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Periode: zaterdag 15 december t/m vrijdag 11 januari 2019

Met de Advent is de voorbereiding op het kerstfeest begonnen en
binnenkort verrijst ook weer de kerststal in de kerk. Wij wensen
iedereen alvast een gezegend kerstfeest.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 15 december t/m vrijdag 21 december 2018

Derde zondag van de advent (C- jaar)
Weekend lezingen:
Sefanja 3, 14 – 18a
Lucas 3, 10 – 18
‘Wie twee mantels heeft moet delen met wie er geen heeft, en wie te
eten heeft, moet evenzo doen.’
Zondag 16 december
10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Past. werker J. Droste
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Jorn te Boome
Daan Reijerink
Misintenties:
Overleden fam. Ottink; Riek Heutinck-Sasse; Jan en Wilhelmien
Hofman-Gunnewijk; overleden fam. Ribbers-Hoitink; W.H. Berendsen
(jgd.); overleden fam. Stapelbroek-Krabbenborg; Theo Stortelder;
Jans en Dina Hoffman-Ballast en Danny; Leo te Bogt: Hans Roelvink
(nms. kameraden); Herman Hoitink; Gerda Wolterinck-Huinink (jgd.);
overleden fam. Wolterinck-Huinink; Joop Roerdink.
Woensdag 19 december
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 22 december t/m vrijdag 28 december 2018

Vierde zondag van de advent (C-jaar)
Weekend lezingen:
Micha 5, 1 – 4a
Lucas 1, 39 – 45
‘Ze slaakt een luide kreet, en zegt: gezegend jij onder de
vrouwen!- gezegend de vrucht van je schoot.’
Dit weekend is er geen viering in Beltrum
Zondag 23 december 19.30 uur Concert Beltrums mannenkoor
Kerstavond maandag 24 december
18.30 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Eigen koor/Kinderviering

Misintenties:
Overleden fam. Ottink; overleden ouders Wiegerinck-Huurneman;
Harrie te Fruchte; Harry Schilderinck; overleden fam. Schilderinck;
bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk; overleden fam. StotelerStegers; Eef Leemreize; Willy Huls; Thees te Woerd (jgd.); Theo te
Brake; overleden fam. Hoitink-Mombarg; ouders Wolterink-Nijhuis;
Harrie en Wilhelmien Elschot-Donderwinkel; Bernard Lankveld.
21.30 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. werkster C. Roetgerink
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Mees Stortelder
Juup Ratering

Misintenties:
Jan en Mineke Beunk en Marga (jgd.); overleden fam. Orriëns-Everink;
Teun en Annie Groot Zevert-Stegers; Theo Scharenborg; Lies
Stoverink-Garstenveld; Henk Leungen; Hendrik Rotink; Leo Bennink en
overleden fam. Bennink-ter Bogt; ouders Bouwmeesters-van Hal,
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Bennie en Tonny; fam. Meeuwis-Klein Gunnewiek; Henk Wolterinck;
Henk Reijerink en overleden fam. Reijerink-Wiegerinck; Antoon te
Brake en overleden familie; Jan en Riek Hemmink-Stegers; Fons Nijhuis
(jgd.); ouders Nijhuis-Huitink en broer Jos; overleden ouders HelmersHeutinck; Gerda Wolterinck-Huinink; overleden fam. WolterinckHuinink; Rikie Wolterinck-Engelberts; Theo Ribbers; overleden fam.
Wolterinck-Spekschoor; Henk Bleumink; Toon Bleumink; Theo en
Marietje Beijer-te Koppele; overleden fam. Pasman-ten Bras en
kinderen; Bernard en Rudy Grotenhuis; Frans en Dien Klein GunnewiekLemelder; overleden ouders en fam. Papen-Salemink; overleden ouders
Beijer-Besselink; Teun Luttikholt; Joop en Thea te Boome-Wolterink;
Jan en Dien Geverinck-ten Heggeler; overleden fam. Nijenhuis-Zents;
Frank Bennink en overleden fam. Bennink-Massop; Vincent te Brake
(jgd.) en overleden ouders te Brake-Woertman; fam. Maarse-te Bogt;
Henk Stroet; Marian Klein Gunnewiek-Gunnewick; Tonnie
Bouwmeester; moeder en vader Gebbink.
Eerste Kerstdag dinsdag 25 december
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Juup Ratering
Daan Reijerink

Misintenties:
Overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; overleden ouders
Hoitink-Delsing; Agnes Bleumink-te Bogt; fam. te Boome-StoltenborgNunning; Hendrik Maarse; Herman ten Have en overleden familie;
Herman Dreierink; Antoon te Woerd; Jan en Wilhelmien HofmanGunnewijk; Jan Orriëns en fam. Orriëns-Berentsen; Johan en Marietje
Gunnewijk-Tenhagen; fam. Stapelbroek-Hendriks; Henk Orriëns;
overleden fam. Venderbosch-Stoverink; overleden fam. HoitinkLepping; Maria Hoitink-Veldkamp; Jeroen Roerdink; Henk Bleumink
(Olde Pelle); Tone Stoverink; fam. Berendsen-Stoverink; overleden
ouders Terhorst-Boom en Harrie en Annie; Bernard te Loeke;
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; fam. Beernink-Bomers en
overleden familieleden; Theo Stortelder; Joop Baks en overleden fam.
Baks-Molendijk; Hendrik te Bogt en overleden familie; Leo te Bogt;
overleden fam. te Brake-Arink; overleden fam. te Brake-Broens; Grada
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Luttikholt-Severt; Teun Roelvink (jgd.) en Hans Roelvink; Herman
Hoitink; Theo Groot Zevert (jgd.) en overleden fam. Groot Zevert-Baks;
overleden ouders Gotink-Pasman en Gerard; overleden ouders HuininkOnstenk; Henri Huinink; overleden ouders Klein Gunnewiek-Groot
Severt; overleden fam. Abbink-Jansen; Jan Huitink; Frans Klein
Gunnewiek en fam. Klein Gunnewiek; overleden ouders Piepers-Severt;
overleden ouders Wolterink-Hanselman en Toon; Henk Bleumink en
overleden fam. Bleumink-Frank; familie Harbers-Krop; overleden fam.
Heutinck-Sasse; Theo en Marietje Kok; overleden ouders HanselmanEverink; overleden ouders Wiegerinck-te Brake; Bennie Wiegerinck.
Tweede Kerstdag woensdag 26 december
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger:
Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Jorn te Boome
Mees Stortelder
Misintenties:
Overleden fam. Hoitink-Lepping; overleden fam. VenderboschStoverink; Bernard Tuinte en Louise; overleden fam. Tuinte-Beernink;
Jan Nijbroek en overleden familie; Jan en Dina (jgd.) Hoffman-Ballast
en Danny; Agnes Luttikholt-Stoteler; Riek Heutinck-Sasse; overleden
fam. te Barge-Olthoff-de Reus; Theo Bleumink (jgd.) en Trees
Bleumink-Hoitink.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 29 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Feest van de Heilige Familie (C-jaar)
Weekend lezingen:
Sirach 3, 2 – 6 + 12 – 14
Lucas 2, 41 – 52
Hij zegt tot hen: “waarom hebben jullie mij gezocht? Wist je niet dat
ik zijn moet in wat van mijn Vader is?”
Zaterdag 29 en zondag 30 december
Dit weekend is er geen viering in Beltrum
Maandag 31 december Oudejaarsdag
19.00 u. in de kerk Woord- en Gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Overleden fam. Ottink; overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen;
overleden fam. Orriëns-Everink; René Beunk; fam. Hofman-Wopereis;
Lies Stoverink-Garstenveld; moeder Pierik; ouders Bouwmeesters-van
Hal, Bennie en Tonny; Jan Nijbroek; Fons Nijhuis; Rikie WolterinckEngelberts; Theo Ribbers; overleden fam. Wolterinck-Spekschoor;
overleden ouders Beijer-Besselink; Frans Harbers.
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Geen viering

Woensdag 2 januari
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 5 januari t/m vrijdag 11 januari 2019

Openbaring van de Heer (C- jaar) Driekoningen
Weekend lezingen:
Jesaja 60, 1 – 6
Matteüs 2, 1 – 12
Ze komen het huisje binnen en zien het kindje, met Maria, zijn moeder
en neervallend bewijzen zij de hulde.
Zaterdag 5 januari
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Juup Ratering
Jorn te Boome
Intenties:
Overleden fam. Ottink; Riek Heutinck-Sasse.
Woensdag 9 januari
09.00 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Eibergen za 15 dec 19:00 Vespers door het Herenkoor
Werkgroep
Lievelde za 15 dec 19:00 Woord en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Groenlo zo 16 dec 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Beltrum zo 16 dec
Rekken
Neede
Lievelde
Groenlo
Groenlo

10:30

Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste

zo 16 dec 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 16 dec 10:30 Woord en Communieviering
Werkgroep
za 22 dec 19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 23 dec 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 23 dec 17:00 Oecumenisch avondgebed
Werkgroep

Beltrum za 22/zo 23 dec

Geen viering
Zondag concert mannenkoor

Eibergen zo 23 dec 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Rietmolen zo 23 dec 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo ma 24 dec17:00 Kindje Wiegen
Werkgroep
Beltrum ma 24 dec

18:30

Woord- en Communieviering
kinderviering Werkgroep

Eibergen ma 24 dec18:30 Gezinsviering
Werkgroep
Lievelde ma 24 dec18:30 Gezinsviering
Werkgroep
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Neede

ma 24 dec18:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Rekken ma 24 dec19:00 Woord en Communieviering
em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker
Rietmolen ma 24 dec18:30 Kindje wiegen
Werkgroep
Groenlo ma 24 dec20:30 Eucharistieviering
Rector P. Kuipers
Beltrum ma 24 dec

21:30

Woord en Communieviering
Past. werkster C. Roetgerink

Eibergen ma 24 dec22:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Rietmolen ma 24 dec20:15 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo di 25 dec 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Beltrum di 25 dec

09:00

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Eibergen di 25 dec 10:30 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Lievelde di 25 dec 09:00 Woord- en Communieviering
em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker
Neede
di 25 dec 09:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Rekken di 25 dec 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Rietmolen di 25 dec 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Groenlo wo 26 dec 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Beltrum wo 26 dec

09:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
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Groenlo

vr 28 dec 09:00
08:30
Eibergen za 29 dec 19:00
Rietmolen za 29 dec 19:30

Eucharistieviering
Aanbidding Pastoor H. de Jong
Vespers door het Herenkoor
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Beltrum za 29 /zo 30 dec
Groenlo
Lievelde

Geen viering

zo 30 dec 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
zo 30 dec 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Beltrum ma 31 dec

19:00

Beltrum di 1 jan

Woord- en Gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Geen viering

MEDEDELING
De aankondiging van de viering van
zondag 20 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering met als
thema Kerkbalans is verschoven naar: zaterdag 26 januari om 19.00
uur. Kerkbalans/Kiddoesj
DOORDEWEEKSE VIERINGEN
De midweekse vieringen aanvang 09.00 uur worden m.i.v. woensdag
9 januari gehouden in het parochiecentrum. Dit i.v.m. besparing op de
stookkosten. De vieringen aanvang 10.00 uur (woe. 2 januari en woe. 6
februari) zijn wel in de kerk.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 9 januari 2019 is er een Taizé viering in de Oude Calixtus
in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11
Openingstijden:
ma. 19.00 – 20.00 uur en do. 10.30 – 11.30 uur.
E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00
uur en vinden plaats in het parochiecentrum.
OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Herman Hoitink
Dorpsstraat 26a
Hij is op 25 november jl. op 82 jarige leeftijd overleden
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en
goede herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand november € 537,32
OPBRENGST EXTRA COLLECTES
Jongeren Collecte € 68,45
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EXTRA COLLECTES
Bisschoppelijke Adventsactie 16 december
In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de
Adventsactie. Dit jaar zal de opbrengst van deze collecte te goede
komen aan een project in Burkina Faso. Dit project ondersteunt
kwetsbare vrouwen op drie manieren:
 Er wordt een opleidingstraject opgezet op het gebied van catering,
koken en banketbakken. Door deze opleiding worden de kansen op
de arbeidsmarkt vergroot.
 Voor vrouwen die na hun opleiding een eigen bedrijfje willen
opzetten wordt er een microkrediet beschikbaar gesteld.
 Voor vrouwen die werken of een opleiding volgen wordt er een
kinderopvang opgezet.
NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie ‘s-Gravenhage
PCI Collecte 25 december
Kerstmis is het feest van licht en vrede en van aandacht en omzien
naar hen, die kwetsbaar zijn. De tweede collecte is vandaag dan ook
bestemd voor onze Parochiële Caritas instelling. De PCI geeft financiële
en materiële hulp in incidentele gevallen aan mensen die in de knel zijn
geraakt. De PCI ondersteunt de Voedselbank, Vincentius-verenigingen
en Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als ‘schuld-hulp-opmaat’ en het Inloophuis. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo
ACOLIETEN
Weekend 12/13 januari

Geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 5 en zondag 6 januari is weer de maandelijkse inzameling
voor de Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen
deponeren in de daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele
weekend (dus niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de
kerk staan.
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SECRETARIAAT
Maandag 24 december en 31 december is het secretariaat gesloten.
INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ‘ECHO’ 2019
Uiterste inleverdatum:
Za. 5 januari
Za. 2 februari
Za. 2 maart
Za. 30 maart
Za. 27 april
Za. 25 mei
Za. 22 juni
Za. 20 juli
Za. 17 augustus
Za. 14 september
Za. 12 oktober
Za. 9 november
Za. 7 december

Verschijning Echo:
za. 12 januari
za. 9 februari
za. 9 maart
za. 6 april
za. 4 mei
Za. 1 juni
Za. 29 juni
Za. 27 juli
Za. 24 augustus
Za. 21 september
Za. 19 oktober
Za. 16 november
Za. 14 december (Kersteditie)

ZONDER EEN MISDIENAAR?
Met zoveel vieringen rond Kerstmis, kunnen we niet zonder
misdienaars. Ze dragen bij aan elke viering. Je hebt als misdienaar ook
een bijzondere taak! Jij bent dienaar tijdens de eucharistie.
Dat betekent dat jij hardop de gebeden bidt die de mensen ook bidden.
Die gebeden staan vaak in het boekje. Jij gaat zitten, staan en knielt,
net als de mensen in de kerk. Jij brengt de kelk en de hostieschaal naar
het altaar. De kannetjes met water en wijn worden door jou naar de
priester gedragen. Jij zorgt er voor dat de priester zijn handen kan
wassen. En jij helpt de priester als hij alles weer schoon maakt.
Dat alles mag jij als misdienaar doen. Niet alleen omdat jij het fijn
vindt. Je mag het ook voor God doen en alle mensen in de kerk.
Door jou hulp kan de eucharistie heel mooi worden gevierd.
‘Dienen’ wil ook zeggen: klaar staan. Goede dingen doen voor iemand
anders dan jezelf. Je staat klaar voor de mensen geheel naar
voorbeeld van Jezus en zijn leerlingen. Je bent er zelf ook een!
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Locatie nieuws
VERSLAG VERGADERING LOCATIERAAD
Notulen bijeenkomst locatieraad Beltrum
d.d. woensdag 13 november 2018
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers, Margriet
Spexgoor, Anton Helmers, Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Sylvia
Tackenkamp, Martin Bouwmeesters en Martin Groot Severt.
Opening
Welkom door de voorzitter en opening door Paul Ribbers ‘Ga nooit heen
zonder te groeten’; overweging uit de Allerzielen-viering.
Vanuit de werkgroepen
Financiën
 Locatie Beltrum gaat de stroomvoorziening voortaan afnemen
middels een driejarig contract via Kerkstroom evenals overige
Paulus locaties.
 De restauratie van de muurschildering verloopt voorspoedig.
 Bij inspectie van de monumentenwacht is achterstallig onderhoud
geconstateerd; onder andere aan het schilderwerk van de pastorie.
 De budgethoudster is bezig met de afronding van de begroting voor
2019. Door het wegvallen van de huurinkomsten van de pastorie
staan de inkomsten onder druk.
 Binnenkort is er een bijeenkomst met budgethouders over de
invoering van het nieuwe boekhoudprogramma.
Catechese
De St. Maarten-viering was weer een mooie viering. Het aantal
kinderen dat meeliep in de optocht was mede door het slechte weer
wel wat minder dan in voorgaande jaren; ondanks de regen is wel de
hele route gelopen.
Secretariaat
Ria Hofman heeft aangegeven te stoppen met uitvaartbegeleiding.
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Kerkbalans 2019
Voor de actie Kerkbalans zijn een aantal nieuwe collectanten nodig om
alle routes bemand te krijgen.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
De werkgroep ‘uitvaart- en afscheidsceremonies’ is in klein comité
bijeen geweest. Het is de bedoeling een folder uit te geven om
duidelijke te maken welke mogelijkheden de Beltrumse kerk heeft te
bieden.

Verslag: Martin Groot Severt
ACTIE KERKBALANS 2018
Voor de kerkbalans 2018 is een bedrag van € 63.043,83 toegezegd.
Het jaar 2018 loopt alweer bijna teneinde. Medio november is van de
toezegging een bedrag van € 62.043,83 voldaan.
We zijn er nog niet helemaal! Degenen die hun toegezegd bedrag
hebben overgemaakt c.q. voldaan, zeggen we wij heel hartelijk dank.
Onze geloofsgemeenschap heeft zijn vaste verplichtingen en kosten
waaraan voldaan moet worden.
Mocht u door omstandigheden nog niet in de gelegenheid zijn geweest
om uw toegezegd bedrag te voldoen, dan verzoeken wij u vriendelijk
en voor zover mogelijk, dit te doen voor 31 december a.s.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Commissie Kerkbalans.
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KERSTACTIE: GEDRAGEN DOOR VELEN
Was u ook verbaasd toen op 11 oktober de Gouden Televisier-Ring
werd gewonnen door “Beau five days inside”? Wie had dat gedacht
met twee kijkcijferkanonnen (“De Luizenmoeder” en “Expeditie
Robinson”) als mede-kanshebber voor deze publieksprijs.
De inkijk die dit programma gaf in het leven van mensen die het
minder getroffen hebben heeft indruk gemaakt. In de serie werd
de kwetsbaarheid van ieder mens zichtbaar. Werkloosheid,
scheiding, schulden, ziekte: het kan iedereen overkomen, zelfs de
mensen die roepen: “Dat overkomt mij niet”…
De Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland is er voor
inwoners van Berkelland die het financieel moeilijk hebben. Zij
kunnen een levensmiddelenpakket ontvangen als steuntje in de
rug. We laten hen zo weten dat wij met ze meeleven en dat ze
gezien worden.
De Kerstactie mag gelukkig rekenen op een brede groep van
gevers die het financieel mogelijk maken om zoveel pakketten te
kunnen verstrekken. Gevers die beseffen dat het hen zelf ook kan
overkomen, die de kwetsbaarheid van het leven (her)kennen en via
de Kerstactie een steentje willen bijdragen.
En ja, soms hebben we programma’s als “Beau five days inside”
nodig om ons hier weer bewust van te maken.
Helpt u ons om de Kerstactie financieel weer mogelijk te maken?
Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v.
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Hartelijk dank!
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl.
Met vriendelijke groet, Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
Dit jaar zijn de pakketten verzorgd door supermarkt COOP
in Beltrum.

Caritas Beltrum
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RIEK TE BOOME GEHULDIGD
Op zondag 25 november de dag waarop de
feestdag St. Caecilia, de patrones van de kerkkoren is gevierd, is mevr. Riek te Boome-Scholten
gehuldigd voor haar 50 jarig lidmaatschap van
het dameskoor. Tijdens de woord en communieviering van 9.00 uur werd door de voorzitter van
de locatie, dhr. Harry Geverinck, de jubilaris met
veel lovende woorden toegesproken. Riek heeft vanaf 1968 altijd haar
grote inzet getoond en was een actief koorlid. Hopelijk Riek houdt je dit
nog ’n aantal jaren zo vol. De voorganger Past. werkster Carla
Roetgerink mocht haar de gouden Gregoriusspeld opsteken. De
voorzitter van het dames/herenkoor dhr. Joop Ribbers overhandigde
haar een pracht bouquet met bloemen. Na de viering werd het
Caeciliafeest voortgezet in zaal Spilman en waar de jubilaris de
felicitaties in ontvangst mocht nemen van alle koorleden. Riek, ook
namens de parochiegemeenschap van Harte Gefeliciteerd met dit
Jubileum.
KERSTSAMENZANG
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde organiseert
dit jaar voor de 7e keer een kerstsamenzang. De reacties waren de
afgelopen jaren zeer lovend en positief. Dit jaar is de kerstsamenzang
op zondag 16 december. U bent ’s middags om 16.00 uur van harte
welkom in de stemmig aangeklede Oude Calixtuskerk te Groenlo.
U zult niet alleen enkele bekende kerstliederen kunnen zingen, maar
ook kunnen luisteren naar Mannenzangvereniging “Inter Nos”, die
enkele liederen ten gehore zal brengen.
Vanzelfsprekend ontbreekt ook een kerstverhaal niet, dat dit jaar door
Corry Moolenaar uit Eibergen zal worden verteld.
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MEEZINGEN IN HET PROJECTKOOR VAN DE PASSIE 2019 !!
Ook aankomend jaar is er weer een uitvoering van De Passie in de St
Paulusparochie.
Voor 2019 zijn hiervoor de plaatsen Beltrum en Eibergen uitgekozen.
Beltrum: Witte Donderdag
Eibergen: Palmzondag

18 april 2019
14 april 2019

Wilt u graag meezingen in het projectkoor van de Passie, dan kunt u
zich hiervoor opgeven.
U hoeft geen lid van een koor te zijn om mee te zingen, dat mag
natuurlijk wel.
In februari (precieze datum volgt nog) wordt begonnen met de
repetities. Afwisselend op dinsdag en woensdagavond. Er zijn tien
repetities waarvan verwacht wordt dat u er minimaal acht kunt
bijwonen. Dit i.v.m. de snelheid waarmee de liederen worden
ingestudeerd. Zo raakt u niet achterop.
Bent u enthousiast geworden na de uitvoering van vorig jaar of hebt
vorig jaar ook al meegezongen, geeft u zich dan op bij:
Algemeen secretariaat van de St Paulusparochie:
secretariaat@stpaulusparochie.nl
Of bij Sylvia Tackenkamp : sylvia_tackenkamp@hotmail.com
Vermeld bij opgave: uw naam, adres, emailadres en zangstem.
Middels de Echo houden wij u op de hoogte van de bijzonderheden
rond De Passie.

