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Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 3, 17 mei 2018 t/m 27 juni 2018 

 

WOORD VAN DE LOCATIERAAD 

 

De locatieraad is dringend op zoek naar iemand die de ledenadministratie 

wil doen. Bent u iemand die tijd heeft en een beetje om kan gaan met 

computers, meldt u dan aan. Als we de ledenadministratie niet op orde 

kunnen houden komen we echt in de problemen. Misschien kunnen twee 

mensen dit samen op zich nemen. Laat ons niet in de steek, een goede 

administratie is nodig om onze parochie te laten voortbestaan. 

Zondag 24 juni is de Paulusdag, dit keer in Eibergen. In deze Echo zit 

een opgaveformulier. Wij nodigen iedereen uit om dit feest met elkaar te 

vieren. Tot ziens op zondag 24 juni. 

 

22 april was de Eerste Heilige Communie een geslaagde dag. Alle 

communicantjes en hun familie van harte gefeliciteerd. 

De voorbereidingen voor de verkoop van de pastorie zijn in volle gang 

zodra er meer nieuws is leest u dit in de Echo. 

 

De voorbereidingen voor de verbouwing van de beuk zijn in een ver 

gevorderd stadium.  De plannen zijn klaar en ingeleverd bij het bisdom. 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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We hopen snel toestemming te krijgen zodat we met de aanpassingen 

kunnen beginnen. 

 

Namens de locatieraad: Wilhelmien Fels de Vrught 

 

 

 

“SORRY” VOOR HET TEKENEN OP DE KERK 

 

In de week voor Pasen was het kerkplein versierd met stoepkrijt, ook de 

kerk was van tekeningen voorzien. Geen mooi gezicht zeker de 

tekeningen op de kerk niet. Enkele leden van de locatieraad werden 

aangesproken door kerkgangers die hun ongenoegen te kennen gaven, 

vooral de tekeningen op de kerk gaven aanstoot en terecht op een kerk 

teken je niet. 

Paaszaterdag ging bij mij de bel toen ik de deur opende stond daar een 

moeder met haar zoontje. Het jongetje had een bosje tulpen in de hand en 

wilde wat zeggen. Hij bood zijn verontschuldigingen aan voor het 

tekenen op de kerk, hij had er spijt van en zou het niet weer doen. Ik 

vroeg hem waarom hij dit gedaan had. Zijn antwoord was vertederend: 

Hij deed binnenkort de Eerste Communie en tijdens de voorbereidingen 

had hij geleerd dat de kerk het huis van Jezus was. Op het huis van Jezus 

hoort een kruis vandaar dat hij dit kruis erop getekend had. Hij snapte nu 

wel dat dit niet mocht. We spraken af dat hij zelf de tekeningen weg zou 

halen. Het bosje bloemen was voor mij en met nogmaals een Sorry, ik zal 

het niet meer doen, ging hij weg. De bloemen heb ik op het Maria altaar 

gezet, voor mijn gevoel op dat moment de beste plek. 

Een compliment aan de moeder die op deze manier haar kind leert wat 

wel en niet mag en die samen met hem sorry komt zeggen. Respect. 

 

Namens deze jongen Wilhelmien Fels de Vrught 
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 22 APRIL 2018 

 

Zondag 22 april 2018 was het dan eindelijk zover.  

20 communicanten uit de locaties Rietmolen, 

Neede, Beltrum en Eibergen hebben hun Eerste 

Heilige Communie ontvangen. Thema van de viering was: “Er zijn voor 

elkaar”. 

Samen met de Pastoor den Hartog en de werkgroep Communie werd het 

een mooie viering. In de voorbereiding ernaar toe werd gewerkt met het 

project “Gods grootste Geschenk”. Door het samen te doen werd het een 

waardevolle tijd voor de kinderen en de ouders. 

We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de voorbereiding 

en de diverse bijeenkomsten en vieringen.  

Alle jongens en meisjes van harte gelukgewenst. Jullie zagen er prachtig 

uit en hebben het goed gedaan en het weer was prima. Kijk maar eens 

naar de prachtige groepsfoto. 

Tot zaterdag 9 juni 2018 bij de terugkommiddag in de RK kerk van 

Eibergen en bij de themaviering in de RK kerk te Lievelde. De 

uitnodiging volgt nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Bolster, werkgroep communie 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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AFSCHEID VAN ANNET ZOET 

 

De parochiebesturen van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie 

nodigen u uit voor het afscheid van  

 

pastoraal werker drs. Annet Zoet 

 

Na 12½ jaar in de St. Paulusparochie en het laatste half jaar ook in de St. 

