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Periode: zaterdag 20 oktober t/m vrijdag 9 november 2018 

Afscheid van onze prachtige beukenboom 
De machtige beukenboom naast de kerk wordt binnenkort  
(zaterdag 20 oktober) gekapt en gerooid. De 150 jaar oude boom is 
ernstig aangetast door de reuzenzwam wat het kappen helaas 
noodzakelijk maakt. Zie artikel in deze Echo.  
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Reuzenzwam velt grote bruine beuk bij de kerk  
De gezichtsbepalende bruine beuk naast de kerk is ernstig aangetast 
door de reuzenzwam. De aantasting was de laatste jaren al duidelijk te 
zien aan de grote vruchtlichamen die op de wortels en de onderkant 
van de boom groeiden en aan de dode takken in de kroon van de 
boom. Wat niet te zien is aan de buitenkant, zijn de verrotte wortels. 
De reuzenzwam is een schimmel die als een houtparasiet een 
rottingsproces in het wortelstel veroorzaakt. Door de aantasting is het 
risico groot dat de beuk bij wind met wortel en al omwaait met alle 
gevaren van dien. De afgelopen jaren is het verloop van de besmetting 
nauwkeurig gevolgd door onze oud-plaatsgenoot en boomveiligheids-
controleur Raymond Krabbenborg. Behandeling is weliswaar niet 
mogelijk, maar de hoop was dat de prachtige boom nog een tijdje kon 
worden behouden. De beuk is naar schatting meer dan 150 jaar oud en 
is omtrent de bouw van de kerk gepland. De 20 meter hoge beuk met 
een stamdiameter van 1,41 meter is samen met de tamme kastanje 
beeldbepalend voor de omgeving van de kerk en eigenlijk de kern van 
Beltrum.  

Dit jaar is de aantasting 
echter zo sterk 
toegenomen dat omwille 
van de veiligheid onlangs 
helaas tot versnelde kap 
moest worden besloten. 
Aanstaande zaterdag,  
20 oktober, zal de beuk 
eerst van zijn takken 
worden ontdaan om 
daarna gezaagd en 

gerooid te worden. Omdat de grote kastanjeboom die ernaast staat 
daardoor meer wind zal vangen, is het nodig deze meteen te snoeien. 
Verder zullen een aantal bomen op het kerkhof met de snoeibeurt 
worden meegenomen. Het hout van de beuk is zodanig aangetast en 
besmet dat het moet worden afgevoerd. De wortels zullen met een 
stobbenfrees worden uitgefreesd en de besmette grond zal eveneens 
worden afgevoerd. Daarna zal het ontstane gat met schone aarde 
worden opgevuld. Het is de bedoeling om op termijn op deze plek een 
nieuwe boom te planten. Een gezonde nieuwe boom als symbool voor 
de vitaliteit van de Beltrumse gemeenschap.  
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Kerkberichten 
 

 
VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 20 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 
 
 
Negenentwintigste zondag door het jaar (B- jaar)   
 
Weekend lezingen:  
Jesaja, 53, 10 – 11 
Marcus 10, 35 – 45  
 
“Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zussen of vader 
of moeder of kinderen of akkers heeft losgelaten omwille van mij en 
omwille van de verkondiging die niet honderdvoudig, nu, in dit 
tijdsgewricht, zal ontvangen...” 
 
Zondag 21 oktober 
 
10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Pastoraal werker J. Droste 
 Koor: Rhumtas 
 Acolieten: Daan Reijerink   
  Juup Ratering 
Misintenties:  
Familie te Boome-Stoltenborg-Nunning; Riek Heutinck-Sasse;  
Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Agnes Bleumink-te Bogt;  
Harrie te Fruchte; Maria Hoitink-Veldkamp; Henk Reijerink; Theo  
te Brake (jgd.); Henk Bleumink (olde Pelle); Agnes Schilderinck. 
 
 
Woensdag 24 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties:  
Frans Groot Zevert (jgd.) 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 27 oktober t/m vrijdag 2 november 2018 
 
 
Dertigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 31, 7 – 9   
Marcus 10, 46 – 52  
 
“Als hij hoort dat Jezus de Nazarener daar is, begint hij te schreeuwen 
en te zeggen: zoon van David, Jezus, ontferm u over mij!” 
 
Zondag 28 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger:   Pastor R. den Hartog 
 Koor:   Paulus Gregoriaans koor 
 Acolieten:   Jorn te Boome      
      Mees Stortelder  
Misintenties: 
Dini Pasman-ten Bras (jgd.) en overleden ouders Pasman ten Bras en 
kinderen; Joop Hoitink; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Theo 
Beunk; Riek Heutinck-Sasse; Henk Orriëns; Anna Krabbenborg-
Geessinck (jgd.); overleden ouders Stoteler-Huurneman; familie 
Berendsen-Stoverink; Hendrikus Nijbroek (jgd.); Anneke Beernink-
Bomers; Johanna te Bogt-te Loeke (jgd.); Jan te Bogt (jgd.). 
 
 
Woensdag 31 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties:  
Tone Stoverink 
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Vrijdag 2 november Allerzielen 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
 Voorganger: Werkgroep  
 Koor: Rhumtas 
 Acolieten: Geen 
Misintenties: 
Overleden ouders Grobbee-Bakker; overleden ouders Rigter-van der 
Hoorn; overleden familie Pasman-ten Bras en kinderen; overleden 
familie Stapelbroek-te Molder; overleden familie Orriëns-Everink; 
overleden familie Maarse-Roelofs; Herman ten Have en overleden 
familie; Herman Dreierink; Antoon te Woerd; Theo Scharenborg;  
Harrie te Fruchte; Maria Hoitink-Veldkamp; Annie Verhoeven-Schutten; 
Marietje Schuurman-Bouwmeister; Hendrik Rotink; Johnny Grave;  
Nick Nijenhuis en Trees Nijenhuis-Rotink; Bernard te Loeke;  
Theo Wiegerinck; ouders Oldenkotte-Ketterink; Jan Orriëns;  
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Henri Huinink; overleden ouders 
Huinink-Onstenk; overleden ouders Kl. Gunnewiek-Groot Severt;  
ouders Geverinck-Huethorst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 3 november t/m 9 november 2018 
 
  

Eenendertigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Deuteronomium 6, 2 – 6  
Marcus 12, 28b – 34 
 

“Dat hem liefhebben uit heel je hart, uit heel je begrip en uit heel je 
kracht, en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle 
brandoffers en rookoffers.” 
 