Sylvia Tackenkamp, coördinator De Passie Beltrum
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St. Paulusparochie
NOSTALGIE
Toen ik onlangs in Vragender kwam, hoorde ik het lied van Het Dorp
van Wim Sonneveld. De koster had vóór de viering een cd opgezet
waarop dit lied tussen Marialiedjes bleek te staan. Wanneer je de tekst
van dit lied door je heen laat gaan voel je een zeker heimwee naar de
tijd waarin alles overzichtelijk was, mensen elkaar kenden en het leven
aandachtiger en hechter met elkaar werd beleefd. Oudere parochianen
vertellen me vaak over de parochie van vroeger. De pastoor had één
kerk, legde zijn huisbezoeken af, er waren kapelaans die hem hielpen,
zij kenden de families en verbindingen en bijna iedereen was op de een
of andere manier betrokken bij de Kerk. De Kerk, die een rol van
betekenis had in de samenleving. Met de Kerk werd rekening
gehouden. Kort geleden werden de resultaten gepubliceerd van het
zoveelste onderzoek naar geloof en geloofsbeleving in Nederland.
Krimp alom. “Gefeliciteerd!” zei Jeroen Pauw toen in diens talkshow
Klaas Dijkhoff aanschoof om zijn uittreding uit de RKK toe te lichten.
Dat is zoals het nu is.
Niet alleen het dorp, ook in de kerk zijn vanzelfsprekendheden
weggevallen. Geloven doen velen zélf wel en zoeken dit niet, misschien
nog op een scharniermoment in hun leven na, in een gemeenschap van
gelovigen. Zij maken hun eigen keuzes: “geloof ja, kerk nee”, of “ik heb
mijn eigen geloof” . En dat is ieders goed recht. We komen uit een
tijdperk waarin bijna iedereen zich tot het christendom bekende.
De Kerk was oppermachtig. Soms uit een hang naar macht en invloed,
maar vaker uit een oprechte zorg voor het heil en het welzijn van
mensen. Laten we niet vergeten wat die Kerk in het verleden allemaal
tot stand heeft gebracht en nog steeds doet. Nu het anders is
geworden kunnen we rouwig zijn over de situatie waarin wij ons
bevinden. Of niet. De boodschap die we uit mogen dragen blijft
onveranderd en is een bron van vreugde en heil. Ook al wordt ons
getal minder en nemen we afscheid van een vertrouwd verleden:
gelovigen blijven geroepen worden om ‘zout’ en ‘licht’ te zijn in de
wereld (Mattheus 5, 13). De Kerk, kleiner in omvang, moet weer het
gist in het deeg worden, het zout in de pap. Zij is ooit héél klein
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begonnen en stond open naar de wereld om daar een bijdrage te
leveren aan het Koninkrijk van God dat door Jezus werd verkondigd.
Haar weg is nooit een aaneenschakeling van successen is geweest.
Hoogte- en dieptepunten zijn haar deel geworden. Schandalen ook.
Laten wij, met Kerstmis en een heel nieuw jaar voor ons, niet bij de
pakken neerzitten, maar juist nu in beweging komen en bezig blijven,
vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, met de goede dingen. Schroom
niet om over je geloof, over Wie je bezielt en wat je gaande houdt te
spreken! Tweeduizend jaar geleden ging in een dreigende wereld en in
een donkere nacht de hemel open en kwam ons Heil ter wereld. Jezus,
het Kind van Bethlehem is Gods antwoord op ons hopen. In die
donkere wereld kwam het Licht, het teken van Gods redding. Dat Licht
is altijd met mensen mee blijven gaan. Dat Licht heeft de weg
gewezen. Om Hem gaat het! Ook Kerstmis roept nostalgische
gevoelens in ons wakker. Denkend aan vroeger, toen alles toch anders
was …? “Iedere tijd”, zo zegt Prediker “heeft zijn eigen dingen en voor
alles is er een juist moment” (Prediker 3). Daar zorgt God voor. Alleen,
wij kunnen dat niet begrijpen. Proberen vast te houden aan wat is
geweest, is geen optie door de veranderingen die zichtbaar worden.
Krimp hoeft geen kramp te worden! Gods Geest is het die altijd waait
en ons inspireert en in beweging zet om te blijven bouwen aan de Kerk
van de Heer. Ik hoop dat we als St. Paulusparochie, in de hectische tijd
die we doormaken, elkaar vasthouden. Dat we het geloof en
verbondenheid hoog houden en bereid zijn om ook in 2019 onze beste
krachten te geven aan de Heer en Zijn Kerk. Niet omwille van de
nostalgie, maar vanuit een levend geloof.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u en jou
een Zalig Kerstmis toe en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoor H.A.M. de Jong
BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS
Met de Advent begint een tijd van bezinning, van verlangen naar
verzoening en een nieuw begin. In de Bijbel lezen we dat God mensen
die verkeerd hebben gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te
beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van
de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt,
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ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking
van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje met de suikerpot’
van vroeger, maar een open en volwassen gesprek over het leven: over
kansen, teleurstellingen, falen en verlangen.
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons
drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te
twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben
en het voornemen om ons leven te beteren.
Ter voorbereiding op Kerstmis is er biechtgelegenheid op vrijdag 21
december voor en na de H. Mis van 9.00 uur en op zaterdag 22
december van 16.00 tot 17.00 uur, in de Calixtusbasiliek te Groenlo.
Buiten genoemde tijden kunt u ook contact opnemen met één van de
priesters,
pastor Den Hartog, 06-57 33 03 30;
pastoor De Jong,
06-12 37 97 93.
OLIEBOLLENVIERING EIBERGEN
Jaren geleden werd het idee geopperd met een knipoog.
Het werd een traditie.
Op Oudejaarsochtend, maandag 31 december om 09.00 uur wordt in
de H. Mattheuskerk weer de Silvester/Oliebollenviering gehouden.
Na de gezongen H. Mis, met pastoor De Jong, wordt u koffie en thee
met een warme oliebol aangeboden door de locatieraad.
Hierna kunt u thuis zelf aan de slag!
OECUMENE
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde houdt ook dit
jaar weer bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van
Christenen een oecumenische dienst.
U bent op zondag 20 januari om 10.00 uur van harte welkom in de
Oude Calixtus aan de Markt in Groenlo.
Het thema is dit jaar 'Recht voor ogen’. Het haakt aan op de oproep om
‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door
de kerken in Indonesië. Voor meer informatie verwijzen we u graag
naar de nieuwsbrief, de website of de ECHO.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
COLLECTE PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft € 1622,31
opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

Jose, Marietje, Ria en Lucy.
COLLECTE ALZHEIMER
De Collecte van Alzheimer heeft het mooie bedrag van € 725,00
opgebracht. Een woord van dank aan alle gevers en ook zeker een
woord van dank aan de Collectanten.

