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Periode: zaterdag 22 september t/m vrijdag 19 oktober 2018 

 
 

Passende versiering voor Nationale Ziekendag 
Op zondag 9 september was er weer de Nationale Ziekendag. Bij dit 
jaarlijkse initiatief van de Zonnebloem stonden we in een woord- en 
communieviering stil bij het contact tussen zieke en gezonde mensen. 
Het altaar was voor deze gelegenheid passend versierd met een boeket 
zonnebloemen.  
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Kerkberichten 
 

 
VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 22 september t/m vrijdag 28 september 2018 
 
 
Vijfentwintigste zondag door het jaar (B- jaar)   
 
Weekend lezingen:  
Wijsheid, 2, 12 + 17 – 20 
Marcus 9, 30 – 37  
 
“Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet 
meer aan jezelf denken.” 
 
 
Zaterdag en Zondag 22/23 september  
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 26 september 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties:  
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg. 
 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 29 september t/m vrijdag 5 oktober 2018 
 
 
Zesentwintigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Numeri 11, 25 – 29   
Marcus 9, 38 – 43 + 45 + 47 – 48  
 
“Wie een gelovige weghoudt bij God wordt gestraft, het zou beter voor 
hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was.” 
 
 
Zaterdag 29 september 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger:   Pastor R. den Hartog 
 Koor:   Dames en Herenkoor 
 Acolieten:   Jorn te Boome en    
      Daan Reijerink 
Misintenties: 
Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-
Beijer; Riek Heutinck-Sasse; Jan en Mineke Beunk en Marga (jgd.);  
uit dankbaarheid; Tony Gunnewijk (jgd.); Henk Orriëns (jgd.); Harrie te 
Fruchte; Gerda Wolterinck-Huinink; overl. familie Hoitink-Lepping; 
Trees Heutinck-Hemmink (jgd.); overl. familie Heutinck-Hemmink; 
ouders Geverinck-Huethorst; Hendrik te Bogt en overl. familie; Bernard 
Tuinte en Louise; overl. familie Tuinte-Beernink. 
 
 
Woensdag 3 oktober 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties:  
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma;  
Annie Ernst-Baks. 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 oktober t/m 12 oktober 2018 
 
  

Zevenentwintigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Genesis 2, 18 – 24  
Marcus 10, 2 – 16  
 

Maar Jezus zegt: “houdt hem niet tegen, want er is niemand die met 
een beroep op mijn naam een daad van macht zal doen en bij machte 
zal zijn onmiddellijk daarna kwalijk van mij te spreken; hier geldt 
immers: wie niet tegen ons is, is vóór ons.” 
 
Zaterdag 6 oktober  
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Koor: Kiddoesj 
 Acolieten: Juup Ratering   
  Mees Stortelder 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Dien Klein Gunnewiek-Lemelder (jgd.) en Frans Klein 
Gunnewiek; Riek Heutinck-Sasse; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; 
Lies Stoverink-Garstenveld; Henk Leungen; voor overleden familie 
Bouwmeesters-van Hal; overl. familie Venderbosch-Stoverink; Agnes 
Luttikholt-Stoteler (jgd.); voor een 90-jarige; Maria Hoitink-Veldkamp.  
 
 
Woensdag 10 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Acolieten: Geen   
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018 

 
 
Achtentwintigste zondag door het jaar (B- jaar) 
 
Weekend lezingen:  
Wijsheid 7, 7 – 11 
Marcus 10, 17 – 30  
 
“Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet; 
want van mensen als zij is het koninkrijk van God...” 
 
 
Zondag 14 oktober 
 
11.00 u. in de kerk Terugkomviering dopelingen 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor:  Geen 
 Acolieten:  Geen 
 
 
Dinsdag 16 oktober 
 
19.00 u. in de kerk Mariaviering 
         Voorganger: Werkgroep ZijActief 
                                 Koor:    Dames en herenkoor 
 
 
Woensdag 17 oktober 
 
09.00 u. in de kerk  Eucharistieviering  
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
 

///*\\\ 



6 
 
 

WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 

Beltrum za 22 / zo 23 sept Geen viering 
Groenlo  zo 23 sept 10:30 Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Eibergen  zo 23 sept 09:00 Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Rekken  zo 23 sept 10:00 Vredesdienst    Werkgroep 
 

Beltrum za 29 sept 19:00  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
Neede  za 29 sept 19:00  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Groenlo  zo 30 sept 10:30 Eucharistieviering  Pastor R. den Hartog 
Lievelde  zo 30 sept 09:00 Wo- Co viering   Werkgroep 
Eibergen  zo 30 sept 10:30 Oecumenische   Vredesdienst  
              Pastoraal werkster  
              C. Roetgerink en   
              Ds. Struijk 
Rietmolen zo 30 sept 09:00 Wo- Co viering   Pastoraal werkster 
              C. Roetgerink 
 

Beltrum za 6 okt 19:00 Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Rekken  za 6 okt  19:00  Wo-Co viering   Pastoraal werkster 
              C. Roetgerink 
Groenlo  zo 7 okt  10:30  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Groenlo  zo 7 okt  17:00  Marialof     Pastoor H. de Jong 
Lievelde  zo 7 okt  09:00  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Eibergen  zo 7 okt  19:00  Rozenkrans   Werkgroep 
        voor de Vrede 
Neede  zo 7 okt  10:30  Wo- en Co viering  Werkgroep 
Groenlo  zo 7 okt  17:00  Marialof     Pastor R. den Hartog 
 

Eibergen  za 13 okt  19:00  Wo- en Co viering  Pastor J. Droste 
Rietmolen za 13 okt  19:30  Eucharistieviering  Pastor R. den Hartog 
Lievelde  za 13 okt  19:00  Wo- en Co viering  Werkgroep 
Groenlo  zo 14 okt  10:30  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
        Calixtusfeest       
Neede  zo 14 okt 09:00 Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 14 okt  13:00  Doopviering    Pastoor H. de Jong 
Rekken  zo 14 okt  09:00  Hubertusviering   Werkgroep 
Beltrum zo 14 okt 11:00 Terugkomviering dopelingen    
         Werkgroep 
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Locatie Mededelingen 
 
 
GEBOREN 

 
Luuk Wolterink 
Zoon van Mark Wolterink en Cristel Krabbenborg,  
Zieuwentseweg 3, 7156 RK Beltrum 
 

Van harte proficiat met jullie zoon. 
Welkom in ons midden Luuk. 
 
 
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. 
 
De data van doop en voorbereiding zijn: (onder voorbehoud) 
  
DOOP           VOORBEREIDING  

 
Zondag 14 oktober  11.00 uur    Terugkomviering dopelingen 
            van 2017     
 

Zondag 18 november 13.00 uur   donderdag 8 november 
            donderdag 15 november 
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OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand augustus: € 419,97 
 
Miva: € 127,25 
 
 
EXTRA COLLECTES 
 
22 en 23 september: Vredesweek collecte 
We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en oorlog 
onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede.  
De Vredesweek in hét moment om samen in actie te komen. De 
beweging PAX zet zich er voor in om – ook met onze financiële 
ondersteuning – vredesprojecten en  initiatieven te bevorderen. 
 
 
ACOLIETEN 
 
Zondag 21 oktober 10.30 uur  Daan Reijerink   
   Juup Ratering  
Zondag 28 oktober 9.00 uur  Mees Stortelder   
   Jorn te Boome 
 
 

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 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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Locatie nieuws 
  
 
  STAP-STEEN-VIERING 
   
 

Op zondag 14 oktober is om 11 uur de stap-steen-viering voor de 
kinderen die in 2017 zijn gedoopt. 
Het is een korte kindvriendelijke viering waarin opnieuw wordt 
stilgestaan bij de betekenis van de naam van het kind. De wens wordt 
uitgesproken dat het kind in verbondenheid met God en de 
medemensen mag opgroeien. De waterdruppel met de naam en de 
doopdatum van het kind is tijdens de doop in de grote Waterdruppel in 
de Mariakapel gelegd. Vandaag zal deze aan de ouders en hun kinderen 
worden teruggegeven. De ouders hebben een uitnodiging gekregen, 
maar ook u bent als medeparochiaan van harte uitgenodigd. 
 

De werkgroep 
 
 

VOEDSELBANK 
 

Beste mensen, 
we zijn nu al een tijdje bezig met het inzamelen van eten voor de 
voedselbank. Deze actie loopt redelijk goed.  
Toch komt het de laatste paar keer voor dat er spullen ingeleverd 
worden die flink over de datum zijn!! 
Dat vinden wij erg jammer.  
Wij moeten deze producten dan weggooien. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze hele mooie actie voor de 
mensen die het zo nodig hebben? 
Laten wij er SAMEN voor zorgen dat we  producten inleveren die lang 
houdbaar zijn. 
Dus let even goed op de datum, bij alles wat u inlevert. 
Zo maken wij er in Beltrum met elkaar een mooie actie van..... 
Voor een heel goed doel! 
 

Bedankt allemaal... 
 

Uw Locatie raad 
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                        St. Paulusparochie 
  
       GENERATIES VOOR VREDE 
 

Vredesweek 15 t/m 23 september 2018 
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds 
weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar 
dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar 
hebben op weg naar een vreedzame wereld. 
 

Vrede kun je leren  
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun 
ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit 
bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de 
wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren 
massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe 
zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. 
Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun 
je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen 
verdergaan. 
 

Impact van oorlog  
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak 
van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, 
tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die 
nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks 
het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en 
opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook 
mensen onderling. 
 

Doe ook mee 
We hopen dat de generaties deze Vredesweek nog meer met elkaar 
verbonden raken. Dat jong van oud leert, en oud van jong. Wanneer 
generaties samen optrekken, houden we een solidaire samenleving. 
Generaties voor Vrede, hier en verder weg. Op: www.vredesweek.nl 
vindt u alle activiteiten waaraan u tijdens de Vredesweek kunt 
meedoen. 
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Oecumenische Vredesvieringen in St. Paulusparochie 
- zondag 30 september, 10.30 uur RK Mattheuskerk Eibergen,  
pw. C. Roetgerink en ds. J. Struijk. 
 

Collecte voor het Vredeswerk 
Vrede is niet vanzelfsprekend. De beweging PAX zet zich er voor in om 
– ook met onze financiële ondersteuning – vredesprojecten en 
initiatieven te bevorderen. Geef in de extra collecte in de 
weekendvieringen rond 22-23 september of maak uw bijdrage over op: 
IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Vredesweekcollecte PAX te 
Utrecht. 
 
 

OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND 
 

Marialof op 7 en 28 oktober in de basiliek in Groenlo. 
Wekelijks Rozenkransgebed op dinsdagmorgen. 
De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd. 
Het gebed van de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de 
hele wereld dagelijks gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel 
krachtig gebed. Het gaat niet om het gedachteloos opdreunen van 
Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen van het Bijbelse 
gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit het 
leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we ‘geheimen’ of 
‘mysteries’. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen 
wat de Heer voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij 
Jezus is in de hemel, vragen we haar voor ons te bidden. 
In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie,  
de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo openen we de 
Rozenkransmaand op zondag 7 oktober met een plechtig Marialof,  
met zang van het herenkoor. 
Op zondag 29 oktober wordt het sluitings-lof gehouden in 
samenwerking met de St. Ludgerparochie met medewerking van het 
koor Lichtenvoorde. Beide korte gebedsvieringen beginnen om 17.00 
uur. In de vieringen is ook een moment van uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste Sacrament. In de basiliek wordt wekelijks op 
dinsdag, om 08.30 uur - voorafgaand aan de eucharistieviering van 
09.00 uur - het Rozenkransgebed gehouden waarbij parochianen 
voorgaan in gebed. Door Maria tot Jezus! 
 

Pastoor H.A.M. de Jong 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 

 

SAMENLEVEN/KBO OVER: WIJK EN ZORG 
 
Kim Lurvink, verpleegkundige, neemt ons mee de wijk in en verteld ons 
met name over ‘zorg in de wijk’. Kim wil ons haar ervaringen vertellen. 
Zij ondersteunt mensen in hun eigen vertrouwde omgeving.  
Met wijkzorg, zorg op afstand en thuisbegeleiding helpt zij om gezond 
te blijven. Een leven leiden zoals men gewend is. Kim gaat ons 
vertellen over langer thuis wonen, medicatie, veiligheid, elektronica als 
ondersteuning enz. enz. eigenlijk te veel om hier allemaal te gaan 
benoemen. Als muzikale intermezzo hebben we de 3 JOSSEN 
uitgenodigd. Gewoon zien en horen.  
We weten zeker dat u het mooi zult vinden. 
Zorg daarom dat u allen aanwezig bent op donderdag 4 oktober om 
14.00 uur in de kapelzaal van de Hassinkhof.  
Een mooie en leerzame middag. 
 
 
ZIJACTIEF NIEUWS 
 
Opening ZijActief seizoen. 
Dinsdag 16 oktober om 19.00 uur in onze parochiekerk. 
We beginnen met een Mariaviering. 
Daarna gaan we verder in de kapel van de Hassinkhof. 
Uit genodigd is Pastor Mia Tankink uit Keijenborg. 
Zij gaat ons vertellen over: “Langs het tuinpad van mijn vader” 
We wensen jullie een gezellige avond. 
 
Het bestuur. 
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Uitnodiging “Petit Café”     
vrijdag 28 sept. a.s. in de Kapel / Hassinkhof 
                                                                                  
Thema: Weerman Jordi 
 
Onder de noemer ‘Petit Café’ organiseren we vanuit het Kulturhus een 
gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met  
Het eetcafé, De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd. 
Beltrum.   
 

Elke dag wordt er wel even over het weer gepraat.  
Oud-Beltrumer Jordi Huirne, weerman van beroep, heeft een eigen 
weerstation in het Ruurlosebroek. Hij weet er heel veel over te 
vertellen, aangevuld met mooie beelden.  
Ook genieten we deze middag van koffie en thee, enkele hapjes en een 
drankje. 

Locatie: de Kapel, Hassinkhof  
Datum: vrijdag 28 september 
Inloop: 14.30uur met koffie/thee 
Einde: ± 17.00uur    
Eigen bijdrage: € 6,50 per persoon,  
 

Mail naar info@kulturhusbeltrum.nl om u op te geven of deponeer 
onderstaand strookje uiterlijk maandag 24 september in de brievenbus 
van het Kulturhus of in de bus bij het restaurant van de Hassinkhof.  
Ook kunt u zich telefonisch opgeven. 
Contactpersoon: Anny Helmers, Ringweg 10.  Mobiel: 06-18 96 81 21 
Werkgroep  Petit Café Kulturhus      
                                                                                                                              
✁----------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:_____________________________  
 
Adres:_____________________________   
 
Telefoonnr.:_____________ 
 
komt op vrijdagmiddag 28 september naar de Kapel van de Hassinkhof 
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SENIORENINLOOP SEIZOEN WEER BEGONNEN. 
 
Op de woensdagmiddag is na de kermis in het Kulturhus de 
Senioreninloop weer van start gegaan. Afwisselend zoals we dat 
gewend zijn: de ene keer in het Kulturhus de andere keer in het 
restaurant van de Hassinkhof. 
 
Senioren Inloop: 
In samenwerking met de Hassinkhof is er een Senioreninloop ontstaan 
waar alle ouderen van het dorp welkom zijn. Er kan een praatje 
gemaakt worden, een kaartje gelegd of een andere ontspannende 
activiteit. 
De inloop is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
 
Creatieve activiteiten in het Hobbyhoekje vanaf 3 oktober: 
Een nieuw onderdeel/activiteit binnen de  Senioreninloop is de 
gelegenheid om creatief bezig te zijn. Dit kan vanaf woensdag 3 
oktober op de dagen dat de inloop in het Kulturhus is. 
Dat kan zijn: o.a. handwerken, houtbewerking, schilderen, enz. Maar 
hebt een zelf een andere creatieve bezigheid of een activiteit waarvan u 
denkt: dat is leuk om te delen of samen te ondernemen? Laat het ons 
weten en wij gaan samen kijken naar de mogelijkheden. 
 
Voor ideeën of vragen (ook op gebied van vervoer naar de activiteit) 
kunt u bellen of mailen met: 
Contactpersoon Lies Wolterink  
Telefoon: 0544-48 17 44. 
Email: hlwolterink@gmail.com 
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VACATURE HUISMEESTER bij VIOS 
 
Onze huidige huismeester, Henri Sonderen, gaat helaas verhuizen naar 
Winterswijk. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet.  
Door zijn vertrek is er een vacature ontstaan voor ‘huismeester’ bij 
VIOS op het sportpark de Sonders.  
In eerste instantie is alleen, een geregelde (dagelijkse) inspectie in alle 
‘hoeken en gaten’ voldoende.  
Een half uurtje en je bent weer thuis…  
Eventuele oneffenheden meldt hij aan de Ondergrondse die het 
vervolgens gaan oplossen.  
Dat de functie verder wordt uitgebouwd, afhankelijk van persoon, tijd, 
omstandigheden enz., wordt op prijs gesteld.  
Voor meer informatie kan men zich wenden tot de leden van de 
Ondergrondse. 
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EDWIN ROTINK NIEUWE KONING VAN LINTVELDE (BELTRUM) 
 
Lintvelde, Beltrum – Dit jaar werd het Lintvelds Noaberfeest 
getrakteerd op een heerlijke zonnetje.  
De perfecte weersomstandigheden voor dit jaarlijkse buurtschapsfeest, 
die traditioneel wordt begonnen met een oldtimer-trekkerrit en 
fietstocht. De tocht leidde langs de mooiste plekken van Beltrum.  
De middag stond in het teken van vogel knuppelen, een strijd waaraan 
68 deelnemers meededen met als doel om koning of koningin van 
Lintvelde te worden. De eerste poging werd door Frans te Braak 
gedaan, oud koning die in 2017 in slechts 3 worpen te titel wist te 
bemachtigen. Dit jaar hadden de deelnemers 98 worpen nodig.  
Edwin Rotink was de gelukkige, hij werd Koning 2018.  
Na de vele felicitaties, fotosessies en officiële huldiging ging het feest 
nog lang door met muziek van DJ Thijmen Huinink.  
 
Uitslag: 
Dennis Luttikhold – kop 
Huub Tuinte – linker vleugel 
Ronald van Hal – rechter vleugel 
Rikie Nijhof – staart 
Edwin Rotink – romp (Koning) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto; Koningspaar met kinderen 
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Kinderboerderij  
 
Gisteren eergisteren vandaag 
en nooit wordt het eentonig 
dit gaan naar de stal 
telkens zie ik er nieuwe beelden 
 
mijn ogen registreren 
ziel en zinnen mediteren 
en verrassend kijk ik 
door het alledaagse heen: 
 
vredig staan de varkens 
wroetend bij elkaar 
vrolijk danst het zonlicht 
door de hoge ramen 
buiten in de wei zetten lammetjes 
hun eerste dappere stappen 
en verderop vertellen kinderen  
boeiende veelkleurige verhalen 
 
hier vandaag 
op dit uur van alledag 
binnen handbereik 
ontwaar ik een glimp van 
een wereld die eens verloren ging 
 