 
Zaterdag 3 november  
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Rector P. Kuipers 
 Koor: Dames en herenkoor 
 Acolieten: Juup Ratering   
  Jorn te Boome 
Misintenties: 
Tante Mina Ribbers-Ten Have (nms. petekinderen); Gerda Wolterinck-
Huinink; overleden familie Hoitink-Lepping; overleden familie 
Venderbosch-Stoverink; familie Berendsen-Stoverink; Jan Nijbroek en 
overleden familie; Joop Baks en overleden familieleden. 
 
 
Woensdag 7 november 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Acolieten: Geen   
Misintenties: 
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma; Annie Ernst-
Baks. 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 10 november t/m vrijdag 16 november 2018 

 
 
Tweeendertigste zondag door het jaar (B- jaar) 
 
Weekend lezingen:  
1 Koningen 17, 10 – 16 
Marcus 12, 38 – 44 
 
“En zegt tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe 
er meer heeft ingeworpen dan allen die iets in de schatkist wierpen; 
want allen hebben er ingeworpen uit hun overvloed, maar zij heeft 
uit haar tekort alles wat ze had ingeworpen, alles waarvan ze moest 
leven.” 
 
Zondag 11 november 
 
18.30 u. in de kerk St. Maartenviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor:  Geen 
 Acolieten:  Daan Reijrink,  
  Mees Stortelder   
                         Juup Ratering   
  Jorn te Boome 
 
 
Woensdag 14 november 
 
09.00 u. in de kerk  Woord en Communieviering  
  Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
 
 

///*\\\ 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
Lievelde za 20 okt 19:00 Woord- en Communieviering 
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Neede  za 20 okt 19:00 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep 
Groenlo zo 21 okt 10:30 Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  
         
 
Beltrum zo 21 okt 10:30 Woord- en Communieviering  
         Pastoraal werker J. Droste 
 
Eibergen zo 21 okt 10:30 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep 
Rekken zo 21 okt 09:00 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
     
Groenlo zo 28 okt 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 28 okt 17:00 Maria lof/ sluitings-lof 
        Pastor  R. den Hartog 
 
Beltrum zo 28 okt 09:00 Eucharistieviering  
         Pastor  R. den Hartog 
 
Eibergen zo 28 okt 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Eibergen zo 28 okt 13:00 Doopviering           Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 28 okt 09:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werker J. Droste 
     
Groenlo do 1 nov 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Eibergen do 1 nov 19:00 Rozenkrans voor de Vrede  
        Werkgroep 
Groenlo vr 2 nov 19:00 Woorddienst   Werkgroep 
 
Beltrum vr 2 nov 19:00   Woord- en gebedsviering   
         Werkgroep 
 
Eibergen vr 2 nov 19:00 Woorddienst Werkgroep 
Neede   vr 2 nov 19:00 Woorddienst Werkgroep 
Rekken vr 2 nov 19:00 Woorddienst Werkgroep 
Rietmolen vr 2 nov 19:30 Woorddienst Werkgroep 
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Beltrum za 3 nov 19:00  Eucharistieviering  
         Rector P. Kuipers 
 
Groenlo zo 4 nov 10:30 Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
Eibergen zo 4 nov 09:00 Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
Lievelde zo 4 nov 10:00 Na de viering zegening vd graven   
        Werkgroep 
Rietmolen zo 4 nov 09:00 Viering met zang  Ds de Boer.  
     
Groenlo za 10 nov 16:00 Gezinsviering St. Maarten  
        Werkgroep 
Eibergen za 10 nov 19:00 Viering St. Maarten  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Lievelde za 10 nov 19:00 Woord en Communieviering 
        Pastoraal werker J. Droste 
Rekken    za 10 nov 19:00 St. Maarten viering Ds. J. Struijk 
Groenlo zo 11 nov 10:30 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
 
Beltrum zo 11 nov 18:30 St. Maarten viering Werkgroep 
 

        Neede    zo 11 nov 9:00 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
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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. 
 
De data van doop en voorbereiding zijn: (onder voorbehoud) 
  

DOOP           VOORBEREIDING  

 
Zondag 18 november 13.00 uur   donderdag 8 november 
            donderdag 15 november 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand september:  € 271,36 
 
 
OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 
Vredesweek: € 71,70 
Oecumenische viering: € 81,35 
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EXTRA COLLECTES 
 
Extra collecte 20-21 oktober: Missiezondag. 
Deze zondag herinnert ons er aan dat wij als christenen met mensen 
overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. 
Vandaag wordt de tweede collecte gehouden voor MISSIO: het 
wereldwijde solidariteitsfonds van onze Kerk. MISSIO verleent 
financiële steun aan projecten in parochies in arme landen, maar ook 
bevordert MISSIO wederzijdse bemoediging en getuigenis. Dit weekend 
wordt in de R.K. Kerk wereldwijd gecollecteerd voor het pastorale werk 
van parochies in de Derde Wereld en dit jaar dus met name voor 
parochies in Ethiopië. Zie voor meer informatie:  www.missio.nl. 
Helpt u mee met uw bijdrage? 
Overmaken kan ook:  IBAN NL 65 INGB0000001566  
       t.n.v. Missio, ’s-Gravenhage. 
 

 
ACOLIETEN 
 
Zondag 18 november 09.00 uur  Geen  
Zondag 25 november 10.30 uur  Mees Stortelder   
    Daan Reijerink 
 
 

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 3 en zondag 4 november 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. 
 
 
SINT MAARTEN 
 
Traditiegetrouw zal in het weekend van Sint Maarten (10/11 november) 
weer een eierinzameling plaatsvinden voor de Voedselbank. Deze 
eierinzameling vindt nu plaats in het weekend van 3 november. 
 

http://www.missio.nl/
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Locatie nieuws 
  
 
     ONDERHOUD KERK 
 
Zoals één ieder al heeft kunnen zien zijn de kerkdeuren na een 
grondige onderhoudsbeurt weer terug op hun plek.  
 
Op 23 oktober begint de Duitse firma Lehmkuhl met de restauratie van 
die muurschilderingen voor in de kerk. De verwachting is dat de 
werkzaamheden wel een jaar in beslag zullen nemen. Belangstelling? 
Kom dan een kijkje nemen, en zie hoe het een en ander wordt 
aangepakt.  
 
Maandag 22 oktober vindt onderhoud plaats aan het torenuurwerk.  
Ook worden van twee klokken de versleten klepels vervangen.  
 
