat@sintludger.nl 

Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen tel. 0544  464663 

Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies het 

Heilig Vormsel kunnen ontvangen. We zien uw aanmelding graag 

tegemoet.  

Secretariaat St.Paulus Groenlo/ 

St.Ludgerparochie Lichtenvoorde  

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat@sintludger.nl
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KLOOSTER-MIDWEEK BIJ ZUSTERS BENEDICTINESSEN IN 

OOSTERHOUT 

 

Even weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in 

het ritme van de getijdenvieringen van een klooster…Wie deze wens al 

lang koestert heeft nu de kans deze in vervulling te laten gaan.  

In de “Heilig driehoek” van Oosterhout, op het landgoed Vredeoord, 

bevindt zich de “Onze Lieve vrouwenabdij” waar al meer dan een eeuw 

zusters Benedictinessen wonen, mediteren en werken. 

Van dinsdagochtend 1 t/m. vrijdagmiddag 4 oktober a.s. mogen we 

gebruik maken van het gastenverblijf van dit klooster. We maken 

kennis met de benedictijner orde, en zullen samen met de zusters de 

getijden meevieren. Er is, naar wens, gelegenheid voor stilte, lezen, 

ontmoeting en voor wandelen in de prachtige omgeving. Begeleiding is 

in handen van Ds. Eveline Struijk-Boers 

Opgave: vóór 2 augustus bij: Ds. Eveline Struijk,  

email: e.strubo@gmail.com tel. 0545 472987 

Ds.Eveline Struijk-Boers 

 

 

mailto:e.strubo@gmail.com
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ANDER UITERLIJK VAN DE WEBSITE 

 

Om diverse redenen heeft de website van St.Paulusparochie een ander 

uiterlijk gekregen. Door samenwerking met de St. Ludgerparochie 

hebben de locatiepagina’s van de St.Paulusparochie eenzelfde indeling 

als die van de St.Ludgerparochie gekregen. 

Er is getracht de inhoud zo goed mogelijk over te brengen. Mocht u 

informatie missen dan kunt u een e-mail sturen naar  

webredactie-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

 
 

Klik op het pijltje naar beneden naast het woord Eibergen, daar treft u 

meerdere subpagina’s aan zoals Over Ons. De Vieringen en Echo’s 

staan op de pagina Over Ons. Bij mededelingen staan berichten van 

tijdelijke aard.  

Echo en de Webredactie  

mailto:webredactie-rkmattheus@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 2019 
24/25 augustus MIVA-collecte 

 

Collecteopbrengsten en overige giften:  

 

Collectes vieringen totaal: 1.104,00 

Extra collectes: 281,00 

Misintenties: 50,00 

Boekjes: 5,90 

Kaarsengeld: 148,00 

 

Pastorale Zorg 

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact 

opnemen met telefoonnummer 06 19017292 

 

 

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019 

 

5 sep, 24 okt, 12 dec 

 

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor 

 

Vrijdag 23 augustus 

 

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

 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:echo-rkmattheus@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
http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl

