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Periode: zaterdag 17 november t/m vrijdag 14 december 2018

De restauratie van de muurschilderingen is begonnen
Vorige week is de start gemaakt met de restauratie van de
muurschilderingen voorin de kerk. Deze omvangrijke klus zal naar
verwachting tot eind 2019 gaan duren. Van het hele proces zal door
Truus Stortelder een fotoverslag worden gemaakt.
U kunt de restaurateurs binnenkort ook zelf in actie zien; zie verderop
in deze Echo.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 17 november t/m vrijdag 23 november 2018

Drieëndertigste zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Daniël, 12, 1 – 3
Marcus 13, 24 – 32
‘Leert dan van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer haar hout al
weer zacht wordt en haar bladeren uitschieten, herkend ge daaraan dat
de zomer dichtbij is.’
Zondag 18 november
09.00 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Overleden fam. Ottink; Agnes Bleumink-te Bogt; Jan en Wilhelmien
Hofman-Gunnewijk; Riek Heutinck-Sasse; Teun en Annie Groot ZevertStegers; Harrie te Fruchte; Jeroen Roerdink; overleden fam. RotinkThuinte; Teun (jgd.) en Tonnie Scharenborg; Jozef Helmers; Jans en
Dina Hoffman-Ballast en Danny; Leo te Bogt.
13.00 u. in de kerk Doopviering
Voorganger:

Pastor den Hartog

Woensdag 21 november
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 24 november t/m vrijdag 30 november 2018

Vierendertigste zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Daniël 7, 13 – 14
Johannes 18, 33b – 37
‘Mijn koningschap is niet uit deze wereld; als het iets uit deze wereld
was, dat koningschap van mij, hadden mijn helpers ervoor gestreden
dat ik niet aan de Judeeërs werd overgegeven, maar mijn koninkrijk is
nu eenmaal niet van hier.’
Zondag 25 november Christus Koning Sint Caeciliafeest
10.30 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger:
Past. werkster C. Roetgerink
Koor:
Dames en herenkoor
Acolieten:
Daan Reijerink
Mees Stortelder
Misintenties:
Overleden fam. Ottink en Henk Ottink (jgd.); Theodoor Piepers (jgd.);
Riek Heutinck-Sasse; Henk Orriëns; uit dankbaarheid 85 jarige; Gerda
Wolterinck-Huinink; Maria Hoitink-Veldkamp (jgd.); Theo Schilderinck;
overleden ouders Stoteler-Huurneman; Anneke Beernink-Bomers (jgd.);
leden en overleden leden dames en herenkoor; Jans (jgd.) en Dina
Hoffman-Ballast en Danny; Leo te Bogt.
Woensdag 28 november
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Anneke Beernink-Bomers (jgd.).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 1 december t/m vrijdag 7 december 2018

Eerste zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
Jeremia 33, 14 – 16
Lucas 21, 25 – 28 + 34 – 36
‘Als dit alles begint te geschieden, richt u op en heft uw hoofden
omhoog, want uw verlossing is nabij!’
Zaterdag 1 en zondag 2 december
Dit weekend is er geen viering in Beltrum
Woensdag 5 december
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 8 december t/m vrijdag 14 december 2018

Tweede zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:
Baruch 5, 1 – 9
Lucas 3, 1 – 6
‘Hij komt tot heel de streek van de Jordaan, predikend de doop van
omkeer tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in de boekrol
van de woorden van Jesaja de profeet...’
Zondag 9 december
19.00 u. in de kerk Wereldlichtjesdag
Inloop vanaf 18.30 uur
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen
Woensdag 12 december
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 17 nov 19:00
Lievelde

za 17 nov 19:00

Groenlo

zo 18 nov 10:30

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum zo 18 nov

09:00

Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie

Beltrum zo 18 nov

13:00

Doopviering
Pastor R. den Hartog

Lievelde

zo 18 nov 14:30

Neede

zo 18 nov 10:30

Rekken

zo 18 nov 09:00

Rietmolen zo 18 nov 09:00
Neede

za 24 nov 19:00

Groenlo

za 24 nov 19:00

Lievelde

zo 25 nov 09:00

Groenlo

zo 25 nov 10:30

Groenlo

zo 25 nov 12:00

Beltrum zo 25 nov

10:30

Doopviering
Pastor R. den Hartog
Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Caeciliafeest
Werkgroep Liturgie
Vormselviering
Rector P. Kuipers
Eucharistieviering Caeciliafeest
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Doopviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Caeciliafeest
Past. werkster C. Roetgerink
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Eibergen zo 25 nov 10:30

Woord- en Communieviering
Caeciliafeest
em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker

Beltrum za 1/zo 2 dec

Geen viering

Rekken

za 1 dec 19:00

Groenlo

zo 2 dec 10:30

Groenlo

zo 2 dec 17:00

Lievelde

zo 2 dec 9:00

Neede

zo 2 dec 10:30

Woord en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Oecumenisch avondgebed
Werkgroep Liturgie
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Muziek- en zangconcert
Werkgroep Liturgie
Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie

Eibergen zo 2 dec 10:30
Groenlo

za 8 dec 9:00

Eibergen za 8 dec 19:00
Rietmolen za 8 dec 19:30
Groenlo

zo 9 dec 10:30

Groenlo

zo 9 dec 17:00

Neede

zo 9 dec 9:00

Beltrum zo 9 dec 19:00

Eucharistieviering
Maria onbevlekt ontvangen
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Oecumenisch avondgebed
Werkgroep Liturgie
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Wereldlichtjesdag
( Inloop vanaf 18.30 uur)
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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
DOOPAANKONDIGING
Op zondag 18 november 13.00 uur zullen in onze
locatiegemeenschap worden opgenomen:
Luuk Wolterink Zieuwentseweg 3
Liz Onstenk
Huiskesdijk 8
Mies Bennink
Hofstraat 13
Thijmen Visser
Arnoud Dorsthorst

Beltrum
Beltrum
Beltrum
Groenlo
Winterswijk
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GEBOREN
Jula
dochter van Roy Wiegerinck en Bianca Averdonk
zusje van Nora en Sten.
Ganzepoelweg 1 7156 LC Beltrum
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje.
Welkom in ons midden, Jula.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand oktober € 436,17
OPBRENGST EXTRA COLLECTES
Missio € 106,85
EXTRA COLLECTES
Jongerencollecte weekend 17-18 november:
Uw gebed, hulp, steun en financiën zijn onmisbaar om het
jongerenwerk in stand te houden. Jongeren hebben ondersteuning
nodig om met elkaar én met u Kerk te zijn.
De jongerenwerkers doen op landelijk, lokaal en regionaal niveau
belangrijk werk: ze leggen contacten met jonge mensen binnen en
buiten de Kerk. Ze organiseren ontmoetingen, vormingsdagen en
diaconale projecten.
Ze stimuleren jongeren om zich in te zetten in hun parochie en
ontwikkelen materialen om tiener- en jongerengroepen op te zetten.
Helpt u mee om het jongerenwerk in Nederland in stand te houden?
Geef in de extra collecte. U kunt ook een bijdrage overmaken:
NL11INGB0002784498 t.n.v. SRKK te Utrecht, o.v.v. Jongerencollecte.
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ACOLIETEN
Zondag 16 december 10.30 uur
Weekend 22/23 december

Jorn te Boome
Daan Reijerink
Geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 1 en zondag 2 december 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.
INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ‘ECHO’ 2019
Uiterste inleverdatum:

Verschijning Echo:

Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

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)

5 januari
2 februari
2 maart
30 maart
27 april
25 mei
22 juni
20 juli
17 augustus
14 september
12 oktober
9 november
7 december
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Locatie nieuws

KERSTBOMEN GEZOCHT
Ieder jaar met Kerstmis staan er in de kerk 3 tot 4 grote kerstbomen bij
de Kerststal. Deze zijn wel 3 tot 4 meter lang.
Bent u in bezit van een dergelijke ‘den’ en wilt u er wel van af?
Neem dan contact op met het secretariaat (0544 - 48 21 11) van onze
locatie tijdens de openingstijden.
maandagavond
19.00 - 20.00 uur
donderdagochtend 10.30 - 11.30 uur
of stuur een mail naar parochiebeltrum@hetnet.nl
Er wordt dan contact met u opgenomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
de locatieraad
KIJKDAGEN RESTAURATIE MUURSCHILDERING
Zoals u eerder hebt kunnen lezen in De Echo wordt de muurschildering
voorin de kerk grondig gerestaureerd. U kunt met eigen ogen zien hoe
dit in zijn werk gaat. Op woensdagmiddag 28 november en 12
december staan de deuren van de kerk open zodat u de restaurateurs
zelf aan het werk kunt zien. Beide middagen zijn er enkele deskundigen
in de kerk aanwezig die u tekst en uitleg kunnen geven.
De inloop is op beide dagen van 14:00 tot 16:00 uur.
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KERSTACTIE: NOG STEEDS NIET OVERBODIG
Wellicht heeft u ook de serie artikelen gelezen die deze zomer in
‘Achterhoek Nieuws’ verschenen over armoede? Die maakte nog
eens duidelijk dat, ook nu het economisch herstel zich doorzet, er
toch nog steeds veel huishoudens zijn die het financieel moeilijk
hebben. Ook in onze gemeente Berkelland.
Namens de kerken in Berkelland willen we hen een hart onder de
riem steken middels een levensmiddelenpakket in december.
Hiervoor werken we samen met de Sociale Dienst, de stichting
Schuldhulp Op Maat en de Voedselbank. Zij informeren hun
cliënten over de mogelijkheid om bij onze stichting een pakket aan
te vragen. Vorig jaar deden dit 270 gezinnen en 185 alleen
gaanden. De totale kosten vorig jaar waren ruim € 17.800,-.
Wij zijn er ons terdege van bewust dat we zo niet alle huishoudens
in Berkelland bereiken die met heel weinig geld moeten
rondkomen. We denken aan mensen die een uitkering via het UWV
ontvangen (bijv. WIA) of van slechts een AOW-uitkering moeten
rondkomen. Hoe graag we óók hen zouden willen helpen,
financieel en logistiek is dat helaas niet haalbaar.
Met zo’n twintig enthousiaste vrijwilligers organiseren we de
jaarlijkse Kerstactie. Begin september kwamen we voor het eerst
weer bijeen. Er was al het nodige voorwerk gedaan zoals overleg
met de supermarkt over de inhoud van de pakketten en de Sociale
Dienst was al bezocht voor het maken van goede afspraken. Vol
goede moed gaan we weer aan de slag. Dankbaar dat we dit
mogen organiseren en tegelijk ook schrijnend dat een Kerstactie
nog steeds nodig is in zo’n welvarend land als Nederland.
Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele
huishoudens in december blij maken. Uw bijdrage is welkom op
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken
Berkelland. Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl

Met vriendelijke groet, Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.
Caritas Beltrum
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VERSLAG VERGADERING LOCATIERAAD
Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum d.d. woensdag 24 oktober
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 Sylvia Tackenkamp.
Nieuws vanuit de werkgroepen
Liturgie
Sylvia Tackenkamp heeft 17 oktober met het beraad van de werkgroep
liturgie overleg gehad en doet verslag en meldt o.a.:
 Bij activiteiten in de kerk wordt de koster vooraf vaak niet goed
geïnformeerd over het gebruik van hulpmiddelen. Samen met de
koster zal een checklist worden gemaakt om in te vullen bij het
reserveren van de kerk.
 De Passie komt Witte Donderdag 18 april weer naar Beltrum. Vanaf
half december worden zangers uitgenodigd er aan deel te nemen.
Gemeenschapsopbouw
Ria Zieverink heeft maandag 22 oktober met het beraad van de
werkgroep gemeenschapsopbouw overleg gehad en ze doet kort
verslag en meldt o.a.:
 De stenen van de Vormselwerkgroep krijgen een mooiere plek in de
kerk
 Op kerstavond is er om 18.30 uur een Wo-Co viering met kinderen,
zangkoor Fifteen en het jeugdorkest van Muziekvereniging
Concordia.
 Riek Nijenhuis is gestopt met het invouwen van de Echo’s; ze krijgt
een bloemetje. Fien Ballast zoekt een vervanger voor Riek
Nijenhuis.
 De werkgroep ‘welkom nieuwe parochianen’ gaat de werkwijze
aanpassen.
Catechese
 De viering met alle klassen van basisschool De Sterrenboog op 12
oktober was een groot succes; het was een mooie viering en naast
alle kinderen waren er ook veel (groot-)ouders aanwezig.
 Op 11 november is er een St. Maarten-viering met medewerking
van Valse Loch.
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Financiën
 De deuren van de kerk zijn gerestaureerd; een van de deuren is
geheel vernieuwd omdat die ernstig was aangetast door schimmels.
Dit betekent een forse financiële tegenvaller.
 Deze week komen de nieuwe klepels voor de klokken.
 De invoering van het nieuwe boekhoudpakket is vertraagd.
Liturgie
 Paul Ribbers doet kort verslag van een bijeenkomst van de
Rijksdienst voor Cultureel erfgoed die hij heeft bezocht en waar Stef
Smit een presentatie heeft gegeven over de restauratie van de
Beltrumse kerk.
 Paul Ribbers heeft een bijeenkomst over de nieuwe website
bezocht; de website van Paulus zal worden geïntegreerd in de (pas
vernieuwde) website van de Ludger parochie.
 Paul heeft het diaconaal platform Berkelland bezocht en doet kort
verslag.
Algemeen
 Op woensdag 31 oktober zal tijdens de Paulusavond het beleidsplan
worden gepresenteerd; waarschijnlijk zal de toekomstige sluiting
van een aantal kerken worden aangekondigd. Beltrum zal met de
volgende delegatie vertegenwoordigd zijn: Ria Zieverink, Martin
Bouwmeesters, Harry Geverinck, Paul Ribbers, Jacqueline Slütter en
Paulien Ribbers.
 In de komende Echo komt een oproep voor een kerstboom in de
kerk.
 De vrijwilligersmiddag was ondanks het beroerde weer een groot
succes; dank aan de organisatoren.
 De restauratie van de muurschildering is gestart; Truus Stortelder
maakt gedurende het restauratietraject foto’s.
 In november wordt de kerkbezichtiging van afgelopen zomer met
de betrokkenen besproken.
Begroting 2019
 De begroting voor 2019 moet weer ingediend worden; het moet
uiterlijk 15 november door de budgethouder worden ingediend.
 De geplande lectorentraining door Ben Piepers wordt dit jaar niet
meer gehouden en schuift door naar volgend jaar.

Verslag: Martin Groot Severt
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BELTRUMSE KERK BLIJFT OPEN
Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze Beltrumse kerk open blijft
en daar blijven we ons voor inzetten.
Woensdag 31 oktober zijn wij, als locatieraadsleden, in Rietmolen op de
hoogte gesteld van het Pastoraal Beleidsplan 2018-2021 en het
Bestuurlijk Beleids- en gebouwenplan 2018 – 2023.
De plannen hadden als subtitel: Vertrouwen in de toekomst ‘Onze
verbondenheid is onze kracht’.
Middels de flyer (die u ook in de bus hebt gekregen) hebben wij
iedereen in onze locatie Beltrum direct op de hoogte gesteld van de
bestuurlijke plannen. Met de hele geloofsgemeenschap Beltrum hebben
wij er voor gezorgd dat onze locatie open blijft.
De actieve deelname van gelovigen, het grote aantal vrijwilligers,
en de inzet van velen heeft dat mogelijk gemaakt.
Het bestuur heeft de vitaliteit van de 7 geloofsgemeenschappen
gemeten op diverse punten. Ook de financiële positie was een
onderdeel van de ‘vitaliteitscore’.
Gelukkig draagt men in Beltrum financieel de kerk ook een warm hart
toe, hierdoor ‘scoren’ we ook op dit punt goed.
Wij zullen de inzet van u allen ook voor de toekomst van onze locatie
nodig hebben. Als locatieraadsleden ervaren wij van velen oprechte
betrokkenheid en de wil onze locatie voor de toekomst te behouden.
Wij hebben in het nieuwe jaar bij de Actie Kerkbalans uw steun weer
nodig, zodat we samen onze kerk financieel gezond kunnen houden en
met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
We vragen hiervoor extra aandacht in de viering van zondag 20 januari
om 9.00 uur.

Locatieraad Beltrum.
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St. Paulusparochie
VORMSELVIERING PAULUSPAROCHIE.

Toekomst van de kerk.
Iemand roept mij
samen met anderen
voor een betere wereld
die begint bij mezelf
en die de moeite loont
omdat God het beloofd heeft
en ik daarin geloof.
In onze Paulusparochie bereiden bijna 30 kinderen zich voor op het
H. Vormsel. Het project wat hierbij gebruikt word heet ‘Vormselkracht’.
Hierin zit het woord ‘Vormen’. De kinderen laten zich in de
voorbereidingstijd vormen door na te denken over vragen:
Wat betekent geloof in mijn eigen leven?
Welke bouwstenen van liefde, vergeving, doorzettingsvermogen,
volharding, zorg voor anderen, etc. kan ik hier voor inzetten?
Deze bouwstenen hebben de vormelingen ook zichtbaar gemaakt in de
versierde dozen die vóór in de kerken zijn geplaatst. Deze ‘stenen’
vormen tijdens de Vormselviering een prachtig bouwwerk dat
vertrouwen en kracht voor de toekomst uitstraalt.
De vormelingen dragen op deze wijze hun steentje bij aan onze kerk.
Dit voorbereidingstraject op het Heilig Vormsel gaan ze niet alleen.
Ook de ouders worden nadrukkelijk bij deze voorbereiding betrokken.
Tijdens deze voorbereiding stellen we het leven van Jezus centraal door
samen een film te kijken over het leven van Jezus, gezien door de ogen
van een kind.
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis een bedding ervaren waarin
geloven een plaatsje heeft. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke
vragen en maken we het ook gezellig door samen met de kinderen uit
de St. Ludger ontmoetingen te organiseren. Ook hebben de kinderen
gesprekken gevoerd met vrijwilligers uit de beide parochies om te
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ontdekken wat hun motivatie/intenties zijn om dit voor de kerk te doen
vanuit hun geloof.
De kinderen ervaren op deze manier dat ze deel uit maken en kiezen
voor een geloofsgemeenschap waarin iedereen waardevol en
onmisbaar is omdat iedereen gelovig zijn steentje bijdraagt.
Ouders hebben ook de waarde die zij aan hun kinderen willen
doorgeven op deze stenen vermeld.
Er zijn 11 kinderen uit Beltrum die zich voorbereiden op het H. Vormsel:
Julian Bennink
Jorn te Boome
Anne Dreierink
Maud Klein Falckenborg
Bas Molendijk
Juup Ratering

Daan Reijerink
Lars Roelvink
Mees Stortelder
Femke Wolterinck
Sam Wolterink

De kinderen en de werkgroep willen u van harte uitnodigen om
aanwezig te zijn bij de Vormselviering van zaterdag 24 november
19.00u. te Groenlo.

Vormselwerkgroep St. Paulus.
CAECILIAFEESTEN 2018:
We zijn blij met onze koren ….
Als patrones van muzikanten dragen talrijke koren,
muziekverenigingen, fanfares en orkesten de naam van de heilige
maagd Caecilia. Maar ook de geloofsgemeenschappen Neede en
Rietmolen dragen haar naam.
Onze koren maken zich op voor hun jaarlijkse Caeciliafeesten, voor
gezellige bijeenkomsten met voordracht, een goed glas en natuurlijk de
huldiging van zanglustigen die er vaak heel wat jaren trouwe dienst op
hebben zitten.
In verschillende geloofsgemeenschappen wordt dit in de komende tijd
gevierd!
DANK voor jullie inzet en de ondersteuning van de liturgische vieringen
in de St. Paulusparochie.
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Pastoor H.A.M. de Jong
ADVENT EN KERSTMIS IN DE KUNST
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van
de St. Paulusparochie op maandag 10 december een avond in het
Achterhuis, Borculoseweg 43, in Neede.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.
De avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal de ontwikkeling schetsen hoe vanaf de
3e eeuw tot heden Gods menswording in Jezus in beeld is gebracht,
zowel in het christelijke Westen als in het Oosten.
Hij richt zich vooral op hoe en waarom ons geloof verbeeld
is zoals het verbeeld is.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom
Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het
vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.

Peter Müller
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Uit de Beltrumse gemeenschap
WERELDLICHTJESDAG
Zondag 9 december 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

‘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 in de R.K. kerk, Mariaplein 4 in Beltrum. 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 en Carlijn Middelhof
samen met Eelco Schuijl. 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
(Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding).
(Graag zelf een glazen potje voor een waxinelichtje meenemen)
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ZIJ ACTIEF NIEUWS
Op vrijdag 14 december houden wij onze kerstavond bij Dute
‘Concordia’. We beginnen om 19.00 uur met een kerstbroodmaaltijd.
Het duo ‘EEN en ANDER’ brengt ons daarna in kerstsfeer.
Onkosten voor die avond zijn € 15,00 per persoon.
Opgave is mogelijk tot 5 december bij
Marietje Huinink (tel: 0544 - 48 11 60) of bij
Dinie Bouwmeesters (tel: 0544 - 48 12 00)
DE ZONNEBLOEM
De jaarlijkse kerstviering vanuit de Regio Zonnebloem
Omdat het een regio activiteit betreft zijn de kaarten
beperkt, dus VOL=VOL.
Opgave kan telefonisch bij Anita Wallerbos (tel. 0544 - 48 74 30)
of bij Jose Bouwmeesters (tel. 0544 - 48 12 99).
Eigen bijdrage van 15 euro per persoon.

13.00
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14.15
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15.45
16.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaal open, ontvangst met koffie en een lekkernij
Aanvang optreden ‘Hollands Koor’
Kerstverhaal
Pauze, consumptie en warm hapje
Vervolg optreden ‘Hollands Koor’
Koffie met broodje warm belegd
Afsluiting van de middag met Kerstattentie

Namens de Zonnebloem Regio Oost Achterhoek heten wij u van harte
welkom!
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Uitnodiging “Petit Café”
vrijdag 7 dec. a.s.
in de Kapel / Hassinkhof
Thema: Nieuw eten
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.
Deze keer komt oud Beltrumer Anne Klein Nijenhuis. Zij heeft een
diëtisten-praktijk en is ook regelmatig werkzaam in Kulturhus ‘de
Wanne’. Zij kan ons veel vertellen en laten zien over een goed en
verantwoord voedingspatroon.
Natuurlijk kunt u deze middag ook weer genieten van enkele hapjes en
een drankje.
Locatie: de Kapel, Hassinkhof
Datum: vrijdag 7 december
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 3 december 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:_____________________________
Telefoonnummer:___________________
komt op vrijdagmiddag 7 december naar de Kapel van de Hassinkhof
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KERSTAKKOORD
‘KerstAkkoord’ is de naam van het concert dat Zanggroep Akkoord op
18 december a.s. om 20.00 uur geeft in de Oude Kerk in Haarlo. Dit
kerkje, beter bekend als ‘De Kluntjespot’ staat aan de Wolinkweg 19.
Het belooft een mooie en inspirerende avond te worden met vrolijk
swingende kerstnummers en sfeervolle luisterliederen. Zanggroep
Akkoord, o.l.v. Annemarie Hilferink, wordt tijdens dit concert op piano
begeleid door Sander te Grotenhuis.
Kaarten à € 7,50 voor deze avond zijn verkrijgbaar bij Café/cafetaria
Dute in Beltrum, Grand Café De Klok in Eibergen en HCR Prinsen in
Haarlo.
Of via ons emailadres info@zanggroep-akkoord.nl
Kom in Kerststemming met Zanggroep Akkoord!
U bent van harte welkom!
COLLECTE VOOR HET DIABETESFONDS 2018
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft het mooie bedrag van
€ 952,26 opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor
jullie bijdrage.

Agnes Hemmink
SAMENLEVEN/KBO
Samenleven/KBO kerstviering op 22 december om 14 uur bij Spilman.
We hebben een kerstprogramma m.m.v. de heer Jan Geerdink uit
Hengelo (O). Hij laat ons meegenieten van bijzondere kerstbeelden- en
gedachten via een speciale 3D-bril, waardoor echte diepte in de
getoonde beelden wordt ervaren. Hiervoor willen wij onze leden graag
uitnodigen om u op te geven bij
Rikie Scharenborg (tel. 0544 - 48 19 55) of bij
Ine Abbink (tel. 0544 - 48 14 01).
Nadere informatie in de volgende Echo.
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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 11 december
- 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 15 december t/m vrijdag 11 januari 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 8 december 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
///*\\\
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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
KERSTKRANS
De kinderen kunnen de vlammetjes op de kaarsjes
tekenen. Elke week één vlammetje meer.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beltrum zo 18 nov 13:00 uur
Doopviering
Beltrum zo 9 dec
19.00 uur
Wereldlichtjesdag
Beltrum ma 24 dec 18.30 uur
Woord en Communieviering
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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.

Henk en Regien onderhouden al 25 jaar kruisbeeld Avesterweg
Sinds 1993 verzorgen Henk en Regien Oldenkotte het onderhoud van
het kruisbeeld op de kruising Avesterweg-Spilmansdijk. Ter gelegenheid
van hun 25-jarig jubileum ontvingen ze onlangs een boeket bloemen en
de ‘ vrijwilligersbel’. De onderscheiding is extra verdiend omdat Henk
ook al jaren een van de vaste bezorgers van de Echo is.
Het kruisbeeld aan de Avesterweg en het parkje er rondom heen ligt er
altijd piekfijn verzorgd bij dankzij de inzet van Henk en Regien. Het
onderhoud bestaat uit het maaien van het gras, het onderhoud van de
bloemen en het water geven en het schoonhouden van het kruisbeeld.
Vorig jaar haalde het kruisbeeld nog de landelijke pers toen vandalen
het beeld hadden vernield. In de zomermaanden is het gerestaureerde
beeld weer in ere hersteld. Door de goede zorg van Henk en Regien
ziet het kruisbeeld en de omgeving er altijd prima uit. De
onderscheiding komt hen dan ook van harte toe.
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