Er wordt dus volop gewerkt om ons kerkgebouw goed onderhouden en 
toekomstbestendig te maken en te houden!  
 
Jullie Beltrumse locatieraad. 
 
 
PAULUS GREGORIAANS KOOR 
            
Op zondag 28 oktober zal het Paulus 
Gregoriaans Koor zingen in de kerk Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum in de 
eucharistieviering om 9.00 uur.  
 
Celebrant in deze viering is Pastor Ronald den Hartog. 
Dit in 2016 opgerichte projectkoor gregoriaans bestaat uit leden van 
het herenkoren van de zeven geloofsgemeenschappen van de  
St. Paulusparochie en andere enthousiastelingen voor deze 
eeuwenoude zang. Het koor staat onder leiding van Gerard Berentsen 
en zingt enkele keren per jaar een geheel gregoriaanse viering in één 
van de parochiekerken. U wordt van harte uitgenodigd bij deze viering 
aanwezig te zijn! 
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ALLERZIELEN 
 
Dit jaar is de Allerzielenviering op vrijdag 2 november a.s. om 19.00 
uur. Tijdens deze viering van Woord en Gebed gedenken wij alle 
overledenen. Bijzondere aandacht zal er zijn voor allen  
van wie wij als geloofsgemeenschap en ook als mede-parochianen 
sinds Allerzielen 2017 afscheid hebben moeten nemen.  
Wij noemen de namen, staan stil bij wie zij zijn geweest en wat zij voor 
ons hebben betekend. Wij bidden om kracht en troost voor hen die met 
een lege plek verder moeten en dat geen naam verloren gaat. Opnieuw 
zullen de gedachteniskaarsen branden en één kaars brandt als 
herinnering aan alle overledenen binnen onze familie-, vrienden- en 
kennissenkring. De werkgroep zal voorgaan en muzikaal verleent 
zangvereniging Rhumtas haar medewerking. Aansluitend op de viering 
vindt op het kerkhof de gravenzegening plaats. Na afloop hiervan 
worden voor in de kerk de gedachteniskaarsen overhandigd aan de 
desbetreffende families.  
 
Dankbaar gedenken wij:  

 Betsie Onstein      
 Marie Hoffman-Haarlink 
 Annie Klein Severt-te Bulte   
 Fiene Meijer-te Poele 
 Leis Luttikholt-te Boome    
 Leo te Bogt 
 Wilma Ballast-Mombarg    

 Leis Wallerbos-Beijer 
 Tonnie te Boome      
 Riek Heutinck-Sasse 
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LOCATIERAAD 
 

Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum  
d.d. woensdag 19 september 2018 
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers, Margriet 
Spexgoor, Anton Helmers, Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers en Martin 
Groot Severt.   
Afwezig met kennisgeving: Sylvia Tackenkamp en Martin 
Bouwmeesters. 
 

Opening 
Welkom door de voorzitter en opening ‘Mensen gevraagd’ door Margriet 
Spexgoor.  
  
2. N.a.v. notulen 27 juni 2018 
Gemeenschapsopbouw.  

 Lucy Spekschoor gaat Marion ten Brinke ondersteunen bij de 
opmaak van De Echo.   

 Beltrum is gevraagd de bezoekersaantallen door te geven ten 
behoeve van de vitaliteitsscore. 

Catechese  

 De bijeenkomst voor de voorbereiding op het H. Vormsel van de 
parochie vindt ten tijde van de locatieraadvergadering plaats in 
de Beltrumse kerk; aangezien de ruimte als ideaal wordt gezien, 
zullen alle voorbereidende bijenkomsten hier worden gehouden. 

 

Mededeling vanuit de werkgroepen 
Liturgie 

 Alle vieringen tot januari staan weer online op de website. 

 Paul Ribbers heeft een uitnodiging ontvangen om over de 
parochie-website van gedachten te wisselen. 

 De openstelling van de kerk tijdens de Monumentendag heeft in 
totaal zo’n 50 (geïnteresseerde) bezoekers opgeleverd. 

 

Kerkhofcie. 
 Binnenkort worden 7 graven geruimd en van 7 graven is de 

graf-akte verlengd. 

 Het graf van de familie Hassink staat op de Monumentenlijst en 
mag niet worden veranderd laat staan worden geruimd.   
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Financiën 

 De deur van de kerk wordt dezer dagen gerestaureerd. 
 Het mechanisme (klepels) van de klokken moet worden 

vernieuwd; geschatte kosten liggen rond 10.000 euro en het 
wachten is op akkoord van het Bisdom. 

 De beukenboom naast kerk is aangetast door zwammen; 
binnenkort wordt besproken wat de te nemen stappen zijn, 
maar kappen lijkt waarschijnlijk helaas onontkoombaar.  

 De bomen op het kerkhof worden op zaterdag 13 oktober 
gesnoeid.  

 Er is een gesprek geweest met de provincie over de restauratie 
van de muurschilderingen; de provincie heeft 97.000 euro 
toegezegd. Eerder heeft de gemeente Berkelland 20.000 euro 
subsidie toegezegd. Het resterende bedrag zal uit een eigen 
bijdrage van de locatie Beltrum komen. Begin oktober start de 
restauratie en zal tot eind 2019 duren. 

 De DAP Beltrum vertrekt per 1 november als huurder uit de 
pastorie.  

 Op 28 september is er in de Beltrumse kerk een filmavond voor 
de vormelingen en hun ouders.   

 

Secretariaat 

 Margriet Spexgoor heeft een kennismakingsbijeenkomst bezocht 
voor alle secretariaten van de Paulus en Ludger parochies.     

 

Catechese   
 Op vrijdag 12 oktober is er een viering met de hele basisschool 

De Sterrenboog. 
 Op 11 november is weer de jaarlijkse St. Maarten-viering die 

weer zal worden verzorgd door Ria Hoffman  

 Zanggroep Fifteen gaat samen met basisschool De Sterrenboog 
de Advent viering voorbereiden.  

 

Vrijwilligersdag 23 september 
De vrijwilligersdag is zondagmiddag 23 september bij camping 
Falkenborg; ongeveer 65 mensen hebben zich aangemeld.   
 

Kerkbalans 2019  
De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2019 worden opgestart.      
 