Cilia Luttikhold.
KERSTFAIR
Opgelet! Dit jaar komt er geen Kerstmarkt. Graag willen wij jullie
bedanken voor de bezoekjes aan ons. Zonder jullie was het niet
hetzelfde geweest. Misschien komen we nog een keer terug met iets
anders. In de koffiehut staan nog wat spullen te koop. De hut is altijd
open. U mag ook bellen: 0544-48 20 07

Allemaal bedankt, Fons en Trees
Startmansweg 3 Beltrum
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
De familie Hoitink heeft bij het afscheid van Herman collectebussen
achter in de kerk geplaatst voor een bijdrage aan Zonnebloem afd.
Beltrum. De opbrengst hiervan was € 560 en is door de familie aan ons
overgedragen. Wij danken de familie voor deze mooie donatie en
wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Tevens danken wij de gulle gever die de prijs van € 50 die op zijn
zonnebloemlot was gevallen aan ons heeft geschonken.
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DORPSBÖKE BELTRUM
De bibliotheek is gesloten vanaf 21 december tot 6 januari. Wilt u nog
boeken voor de feestdagen dan bent u van harte welkom in het
Kulthurhuis De Wanne.
Wij wensen alle lezers fijne Feestdagen en een goede Jaarwisseling.

Namens de bieb, Cilia Luttikhold.
BELTRUMS (G)OLD IS UIT
De nieuwe Beltrums (g)old nr. 14 is klaar! Waarschijnlijk bent u dit
onlangs al ter ore gekomen. Dit exemplaar is weer gevuld met
interessante verhalen over en interviews met (oud)Beltrummers.
Zeker een reden om er één aan te schaffen voor uzelf of om cadeau te
geven. Voor het geld hoeft u het niet te laten...
het boekje kost maar € 4,-.
Het is verkrijgbaar bij Fien Ballast, Kampstraat 19, tel. 0544-48 16 59.

GERARDUSKALENDER NOG VOORRADIG
Hebt u nog geen Gerarduskalender voor 2019? Er zijn nog enkele
tientallen voorradig bij supermarkt de COOP aan de Kampstraat.
Dus wees er snel bij.
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GROTE CLUBACTIE 2018
De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door
VIOS-leden ruim 950 loten zijn verkocht, heeft onlangs plaatsgevonden.
De trekkingslijst is terug te vinden op www.clubactie.nl.
Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende
lotnummers: 0409562, 0410022 en 0410196.
Ben je in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan graag het
ingevulde lot sturen of mailen naar:
M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE Beltrum
(sportcentralevios@gmail.com).
Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de gegeven steun.
EHBO BELTRUM WIL NIEUWE BEGINNERSCURSUS STARTEN
EHBO vereniging Beltrum wil bij voldoende aanmeldingen begin 2019
een beginnerscursus EHBO starten. De cursus welke in de avonduren
zal worden gegeven, omvat ± 12 theorie- en praktijklessen, waarin alle
basisvaardigheden aan bod komen, inclusief verbandleer en
reanimatie/bediening AED. EHBO aan kinderen en sportletsel zijn ook in
de cursus opgenomen. Deelname aan de cursus bedraagt € 180,00.
Een EHBO-cursus wordt soms vergoed door de zorgverzekering.
Neem voor aanmelding of informatie contact op met Silvia Ratering via
secretariaat@ehbobeltrum.nl
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KERSTVIERING & JAARVERGADERING
We vieren kerst op zaterdag 22 december om 14.00 uur bij Spilman.
Dit jaar gaan we Kerstmis bekijken door een geheel andere bril. We
krijgen allemaal een speciale 3D-bril te leen, waardoor echte diepte in
de getoonde beelden wordt ervaren. Dit allemaal met een speciale
kerstprotectie zoals: kerstlied vanuit de Zwitserse Alpen, kerstverhalen
en gedichten, dieren die niet in de kerststal staan, ijsculturenfestival,
stille nacht heilige nacht en nog veel meer. Een ervaring die je niet mag
missen. De middag zal vergezeld gaan van een hapje en een drankje
en de kosten bedragen € 15,- p.p. Opgave bij Rikie Scharenborg tel.
0544-48 19 55 of bij Ine Abbink tel. 0544-48 14 01.
Ook willen we onze leden uitnodigen voor de jaarvergadering op
donderdag 3 januari 2019 bij Dute. Tijdens de jaarvergadering zal het
nieuwe programma voor 2019 worden gepresenteerd, we willen het
programma met u doornemen en mocht u nog opmerkingen, ideeën of
wensen hebben, dan horen wij het graag. Ook zijn we op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Denk met ons mee over nieuwe kandidaten.
Na de vergadering gaan we BINGO spelen.
Tot slot wensen we iedereen een fijne en gezellige kerst en alle goeds
voor 2019.