Ludgerparochie te hebben gewerkt, heeft zij met ingang van 1 juni een 

benoeming aanvaard in de samenwerkende parochies De Goede Herder, 

H. Geest en H.H. Jacobus en Johannes in Twente. 

Op vrijdag 8 juni willen we Annet bedanken voor haar jarenlange inzet 

voor onze parochies. Om 19.00 uur is er een afscheidsdienst in de OLV 

Tenhemelopneming kerk, Achterom 2 in Beltrum, waarin het pastorale 

team zal voorgaan. 

Na de viering is er in de kerk een informeel samenzijn, waar u in de 

gelegenheid bent om persoonlijk afscheid van Annet te nemen. 

Wij nodigen u van harte uit om bij de dienst van woord en gebed en de 

receptie aanwezig te zijn. 

 

Bestuur en pastoraal team, St. Paulusparochie, St. Ludgerparochie 

 

 

UITNODIGING 

 

De besturen en het pastoraal team van de samenwerkende parochies 

Heilige Geest, HH. Jacobus en Johannes en De Goede Herder, delen u 

met vreugde mee dat de Aartsbisschop van Utrecht, Z.Em. Dr. W.J. 

Kardinaal Eijk, met ingang van 

1 juni 2018 tot pastoraal werkster in onze geloofsgemeenschappen 

benoemt: 

Drs. Annet Zoet 
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Annette zal worden gepresenteerd in onze parochies op vrijdag 1 juni 

2018 om 19.00 uur tijdens een vesperviering, voorgegaan door vicaris R. 

Cornelissen in de Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 17, 7558 BA 

Hengelo. 

 

Na de viering is er gelegenheid om kennis te maken met Annet. 

U bent van harte hiervoor uitgenodigd. 

 

Besturen en pastoraal team 

Heilige Geest Parochie 

Heilige Jacobus en Johannesparochie 

Parochie De Goede Herder 

 

 

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 Groenlo. 

Wanneer: maandag 25 juni 

Vertrekpunt: Calixtusbasiliek 

Tijd: 19.00 uur Duur wandeltocht ± 2 uur 

http://www.stpaulusparochie.nl/
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Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of via 

secretariaat tel. 0544461335 (di-do morgen 9.00 uur-11.00 uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita Overkamp, Trudy Korenromp,  

Rieky Luttikholt en Lies Scharenborg 

 

 

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 

 

28 juni, 20 sept., 15 nov. en 20 dec.  

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren 

 

Vrijdag 15 juni 2018  

 

J. Hartman, M. van Gessel 

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

 

  

mailto:secretariaat@calixtusmaria.nl
mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl
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EEN BIJZONDERE RONDLEIDING IN DE CALIXTUSBASILIEK 

 

Al meer dan een eeuw staat hij daar op de Kerkwal: onze statige en 

indrukwekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie de 

mensen waren die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo’n gebouw op 

die plek op te richten? Wie de architect was? 

En als we de kerk binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn 

aangebracht? En welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters 

worden verteld? Wie al dat fraais vervaardigde? 

Het is de meesten van ons zo vertrouwd allemaal dat we het niet meer 

zien. Jan van der Post heeft de kerk grondig bestudeerd en wil op 

verzoek van de commissie Ontmoeting & Inspiratie belangstellenden 

graag deelgenoot maken van een aantal dingen die hij toen ontdekte. Dit 

keer ligt het accent op de glas-in-loodramen.  

U hebt daartoe de gelegenheid op maandag 18 juni om 19.30uur Vanaf 

19.15 uur bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de Nieuwstad 

voor een kop koffie of thee. 

 

Peter Müller 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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PRESENTATIE MEVROUW ROETGERINK 

 

De besturen van de St. Paulusparochie Groenlo e.o. en de St. 

Ludgerparochie Lichtenvoorde e.o. zijn verheugd u mee te delen dat de 

aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, met ingang van 1 mei 2018 

heeft benoemd in het pastoraal team: 

 

mevrouw C.A.M. Roetgerink 

 

De presentatie van Carla Roetgerink door vicaris drs. J.G.M. Pauw zal 

plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op vrijdag 18 mei 2018 in de 

HH. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21, te Lichtenvoorde. De viering 

begint om 19.00 uur.  

Na afloop van de viering is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken 

met mevrouw Roetgerink, onder het genot van een kop koffie of thee. 

 

Wij nodigen u van harte uit bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te 

zijn. 

 

Contactadres: Centraal Secretariaat, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Tel. 0544 464663 / E-mail: secretariaat@sintludger.nl 

 

Pastoor H.A.M. de Jong, voorzitter 

Dhr. J.G.M. Rosendaal, vicevoorzitter parochiebestuur St. Ludger 

Dhr. G.A.M. Slotman, vicevoorzitter parochiebestuur St. Paulus 
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NIEUWE PASTORAAL WERKSTER 

 

Eerste kennismaking met pastoraal werkster Mw. Carla Roetgerink  

Per 1 mei 2018 begint er iets nieuws voor u en voor mij.  

Vanaf die datum mag ik deel gaan uitmaken van het pastorale team voor 

de parochies Sint Ludger en Sint Paulus.  

In 1961 ben ik geboren in Goor in een katholiek gezin als oudste dochter 

en kreeg ik de namen Catharina Anna Maria. Na drie jaar werd er een 

broertje geboren en daarmee was het gezin 

compleet. Geloof was vooral voor mijn 

vader heel gewoon en al heel jong ging ik 

iedere zondag met hem naar twee 

vieringen, waar hij zong in het herenkoor. 

Eerst bij hem achterop en later kon ik zelf 

fietsen. Aan die tijd bewaar ik warme 

herinneringen.  

Na mijn middelbare school ben ik terecht 

gekomen in de zorg en later in het 

onderwijs.  

Ik mocht de dankbare moeder worden van 

zes gezonde, inmiddels volwassen 

kinderen: twee jongens en vier meisjes. Als gezin hebben we bijna dertig 

mooie en goede jaren gekend in het historische stadje Ootmarsum.  

Mijn eerste liefde voor geloof en kerk kreeg opnieuw handen en voeten 

toen ik na mijn studie theologie in het onderwijs ging werken en later in 

de parochies van Almelo. 

Eind 2011 ben ik verhuisd naar Borne en sindsdien daar werkzaam 

geweest in een fulltime benoeming voor de HH. Jacobus en Johannes 

parochie Borne en Hertme. Later kwamen daar de vijf 

stadsgemeenschappen in Hengelo bij van de Goede Herder parochie. En 

in 2013 ook de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest 

parochie Delden e.o. waaronder mijn doop-, communie- en vormselkerk 
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in Goor. In een samenwerkingsverband met een stuurgroep werkten we 

als pastoraal team voor drie parochies met nu nog dertien 

geloofsgemeenschappen.  

Onlangs heb ik kennis gemaakt met het nieuwe pastorale team en de 

beide besturen van Sint Paulus en Sint Ludger. Een hartelijk welkom in 

de Achterhoek! Ik kreeg heuse ‘Grolse kinderwanten’. Dit ingewikkelde 

stukje breitechniek werd in vroegere dagen overgedragen van moeder op 

dochter. Tegen mijn kinderen heb ik gezegd dat ze in Groenlo en 

omgeving van wanten weten en er de komende jaren klaarblijkelijk ook 

wat van hen verwacht wordt in de Achterhoek…? Maar over oma 

worden ga ik begrijpelijkerwijs niet… 

Werken in een nieuw vicariaat, dat van Arnhem, betekent voor mij 

opnieuw een verhuizing. Op zoek naar een nieuw onderkomen ben ik 

geland in het mooie vestingstadje Borculo, dat schuurt tegen het Twentse 

land. In de catechese, het geloofsgesprek, ligt mijn hart. Maria is voor 

mij een bron van sterkte en hoop.  

Op 18 mei, de vrijdag voor Pinksteren gaat er een nieuwe wind waaien 

gemarkeerd door een presentatie in de kerk van Lichtenvoorde. Ik hoop 

en bid dat Gods Heilige Geest nog jaren onze wegen begeleidt in de 

Gelderse Achterhoek. Want Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en 

morgen. In dat vertrouwen wil ik komen. 

 

Carla Roetgerink 

 

 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
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UITNODIGING ST. PAULUSDAG 2018 

 

Beste parochianen,  

Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 24 juni 2018! 

 

Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren 

wij jaarlijks een St. Paulusdag, elk jaar in een 

andere geloofsgemeenschap. 

 

Dit jaar bent u van harte welkom in Eibergen bij 

de geloofsgemeenschap van de H. Mattheus. 

 

We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering. 

Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en het 

projectkoor Laudate Dominum zal de zang verzorgen.  

 

U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop 

koffie/thee met een broodje en voor de activiteiten. 

Na de koffie kunt u deelnemen aan een aantal van de volgende 

activiteiten: 

 

Excursie naar het botenhuis……Luisteren naar een Jambe groep tijdens 

een drankje… Skoltaro scouting groep bouwt een schommel en we 

kunnen een broodje bakken…. 

Demonstratie Glas in lood door Alwine. 

 

Na afloop van de activiteiten willen we, rond 14.15 uur, gezamenlijk de 

St. Paulusdag afsluiten. 

 

Graag zien wij u op zondag 24 juni in Eibergen, de werkgroep 

St. Paulusdag. 
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Wilt u z.s.m. melden bij het secretariaat van uw eigen 

geloofsgemeenschap of u blijft koffiedrinken en of u meedoet met de 

activiteiten. 

Dit kunt u ook samen met uw naam en adres mailen naar 

st.paulusdag@gmail.com 

 

De uiterste aanmelddatum is 10 juni 2018. 

 

Secretariaat RK Mattheus 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM IN OPRICHTING 

 

Mgr. drs. H.W. Woorts deed als bisschop-referent voor Kerk en 

Jodendom de parochies een brief toekomen vanwege het Nationaal 

Holocaust Museum in oprichting. Namens de Bisschoppenconferentie 

heeft Mgr. Woorts zitting in de Raad van Ambassadeurs van dit museum. 

Met deze brief informeerde hij - bij gelegenheid van Dodenherdenking 

en Bevrijdingsdag - alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal 

werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht 

over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt 

gegeven en gevraagd. 

U kunt de brief nalezen op de website van de St. Paulusparochie. 

 

Secretariaat RK Mattheus 

  

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:st.paulusdag@gmail.com
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VOETSPOREN 

 

In de voetsporen van Paulus trok een groepje pelgrims van de Paulus- en 

Ludgerparochie naar Malta. 21 personen uit de Achterhoek en Twente 

waren 8 dagen samen om te kijken naar de plaatsen waar in het begin van 

onze jaartelling het Christelijk geloof zijn sporen heeft achtergelaten. 

Enkele jaren geleden hebben we gekeken in Griekenland en nu op Malta 

en het nabijgelegen eiland Gozo. Indrukwekkend was het moment dat we 

op de plek voeren waar de Apostel Paulus met zijn boot op de rots 

sloeg tijdens een hevige storm. Nog meer indruk maakte nadien het lezen 

in 'De Handelingen van de Apostelen'.  Handelingen 27:1-44; 28:1-

14.   Hier staat letterlijk geschreven hoe destijds de situatie was en 

hoeveel geluk men heeft gehad in die aanhoudende storm. Jammer dat de 

zee nu nog een beetje ruw was en we niet konden aanleggen om aan land 

te gaan. Gelukkig werden we door de storm niet geholpen. Malta staat 

grotendeels in het teken van Paulus en vele kerken straten en pleinen 

herinneren ons aan zijn aanwezigheid destijds. 

 

Frans Stoltenberg 
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LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS 
 

Geboren: Geen 

Gedoopt: Yinthe Broshuis, Suze te Loeke, Ylva oude Vrielink 

 

U kunt zich aanmelden voor het H. Doopsel bij Stefanie Kolkman, 

contactpersoon van de werkgroep, per tel: 0545 474696 of per mail:  

doop-rkmattheus@stpaulusparochie.nl 

Overleden:  

Truus Rosing - Kormelink 89 jaar 25-04-2018 

Jan Te Koppele  87 jaar  01-05-2018 

 

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Collecteschema 2018 

20 mei Week van de Nederlandse Missionaris 

 

Collecteopbrengsten en overige giften:  

 

Collectes vieringen totaal: 1.189,00 

P.C.I. 43,00 

Vastenactie 97,00 

Misintenties: 100,00 

Kaarsengeld: 252,00 

 

Kerkbalans 2018:  

Toegezegd 2018 totaal  48.394,00 

Reeds ontvangen t/m 31 maart  32.194,00 

Nog te ontvangen  16.200,00 

 

Agenda 

Wo 23 mei 20.00 u Liturgisch beraad Pleinzicht 

Za 9 juni 14.30 u Terugkommiddag Com. Alle ruimtes 

 

Pastorale Zorg 

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met 

telefoonnummer 06 19017292 

http://www.stpaulusparochie.nl/
mailto:doop-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 E-mailadres 

H. de Jong 06 12379793 pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

C. Roetgerink   

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

R. den Hartog 06 57330330 pastor.den.hartog@gmail.com 

 

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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