Verslag: Martin Groot Severt  
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                        St. Paulusparochie 
  
       
 
LEZING LEO FEIJEN        

 
Op maandag 29 oktober, een paar dagen voor Allerzielen 
 – de dag dat de dierbare overledenen worden herdacht –, komt op 
uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de  
St. Paulusparochie journalist, uitgever en tv-presentator Leo Fijen naar 
de katholieke Mattheuskerk in Eibergen om te praten over het belang 
van goed afscheid nemen. Hij heeft als programmamaker en uitgever 
zo veel uitzendingen verzorgd over de dood dat hij aan de hand van 
concrete verhalen en voorbeelden kan aangeven waar je op moet 
letten bij het afscheid. Als je bewust de tijd neemt voor het laatste 
afscheid zijn er meer momenten die je troost geven door de dood heen. 
Leo Fijen zal daarbij ook vertellen over het sterven van zijn beide 
ouders en over de troost die hij daarbij nog elke dag ervaart. Centraal 
in de rouw is het begrip tijd. Dat zal ook de insteek zijn van zijn 
verhaal: neem de tijd om er voor de stervende te zijn, neem de tijd 
tussen het sterven en het afscheid, neem de tijd voor rituelen, neem de 
tijd voor tekens die je door de dood heen worden gegeven, neem de 
tijd om betekenis te geven aan alles wat er na de dood op je pad komt, 
neem de tijd om te bidden, neem de tijd voor je eigen machteloosheid, 
neem de tijd voor kleine religieuze symbolen.  
Zo zal Leo Fijen ons een weg wijzen door het land waar niemand de 
weg kent. Hij schreef een aantal boeken over het sterven en de rouw. 
Zijn laatste boek neemt hij mee, dat over zijn moeder die meer tot hem 
spreekt nu zij al dertien jaar geleden stierf. 
 
Op maandag 29 oktober bent u vanaf 19.00 uur in de 
katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in Eibergen welkom 
voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. 
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AFSLUITENDE BEDEVAART NAAR KEVELAER   
 
Op 1 november wordt het bedevaartseizoen 2018 in Kevelaer 
afgesloten met pastorale begeleiding van pastor W. Rekveld. 
Wederom bent u in de gelegenheid om op deze dag deel te nemen aan 
de bedevaart  van de Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer. 
Deze broederschap, is al meer dan een eeuw actief voor geloofs-
gemeenschappen van de huidige parochies St. Paulus, Heilige Geest 
(Hengevelde e.o.) en H. Franciscus (Haaksbergen e.o.). 
 
Jaarthema: “Met Maria… op zoek naar vrede” 
 
Er zijn diverse opstapplaatsen in de St. Paulusparochie.  
 
Programma -in Kevelaer - op donderdag 1 november 2018 
10.00 uur:   Pontificale Hoogmis - Basiliek 
14.30 uur:  Grote Kruisweg – Mariapark of Kleine Kruisweg –  
    Pax-Christikapel 
16.45 uur:  Afscheidsmoment – Genadekapel 
17.00 uur:  H. Lof - St. Antoniuskerk  
 
Opgeven kan bij: 
 mw. D. Essink, Kieftendijk 66, 7165 BT Rietmolen,  

0545 – 22 14 20; 
 mw. B. Rhebergen, Koordesweg 4 7157 AA Rekken,  

0545 – 43 14 15 johanrhebergen@live.nl; 

 mw. M. Nijhof, Meergaardenweg 5, 7151 CM Eibergen,  
0545 – 47 31 22; 

 mw. I. Lansink, Azaleastraat 4, 7161 CC Neede,  
06 – 10 41 56 27 idakleinsman@gmail.com. 

 
Meer informatie: 
Dhr. B. Klein Rot, tel.  053 - 572 4699;  
mw. B. Broekhuis,   074 - 357 5416;  
dhr. H. Scharenberg,  074 - 357 5681. 
 
 
 
 
 

mailto:johanrhebergen@live.nl
mailto:idakleinsman@gmail.com
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SINT MAARTEN / EIERACTIE 
 
Beste parochianen, 
Al een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de 
Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in 
het weekend van 10 en 11 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij 
kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. 
De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het 
algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de wekelijkse 
pakketten. In Beltrum is dit in het weekend van 3 november. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 
 
FILMAVOND  
 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de  
St. Paulusparochie organiseert een filmavond op maandag  
12 november in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te Rekken. 
 
We gaan kijken naar de film ‘Wild’.  
Wild is een Amerikaanse biografische film uit 2014. De film is 
gebaseerd op het boek Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest 
Trail van Cheryl Strayed en ging in première op 29 augustus 2014 op 
het Telluride Film Festival. Acadamy Award winnares Reese 
Witherspoon speelt de hoofdrol in Wild, een waargebeurd en 
inspirerend verhaal. Cheryl Strayed neemt, na jaren van roekeloos 
gedrag en de dood van haar moeder, een impulsieve beslissing om 
helemaal alleen aan een 1700km voettocht over de Pacific Crest Trail te 
beginnen. Zonder enige ervaring en voorbereiding begint ze aan deze 
reis. Onderweg ontmoet ze bijzondere mensen, waaronder de 
aantrekkelijke Jonathan, die zorgen voor veel zelfreflectie voor Cheryl. 
Wild is een bijzonder avontuur vol met zelfontdekking en verlossing. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2014
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheryl_Strayed&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telluride_Film_Festival
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Wij hopen u op maandag 12 november 2018 welkom te mogen heten. 
Vanaf 19.15uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.  
De film begint om 19.30uur, na afloop is er gelegenheid voor een 
tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten.  
De avond wordt om ongeveer 22.15uur afgesloten. 
Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift. 
 
  
CURSUS KUNST VAN HENRI MATISSE 

 

“Ik streef ernaar kunst te scheppen die voor iedereen te begrijpen is.” 
Henri Matisse creëert een aangenaam toegankelijke wereld en raakt 
tegelijk aan de diepere lagen van het leven. Hij zoekt evenwicht en 
zuiverheid, een kunst die niet onrustig maakt en verwart. Hij wil het 
liefst dat vermoeide, overspannen en gebroken mensen in zijn 
schilderijen rust en vrede vinden.  
In vijf bijeenkomsten kijken we naar de rijke variëteit van de kunst van 
Matisse. Op elke samenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we 
mediteren en vervolgens onze impressies delen met elkaar. Na de 
pauze kijken we naar andere kunstwerken van de kunstenaar om hem 
in zijn ontwikkeling te volgen, om het eerste beeld aan te vullen of juist 
een contrast op te roepen. Soms zal er een gedicht of muziek klinken, 
hetgeen een ander licht werpt op de beeldende kunst. Het kijken naar 
de kunst is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is 
waardevol. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangt ieder digitaal 
enige informatieve leesstof en de titels van de getoonde kunstwerken, 
die ieder zelf op internet kan opzoeken. 
 

De thema’s die aan bod komen zijn: 
1. je bestemming vinden  
2. ruimte in kleur en vorm 
3. dansend door het leven 
4.  (n)iets om het lijf 
5.  in eenvoud zijn 

 

De cursus wordt gegeven door pastor Carla Roetgerink en vindt plaats 
op donderdagavonden: 15 november – 13 december – 17 januari – 14 
februari – 14 maart, van 19.30 uur tot 22.00 uur in een bovenzaal van 
het parochiesecretariaat, Nieuwstad 12, te Groenlo. Deelname aan de 
cursus kost € 25. 
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Opgave uiterlijk vrijdag 9 november bij Peter Müller, bij voorkeur via 
pjamueller@gmail.com of per telefoon: 0544 463045. 
 

Ter afsluiting van de cursus is er op 9 april 2019 een kloosterdag om 
stil te staan bij beelden uit de Chapelle du Rosaire in Vence (Zuid-
Frankrijk).  In deze kapel komt alle creativiteit van Henri Matisse 
samen: lichtende eenvoud in ruimte, vorm en kleur.  
afb. Henri Matisse, Icarus (maquette voor Jazz), 1943, Papierknipsel gekleurd met 
gouache, 43,4 x 34,1 cm, Musée National d’Art Moderne, Parijs 

 
 

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST 

 
Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt 
stilte nodig om ze te kunnen opmerken 

 
Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.  
Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten 
werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in 
geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je 
leven meer kleur te geven. 
In de Adventstijd, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, 
Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een 
gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga Engelage 
is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen en Eveline 
Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. 
Wilt u deze mails ontvangen? 
Geef u dan op bij Freek ten Berge;  
Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com 
Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, 
hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan 
vanzelf weer bericht van ons. 
Hebt u geen een computer / e-mailadres? 
Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te 
ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw 
eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we 
de mail zullen sturen?  
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!   
 
Een hartelijke en inspirerende groet van  
Marga Engelage (pastoraal werker).en ds. Eveline Struijk 

 

 

mailto:pjamueller@gmail.com
mailto:oikomeneachterhoek@gmail.com
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ADVENTPROJECT  
 
Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor 
kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso  
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn 
ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, 
ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. 
De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder 
bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande 
moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een 
kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen 
en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een 
opleiding. 
 
Van opleiding naar werk 
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van 
catering, koken en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid 
met computerlessen en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel 
vrouwen spreken deze taal namelijk niet. De cursisten hebben hier zelf 
om gevraagd, omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 
Zeker de helft van de cursisten vindt direct na de opleiding een 
fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten gemiddeld vijf familieleden 
onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan profiteert veel groter. 
Adventsactie draagt bij in de kosten van de opleiding en de maaltijden 
voor de cursisten. 
 
Bedrijfje starten met microkrediet 
Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te 
vinden. Er is echter ook een groep vrouwen voor wie dit, vanwege 
familieverplichtingen, niet mogelijk is. Zij zouden liever een eigen 
bedrijfje opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. 
Daarom is voor komend jaar, met hulp van Adventsactie, een plan 
opgesteld om microkredieten te verlenen. Hiervoor is een groep van 10 
vrouwen of groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor de 
opleiding. Zij krijgen les in financiën en leren hoe je een bedrijfsplan 
opzet en een mogelijk afzetgebied in kaart brengt. Daarna maken ze 
zelf een bedrijfsplan. Alleen haalbare plannen komen in aanmerking 
voor een microkrediet – maximaal 300 euro. Dit moet in kleine 
maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde 
geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen. 
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Kinderopvang voor werkende en lerende moeders 
In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 
baby’s en 55 kleuters. Ze krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters 
volgen voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Voor 
de vrouwen die werken of een opleiding volgen en die geen opvang 
kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten zeker dat hun kinderen 
in goede handen zijn. Dit jaar maakt Adventsactie de plaatsing mogelijk 
van nog eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande moeders. 
Op deze manier draagt de kinderopvang bij aan de economische 
zelfstandigheid van de vrouwen. 
 
Rechten van vrouwen en kinderen 
Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij 
aan het in stand houden van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt 
dit jaar gestart met activiteiten om de hele gemeenschap te hierin te 
scholen, ook mannen en jongens. Onder andere over kind huwelijken. 
Iedereen moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen 
spelen in de gemeenschap en van hun rechten. 

 

Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 

 

TERUGBLIKJE BEDEVAART KEVELAER OP 8 SEPTEMBER 
 
Toen ik in september 2007 werd benoemd tot pastoor in Haaksbergen 
en omgeving, kreeg ik al snel het verzoek om geestelijk adviseur, 
‘directeur’ volgens de statuten, te worden van de Haaksbergse 
Processie Kevelaer. Dit eerbiedwaardige Broederschap bestaat al 118 
jaar. Zolang worden er vanuit onze regio al bedevaarten georganiseerd 
naar Kevelaer, waar Maria vereerd wordt onder de titel ‘Troosteres van 
de Bedroefden’. Toen ik in 2011 naar de St. Paulusparochie kwam werd 
het beroep op mij uitgebracht om aan te blijven als adviseur. Immers, 
de vier noordelijke locaties van deze parochie: Rietmolen, Rekken, 
Neede en Eibergen zijn vanouds verbonden met ‘De Haaksbergse’ en 
kent elk een eigen broedermeester of broedermeesteres. De laatste vijf 
jaar fiets ik in september, op de heenweg, met een kleine groep - dit 
jaar 12 personen - de grote groep van pelgrims één dag vooruit. Vanaf 
Groenlo is het 80 kilometer fietsen, vanaf Haaksbergen zo’n 100 
kilometer. Aangekomen in Kevelaer overnachten we daar en op de 
zaterdag arriveren de twee bussen met pelgrims.  
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Waarom gaan mensen op bedevaart? Wat doet de weg?  
De beweegredenen zijn divers. Tijdens de pelgrimage krijg je 
gelegenheid om na te denken over je leven en je geloof. Of je neemt 
een beetje afstand van een druk bestaan. Eén of twee dagen weg uit je 
vertrouwde omgeving om te overdenken, inspiratie te verkrijgen of om 
andere mensen te ontmoeten. Wat mij opvalt, tijdens de fietstocht en 
het verblijf in Kevelaer is hoe gemakkelijk mensen zich openen, 
vertellen over hun wel en wee, hun verdriet, hun falen of dankbaarheid. 
Soms doen pelgrims een diepe ervaring op tijdens hun bedevaart. 
Zowel tussen God en mens als tussen mensen onderling kan er heel 
veel gebeuren tijdens een bedevaart. 
 
Dit jaar op 8 september, feestdag van Maria’s geboorte, mochten we 
weer de heilige Eucharistie vieren en bidden voor de meegenomen 
intenties. Bij het altaar van de basiliek bevond zich het schrijn met 
relieken van de heilige Bernadette Soubirous. Dit verklaarde dat het 
extra druk was in Kevelaer.  
 
Maria’s geboorte wordt gevierd negen maanden na het hoogfeest van 
haar Onbevlekte Ontvangenis. In 1858 maakte Maria zich als zodanig 
bekend aan de kleine Bernadette bij de grot in Lourdes. Heel bijzonder! 
De viering werd ondersteund met zang van het middenkoor ‘Pablo’ uit 
Haaksbergen, onder leiding van Mariëtte Waanders. Het klonk 
schitterend in de goed gevulde basiliek, waar inmiddels steeds meer 
mensen zich aansloten voor de Nederlandstalige viering die ik mocht 
celebreren. Naast de grote Kruisweg in het park en het Heilig Lof was 
er voldoende gelegenheid voor een eigen bezinningsmomenten: 
biechtgelegenheid, aanbidding van het Heilig Sacrament en om te 
winkelen en een terrasje te pakken. Het zonnetje liet ons niet in de 
steek en verwarmde ons als gulle glimlach van boven. 
Op bedevaart gaan ….. het maakt mij dankbaar en geeft mij veel 
inspiratie en kracht. 
 
Pastoor H. de Jong  
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PASTORALE COLUMN 
 
Gaat over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de 
schepping (Marcus 16, 15). Deze opdracht staat aan het eind van het 
Marcus Evangelie. In de Evangeliën is door  de vier Evangelisten het 
leven van Jezus beschreven en wordt de opdracht aan de lezer 
gegeven om Zijn blijde boodschap door te vertellen en mensen te 
dopen in naam van de drie Ene God, Vader, Zoon en heilige Geest.  
Een mooie opdracht maar hoe doen we dat in onze tijd? Hoe kunnen 
we geraakt worden door de woorden van de Schrift. 
Het zijn barre tijden voor de Kerk. Geloof en religie liggen zowel van 
binnen de Kerk als buiten de kerk onder vuur. De maatschappij is 
kritisch en hoe geven we inhoud aan het gelovig leven. Hoe kunnen we 
het geloof, de Blijde Boodschap, doorgeven in een tijd van krimp en 
een steeds groter wordende parochie. Hier heb ik natuurlijk geen 
pasklaar antwoord op maar als je de kerkelijke documenten op slaat is 
dit een onderwerp waar al ruim 50 jaar aandacht voor is. We hoeven 
het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden.  
 
In de zomervakantie heb ik het Compendium voor de nieuwe 
Evangelisatie gelezen. Dit is een uitgaven van kerkelijke documenten, 
preken en toespraken van de verschillende Pausen tussen 1962 en 
2016. Tijdens het tweede Vaticaans concilie dat van 1962 tot 1965 in 
Rome is gehouden was het als een belangrijk onderwerp. 
Geloofsoverdracht. Een bekende uitspraak van de heilige Paus 
Johannes de XXIII is aggiornamento. Dat betekent, Bij de dag brengen. 
Open de ramen werd er gezegd. Deze uitspraak is volgens mij nog 
steeds zeer actueel.  Wanneer de ramen en deuren open zijn kunnen 
we Gods Geest binnen laten komen kunnen we ook naar buiten om 
erop uit te gaan. God klopt op de deur, wij mogen open doen om Hem 
binnen te laten en wij kunnen erop uit te trekken.  
 

Het Evangelie roept ons op om erop uit te trekken en door te geven 
wat we hebben ontvangen. Je kunt je de vraag stellen welk geloof we 
hebben we ontvangen en wat en hoe geef je dat door. Dat is waar de 
vele documenten en preken over gaan. In de documenten worden een 
aantal hele duidelijke handvatten gegeven over geloofsoverdracht en 
geloofsbeleving. Het lijkt vanzelfsprekend maar je kunt alleen 
doorgeven wat je hebt ontvangen zoals de apostel Paulus al schrijft.  



25 
 

De verschillende Pausen roepen op tot “Kerygma” de Griekse 
uitdrukking voor Eerste Verkondiging. Dit geldt niet alleen voor nieuwe 
gelovigen maar we blijven allemaal leerling van Jezus. Ons hele leven 
lang.  
 
Een volgend punt dat veelvuldig wordt aangehaald lijkt ook 
vanzelfsprekend maar vraagt veel van ons. De oproep tot het 
onderhouden van de unieke relatie met Christus die we allemaal 
hebben op onze eigen manier. In gebed en de ontmoeting met de Heer 
in het vieren van de sacramenten en het doen van de Werken van 
Barmhartigheid. Daarnaast worden we opgeroepen tot gemeenschap. 
Het geloof belijdt, het geloof vieren en het geloof in de praktijk ten 
uitvoer brengen vraagt om gemeenschap. Gemeenschap met de 
mensen van de locatie, van de parochie, van het Bisdom en met de 
wereld kerk. Het ontmoeten van de ander met een kleine letter en een 
hoofdletter. En we mogen erop vertrouwen dat we hierin geleid worden 
door de heilige Geest. Gods Geest die we met Pinksteren hebben 
ontvangen.  
 
Nieuwe evangelisatie vraagt moed en durf om met vertrouwen naar de 
toekomst te kijken. Krachten te bundelen en de vreugde van het 
Evangelie te delen in onze mooie Achterhoek. 
  
Pastor R. den Hartog  
 
 
TIENDE JAAR TAIZE-VIERING IN GROENLO 
   
De Taizé-vieringen in Groenlo gaan het 10e jaar!  
In september 2009 is de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en 
Lievelde begonnen met Taizé-vieringen. Elke 2e en 4e woensdag van 
de maand is er van 19.00uur tot 19.45 uur een Taizé-viering. In de 
wintermaanden (oktober t/m maart) in de N.H. Calixtus, ook wel Oude 
Calixtus genoemd; en in de zomermaanden (april t/m september) in 
R.K. Calixtus.  
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee 
nog even met elkaar na te praten en daarna onder de bezielende 
leiding van Herna Westera de vierstemmigheid van de liederen te 
oefenen. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
 

COLLECTE VOOR DE NIERSTICHTING 2018 
  
De collecte die gehouden werd van 17 - 22 september heeft € 1561,83 
opgebracht. Wij willen alle gevers en collectanten bedanken voor dit 
mooie resultaat. 
  