hervind ik het paradijs 
        
      Oeke Kruythof 
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Spaarpot 

Het is maandagochtend. Meestal mag de klas van de juf eerst vertellen wat ze 
allemaal hebben meegemaakt in het weekend, maar vandaag gaat het anders. 
‘Jongens en meisjes, voordat we beginnen, moet ik jullie iets vertellen. Jullie 
weten dat Luca vorige week ziek was.’, begint de juf. ‘Ja’, zegt Tim. ‘Ze is 
iedere keer ziek.’ ‘Precies, Tim, dat is ook zo. Nu heeft de dokter gezegd dat 
Luca de ziekte van Pfeiffer heeft’, gaat de juf verder. Het lijkt een beetje op 
griep, maar het duurt langer. Daarom was ze er vaak niet. Nu moet ze eerst 
helemaal beter worden en daarom kan ze voorlopig niet naar school komen.’ 
Het is een momentje stil in de klas. ‘Kunnen we niet iets doen voor haar?’, 
vraagt Valentijn. ‘Dat vind ik een goed plan!’, zegt de juf. ‘Wie heeft er een 
idee?’ Ideeën hebben ze wel. Ze roepen allemaal door elkaar. ‘Hoho, één voor 
één alsjeblieft!’ Juf klapt in haar handen. ‘Puck,wat denk jij? Jij bent haar 
vriendin.’ ‘We kunnen een grote kaart maken’, zegt Puck, ‘en dan schrijven we 
er allemaal iets op.’ ‘Dat lijkt me een prima plan, Puck. Vanmiddag kunnen we 
samen een kaart maken. Wil jij hem dan brengen?’ Juf, mogen we ook een 
cadeautje kopen?’, vraagt Esra. ‘Dan brengen we morgen allemaal geld mee. 
Ik wil het wel gaan kopen.’ ‘Nou zeg, zo erg is het nou ook weer niet hoor’, 
zegt Fabian. ‘Bovendien is het niet mijn vriendin.’ Puck zit direct rechtop. ‘Wat 
een stomme opmerking! Wat maakt dat nou uit?’, roept ze. ‘Nou, gewoon, 
alles’, zegt Fabian. En daar gaan ze weer, de hele klas schreeuwt door elkaar. 
De juf denkt even na en klapt dan weer in haar handen. ‘Ik vind het niet zo’n 
gek idee’, zegt ze dan. ‘Maar ik denk dat iedereen zelf mag weten of hij of zij 
wat geeft. En ook hoeveel. Bovendien…. jullie moeten het eerst even thuis 
vragen. Weet je wat, ik zal een doosje maken, een soort spaarpot, en die zet 
ik morgen op mijn bureau. Wie wat heeft, mag het daar in doen. En nu gaan 
we rekenen!’ Mila kan haar gedachten er niet bij houden. Ze moet steeds aan 
dat cadeautje denken. Die Esra met z’n stomme idee. Het is natuurlijk raar om 
niks te geven, dat snapt Mila ook wel. De anderen geven vast allemaal wat. 
Nou ja, behalve Fabian dan. Maar die heeft altijd ruzie met Luca, dat weet 
iedereen. Mila heeft geen ruzie, maar ze speelt ook nooit met Luca. En… Mila 
is aan het sparen. Voor wat, dat weet ze nog niet. Maar ze heeft al haar 
zakgeld al een half jaar opgespaard. Dan kan ze over een poosje iets moois 
voor zichzelf kopen. Iets heel erg moois. Ze is er trots op, dat dat gelukt is. En 
nu, een cadeautje kopen? Voor Luca nog wel? Wat moet ze daar nou mee? 
 
Gesprek vooraf Vraag de kinderen een hobby hebben, of iets anders waar ze 
heel enthousiast van worden, iets wat ze heel graag zouden willen doen of 
hebben. Of iets wat ze heel erg lekker vinden. 
Wat doen ze daarvoor? Bijvoorbeeld voetbal. Als je daar op zit, dan moet je 
ook trainen. En dan heb je minder tijd om te spelen met je klasgenoten. Wat 
doe je dan? Wat heb je er voor over? 
            Bron: Bonnefooi 
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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  
///*\\\ 

 

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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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 15 oktober 
- 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 20 oktober t/m vrijdag 16 november 2018: 

 uiterlijk t/m zaterdag 13 oktober 2018.  
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  

 
///*\\\ 

 

mailto: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 

Open van 9.30 tot 11.30 uur.               meldpuntbeltrum@gmail.com 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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Het kinderhoekje 
 

Gebarentaal 
 

Dit keer nog eens het alfabet in de Nederlandse 
gebarentaal. Ook alle Nederlandse woorden hebben een 
eigen gebaar. Met die gebaren kunnen dove mensen 
praten met elkaar en iedereen die de Nederlandse   

    gebarentaal begrijpt.  
                Kun jij je naam spellen in gebarentaal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Beltrum zo 14 okt  11:00 uur   Terugkomviering dopelingen  
Beltrum zo 18 nov  13:00 uur  Doopviering 
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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. 

  

Restauratie van de kerkdeuren 
De tand des tijds heeft in de loop der jaren ook de grote deuren van de 
kerk aangetast. Met een likje verf kon deze keer niet worden volstaan, 
omdat letterlijk de gaten in de deur vielen. Daarom is besloten om de 
deuren grondig te restaureren. Daarvoor was het nodig de zware 
deuren uit de hengsels te bevrijden om ze in de werkplaats grondig op 
te knappen. Half september gaat dat gebeuren. Als u dit leest zijn de 
gerestaureerde deuren mogelijk al weer terug op hun vertrouwde 
plaats of anders gebeurt dit binnenkort. Daarmee heeft onze kerk ook 
weer de mooie toegang die het verdient. 
 

 