Bestuur Samenleven/KBO
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NI’J-JAORSVISITE
Vooraankondiging Stichting Old-Beltrum neugt ow! OldBeltrum wil owleu oetneugen veur hun traditionele ni’jjaorsvisite op zaoterdag 19 januari 2019 bi’j zaal Spilman
an de Mr. Nelissenstraote 21.
Omdat Stichting Oud-Beltrum in 2019 het 40-jarig bestaan viert,
hebben we dit jaar in overleg en in samenspraak met Mengelmoes
een visite samengesteld dat geheel in het teken staat van Beltrum.
Allerlei Beltrumse voorvallen, eigenaardigheden en personen zullen in
woord, beeld en klank de revue passeren.
Kortom, we bieden u een ‘revue’-achtige middag aan
met als thema: Beltrum
De visite begint om half drie, maar de zaal is vanaf twee uur open.
De entree bedraagt evenals vorig jaar €15,00 en dat kan bij
binnenkomst betaald worden. Ook als gebruikelijk kunt u weer een
ouderwets ontvangst verwachten: koffie met een kniepertje, een
consumptie en natuurlijk tegen het eind het welbekende half haantje
met toebehoren.
We vragen u wel om u voor donderdag 17 januari op te geven bij: Fien
Ballast,
tel. 0544-48 16 59 of
Miel Bouwmeesters,
tel. 0544-48 16 33.
Iedereen is welkom, we hopen velen te kunnen begroeten.
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Vaste Rubrieken
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM
Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65
Website: stpaulusparochie.nl
Dan klikken op Beltrum
Facebook: www.facebook.com/paulusparochie
///*\\\

PASTORALE ZORG:
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u
een beroep wilt doen op urgente gees telijke zorg, kunt u bellen met:
telefoonnummer 06 – 190 17 292.
///*\\\

BIJ OVERLIJDEN:
Contact opnemen met:
- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15
- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)
Xandra, Tom, Freek en collega’s.
- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23
- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.
Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken
aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden.
///*\\\

CENTRAAL SECRETARIAAT
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
///*\\\
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PAROCHIESECRETARIAAT:
het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 7 januari
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur
donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur
///*\\\
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 12 januari t/m vrijdag 8 februari 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 5 januari 2019.
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10
- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’
- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in ‘Word-document’
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:
na telefonische afspraak bij
Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.
U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14
bij ‘ ’t Achterummeke ‘
Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
Emailadres: achterummeke@live.nl
///*\\\
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HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer
van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 .
POLITIE GEMEENTE BERKELLAND
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de
volgende manieren contact opnemen met de politie:
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur
aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .
SENSIRE THUISZORG
Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn.
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met
zorg die nodig is om gezond te zijn èn te blijven.
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM
We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.
Team Voormekaar Beltrum
Telefoon: 0545 - 250 300
Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.
MELDPUNT BELTRUM
Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u
mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het
Kulturhûs.
Kom langs voor een praatje, een kop koffie of voor
vraag en aanbod van hulp, of voor het
reserveren van een rolstoel
Tel: 06 5709 7060

meldpuntbeltrum@gmail.com

Open van 9.30 tot 11.30 uur.
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Het kinderhoekje
Familieviering
24 december 18.30 uur
Thema: Elke dag een beetje Kerst

Op 24 december om 18.30 uur is er in de Beltrumse kerk
een familieviering met medewerking van Fif-teen, kinderen van
‘de Sterrenboog’ en het jeugdorkest van Concordia.
Tijdens deze viering kijken en luisteren we naar een spannend
kerstverhaal, mooie gebeden, prachtige muziek en sfeervolle liederen,
gezongen door Fif-teen en door kinderen van de basisschool.

We wensen iedereen een goede voorbereiding op het Kerstfeest en tot
ziens op 24 dec. om 18.30 uur in onze kerk.
De werkgroep
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Inzoomen op onze vrijwilligers
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

Jubilarissen krijgen terechte waardering
In de Beltrumse kerk zijn vele vrijwilligers actief. Vaak verrichten ze
hun waardevolle werk buiten het zicht van anderen. Daarom is het
goed om deze waardevolle krachten voor onze gemeenschap in het
zonnetje te zetten als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een
jubileum. Tijdens de vrijwilligersmiddag van dit jaar viel die eer te beurt
aan Ria Klein Zeggelink-Klein Goldewijk en Annie Reijerink-Wiegerinck.
Zij hebben 25 jaar de bezoekersgroep Verliezen Verwerken draaiende
gehouden. Annie was daarnaast betrokken bij de organisatie van de
contactdag Verliezen Verwerken en Dag van het Licht. Ook Gerrie
Papen werd in het zonnetje gezet. Hij is al 25 jaar de tuinman die
ervoor zorgt dat Beltrumse begraafplaats er altijd zo prachtig verzorgd
bijligt. Gerrie is daarnaast actief als collectant in de kerk.
De jubilerende vrijwilligers ontvingen naast een boeket bloemen en de
vrijwilligersbel woorden van waardering en dank.
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