Collecte comité Beltrum, 
Mieke Kl.Gunnewiek, Marion Schilderinck, Jose Zieverink, Ine Dibbelink 
 

 

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 
 
In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in Beltrum gingen de collectanten langs de 
deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1604,46 
opgehaald.  De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden 
Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort 
te zetten. Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop 
zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms 
jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak 
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende 
littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. 
Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De 
Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al meer dan 40 jaar voert de 
Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit 
doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het 
verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen 
van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de 
collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. Hartelijk dank aan alle 
collectanten en gulle gevers voor uw bijdrage aan  
“de strijd tegen de littekens”. 
 

Sandra Stapelbroek en Annette Nijenhuis 
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JA ZUSTER, NEE ZUSTER 
 
Afgelopen zaterdag 6 oktober jl. zijn we met 18 gasten uit Beltrum naar  
het theater ‘De Mattelier’ geweest. De voorstelling begon om 14.00 uur.  
De theaterzaal was goed bezet ongeveer 200 gasten en vrijwilligers uit 
de Regio Oost Achterhoek waren aanwezig. Met het alom bekende lied 
‘Ja Zuster, Nee zuster’ was de toon gezet voor deze middag. Het 
Huistheater bracht ook decors mee, licht en geluid. Er waren twee 
acteurs. Het repertoire bestond uit allerlei liedjes en gedichten van 
Annie M.G. Schmidt, voor onze gasten heel erg herkenbaar. Liedjes van 
Ja zuster, nee zuster, Dikkertje Dap, Op de step, de Koningin van 
Lombardije en ga zo maar door.  
Er werd ook erg op het publiek ingespeeld, wat als erg leuk werd 
ervaren. Net zoals in een echte schouwburg was er ook een pauze, 
waarin we wat konden drinken. De vrijwilligers zorgden voor een kop 
koffie of thee of een ander drankje deze werd de gasten aangeboden. 
Verder werd er gebruik gemaakt van allerlei instrumenten; prachtig was 
het harpspel bij “vluchten kan niet meer”. 
Een afwisselend programma met voor elk wat wils, af en toe een grapje 
tussendoor, en de voorstelling was heel erg gericht op de doelgroep. 
De Zonnebloem vrijwilligers en gasten werden ook in het zonnetje 
gezet, erg positief allemaal. Gasten en vrijwilligers hebben een 
geweldige middag gehad. Er zal nog lang over worden doorgesproken, 
dat hebben we in de pauze en nadien al wel gehoord, met alleen maar 
leuke reacties. 
Nogmaals onze hartelijke dank aan het regio bestuur die 
deze middag mogelijk hebben gemaakt. En niet te 
vergeten de gastvrijheid van ‘De Mattelier’ en 
medewerkers! 
 
 
ZONNEBLOEM LOTEN EN TREKKING 
 
Maandag 8 oktober jl. was de trekking van de Zonnebloemloterij. 
In Beltrum zijn 1300 Zonnebloemloten verkocht! Hiervan zijn 4 prijzen 
gevallen op de door ons verkochte loten.  
De volgende lotnummers: 0442245 – 0442353 – 0442699 – 0442112. 
Op het Zonnebloemlot staat hoe u de prijs kunt incasseren. 
Gefeliciteerd met uw prijs en bedankt voor het meespelen met de 
Zonnebloem-loterij! 
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ZIJACTIEF NIEUWS 
 

Donderdag 15 oktober is de Regio ledenavond bij ‘Zalencentrum Dute 
Concordia’. We beginnen om 20.00 uur. Deze avond wordt verzorgd 
door het zangduo ‘The Sweet Memories’.  Zij brengen humor en 
gezelligheid met liedjes uit de vroegere jaren. Voor de koffie met iets 
lekkers en een hapje en een drankje vragen wij € 10,00. 
Opgave is mogelijk tot maandag 5 november bij Corrie Ribbers   
tel: 0544-48 14 90 
We wensen jullie een gezellige avond.       
 

Het bestuur. 
 

OP JACHT MET SAMENLEVEN/KBO EN ZIJ-ACTIEF 
 
De tijd breekt weer aan dat de jagers hun geweer gaan oppoetsen en 
op jacht gaan. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om ons 
eens nader te laten voorlichten over het hoe en wat bij de jacht. 
En wat is het nog mooier dat “een jonge van Rikie…” dit wel wil doen. 
Huub Scharenborg gaat deze avond verzorgen en dat het interessant 
gaat worden, behoefd verder geen betoog. Dat we ook nog een 
optreden van onze eigen Selvera’s voorgeschoteld krijgen zal de 
stemming alleen maar verhogen. In de volgende nieuwsbrief meer over 
deze avond die wij ook organiseren voor Zij-actief. 
Immers, hoe meer zielen, hoe meer vreugde…                                                                                                                                     
Oh ja, donderdag 1 november bij Dute. Aanvang 19.00 uur. 
 

UITNODIGING LEDENVERGADERING RAAD VAN OVERLEG  
 
De vergadering is op 14 november om 20.00 uur voor iedereen 
toegankelijk en vindt plaats in de Parochiekerk te Beltrum. 
Naast de vaste agendapunten op de vergadering, wordt er aandacht 
geschonken aan actuele thema’s. Tijdens deze avond zal een BOA 
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) een presentatie houden over 
hun functie ten aanzien van lokale orde en veiligheid. Samen in gesprek 
gaan over onder andere het hondenuitlaatbeleid , parkeerbeleid en 
andere zaken die ter sprake zullen komen. Dus vragen of opmerkingen 
zijn welkom en maak ze bespreekbaar op deze avond! 
 

Raad van Overleg Beltrum 
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SINTERKLAAS IN BELTRUM 
 

Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Beltrum. 
Op zondag 25 november is het zover, om 14:30 uur komt Sinterklaas 
met zijn Pieten aan. Alle kinderen in Beltrum worden om 14:30 uur op 
het Mariaplein verwacht, zodat de Sint en zijn Pieten muzikaal kunnen 
worden ingehaald. Willen alle kinderen als hulppietje of 
hulpsinterklaasje komen? Tot zondag 25 november 2018. 
 

Namens de ondernemersvereniging. 
 

SAMEN HERDENKEN IN LIEFDEVOLLE HERINNERING 
 
Over heel de wereld zal er licht branden voor de kinderen die wij zo 
oneindig missen. Flakkerende kaarsen vormen een baken, een teken 
van onvoorwaardelijke liefde, herinneringen koesterend en hun warmte 
omarmend. Op Wereldlichtjesdag, elke tweede zondag van december, 
herdenken we wereldwijd de kinderen die overleden zijn.  
We herdenken de kinderen die voortleven in ons hart, onzichtbaar met 
ons mee wandelend aan onze hand. 
We doen dat ook in Berkelland, tijdens een bijzondere bijeenkomst op  
9 december 2018 om 19 uur in de R.K. kerk, Mariaplein 4 in Beltrum.  
(Inloop vanaf 18.30 uur). 
Je bent welkom om stil te staan bij het kind dat je mist. Of het nu om 
een pasgeboren baby of jouw volwassen kind gaat. Of je nu vader, 
moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante, leerkracht of gewoon een 
lieve vriend(in) bent. En of je het kind pas heel kort of al tientallen 
jaren mist. Wij willen ook stilstaan bij de mensen die hun kinderwens 
los hebben moeten laten. We branden kaarsen om zo de kinderen in 
het licht zetten. Wij zullen de namen van de kinderen noemen, er zullen 
mooie woorden gesproken worden door Margreet Jansen van Het 
Woordenpalet en de avond wordt muzikaal omlijst door koor Kiddoesj. 
Na de herdenking is er koffie, thee en ranja en gelegenheid om na te 
praten. 
Wanneer je de wens hebt om de naam van jouw kind te laten noemen, 
dan kun je de naam ter plaatse doorgeven tussen 18.30 en 18.50 uur 
of per mail info@paulinevanveen.nl of telefonisch 06 - 18 19 50 23  
(Graag zelf een glazen potje voor een waxinelichtje meenemen) 
 
 

mailto:info@paulinevanveen.nl
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KERSTBOOM GEZOCHT 
 

Ieder jaar met Kerstmis staat er bij de Hassinkhof een mooie grote 
boom geplaatst en versierd door de vrijwilligers. 
Ook dit jaar hopen we weer een boom te kunnen ‘planten’! 
Bent u in het bezit van een grote den en wilt u er van af?  
Bel Meldpunt Beltrum, 06-570 97 060 en onze vrijwilligers nemen graag 
contact met u op! 
 

KERSTVIERING VANUIT DE ZONNEBLOEM 15 DECEMBER 2018 
 

De jaarlijkse kerstviering vanuit de Regio Zonnebloem  
wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 15 december  
bij het zalencentrum Spilman in Beltrum.  
Deze kerstviering wordt muzikaal omlijst door  
het koor Gewoon Hollands met Nederlands repertoire.  
Eigen bijdrage van 15 euro per persoon.  
Omdat het een regio activiteit betreft zijn de kaarten beperkt,  
dus VOL=VOL. Nader informatie volgt. 
Opgave kan telefonisch bij Anita Wallerbos tel. 0544-48 74 30 of  
Jose Bouwmeesters tel.  0544-48 12 99.  
 

GRIEPPRIK 
 

Mededeling over de uitnodiging voor de griepprik. 
Met ingang van het seizoen 2018 worden mensen die jaarlijks een 
uitnodiging hebben gekregen voor de griepvaccinatie, en daar de 
laatste 5 jaar niet op hebben gereageerd, niet meer uitgenodigd voor 
het halen van een griepprik. Indien dit ook voor u geldt, en u dit jaar 
toch een griepprik wilt, of de komende jaren weer uitgenodigd wilt 
worden, kunt u dit kenbaar maken aan de assistente. 
 
J.A.M. de Vette 
 

GEZOCHT PARAPLU 
 

Met de vrijwilligersmiddag heeft iemand per ongeluk de verkeerde 
paraplu meegenomen. Mist u een paraplu dan kunt u zich melden bij 
het parochiesecretariaat. De paraplu ziet er heel netjes uit. 
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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 12 november 
- 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 17 november t/m vrijdag 14 december 2018: 

 uiterlijk t/m zaterdag 10 november 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 
 

 
SINT MAARTEN, zondag 11 november 2018 
 
Zondag 11 november vieren we het feest van Sint 
Maarten om 18.30 uur in de kerk met een korte 
bijeenkomst.  

Daarna gaan we naar buiten voor de lampionoptocht.  
We hopen dat we veel kinderen met hun ouders kunnen begroeten. 
 
Ook dit jaar is de route:  
Kerk – langs Hassinkhof – Dorpsstraat – (stukje) Kampstraat – 
Hassinkstraat –  Nelissenstraat – Hoornhorststraat – Zuivelstraat – 
Slieperstraat – Voslaan – Kerk. 
 
Wilt u deze route autovrij houden van 18.00 uur tot 19.30 uur? 
 
Om het een sfeervolle optocht te maken willen we de bewoners van de 
route weer vragen of ze willen zorgen voor een passende verlichting. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot 11 november! 
 
Werkgroep familieviering 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Beltrum zo 18 nov  13:00 uur  Doopviering 
 



36 
 

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. 

  

 
 
Geslaagde vrijwilligersdag op een regenachtige zondag 
Op zondag 23 september waren alle vrijwilligers betrokken bij de kerk 
uitgenodigd voor een gezellige middag als dank voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Ongeveer 65 mensen trotseerden het natte en koude 
weer om naar camping Falkenborg te komen. De vrijwilligers werden 
getrakteerd op een gezellige middag met uiteraard een hapje en een 
drankje. Hoogtepunten waren de huldiging jubilarissen Ria Klein 
Zeggelink-Klein Goldewijk, Annie Reijerink-Wiegerinck en Gerrie Papen 
die elk 25 jaar als vrijwilliger actief zijn. Zij ontvingen een bos bloemen 
en bel als dank voor hun inzet. Ook Henk en Regien Oldenkotte zijn dit 
jaar 25 jaar actief als vrijwilliger. Omdat zij verhinderd waren, hebben 
zij hun attentie op een ander tijdstip ontvangen.  
De toch al geslaagde middag kreeg een verrassend slot met het 
optreden van een goochelaar. De vingervlugge artiest slaagde er 
uitstekend in om de bezoekers bij zijn act te betrekken wat tot de 
nodige hilariteit leidde. We kijken dan ook terug op een heel geslaagde 
en gezellige middag. Namens de locatieraad nogmaals hartelijk dank 
aan alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar.   
 
 

 


