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Periode: zaterdag 13 januari t/m vrijdag 9 februari 2018

Actie Kerkbalans 2018 komt er aan
Eind januari houden we weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Uw
financiële bijdrage is van groot belang voor het in stand houden van de
Beltrumse kerk. U ontvangt binnenkort weer de formulieren in de bus.
In deze Echo licht pastoor De Jong het belang de Actie Kerkbalans toe.
We hopen weer op uw gulle gift voor onze kerk.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 13 januari t/m vrijdag 19 januari 2018

Tweede zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Samuël 3, 3b – 10 + 19
Johannes 1, 35 – 42
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’
Zondag 14 januari
Geen viering in Beltrum
Woensdag 17 januari
9.00 u. in het Parochiecentrum
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Gradus Ballast (jgd.); Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg (jgd.)
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 20 januari t/m vrijdag 26 januari 2018

Derde zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Jona 3, , 1 – 5 + 10
Marcus 1, 14 – 20
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen
maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
Zondag 21 januari
Geen viering in Beltrum
Oecumenische viering in Groenlo 10.30 uur
Woensdag 24 januari
9.00 u. in het Parochiecentrum
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap
///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 27 januari t/m vrijdag 2 februari 2018

Vierde zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Deuteronomium 18, 15 – 20
Marcus 1, 21 – 28
Als Jezus spreekt, raken mensen onder de indruk komen ze wellicht
‘op ooghoogte met God?’
Zaterdag 27 januari
19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Kerkbalans
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Daan Reijerink
Juup Ratering
Misintenties:
Marietje Beernink-Snaphaan; Harrie te Fruchte; Betsie Onstein; Henk
Bleumink (jgd.) Tilly Walterbos-Engelberts; Lies Stoverink-Garstenveld;
Annie Klein Severt-te Bulte; overleden fam. Ottink; overleden fam.
Scharenborg-Schurink; Ouders Stoverink-Schuurmans en Harry (jgd.);
Jan Geessink (jgd.); Dave Klein Gunnewiek (jgd.); Agnes HuininkOnstenk (jgd.); Theo Huinink; Henri Huinink; overleden ouders GotinkPasman (jgd.); overleden ouders Grobbee-Bakker; Marie StotelerHuurneman (jgd.); Hendrik Stoteler.
Woensdag 31 januari
9.00 u. in het Parochiecentrum: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
///*\\\

4

VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 februari 2018

Vijfde zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Job 7, 1 – 4 + 6 - 7
Marcus 1, 29 – 39
‘Iedereen is naar u op zoek!’
Zondag 4 februari
9.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Dames- en Herenkoor
Acolieten:
Juub Ratering
Jorn te Boome

Misintenties:
Betsie Onstein; Annie Klein Severt-te Bulte; Agnes Bleumink-te Bogt;
Marietje Beernink-Snaphaan; Leo Schilderinck; Hendrik te Bogt(jgd.).
Woensdag 7 februari
10.00 u. in de kerk

Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo.
///*\\\
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WEEKENDVIERINGEN IN DE PAULUSPAROCHIE
Neede
Lievelde
Eibergen
Groenlo

za 13 jan
za 13 jan
zo 14 jan
zo 14 jan

19.00
19.00
09.00
10.30

Werkgroep
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Beltrum zo 14 jan
Groenlo

Geen viering

di 16 jan 09.00 Vervalt

Beltrum wo 17 jan 09.00
Eibergen do 18 jan
Rietmolen do 18 jan
Groenlo vr 19 jan
Eibergen za 20 jan
Rekken za 20 jan

09.00
09.00
09.00
19.00
19.00

Lievelde
Groenlo

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vespers
Eucharistieviering

Beltrum zo 21 jan
Groenlo
Groenlo

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog
Werkgroep
Pastoor H. de Jong

Geen viering

zo 21 jan 10.30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
zo 21 jan 10.00 Oecumenische viering
Pastoraal werker A. Zoet en
Dominee Wim Blanken
zo 21 jan
Geen viering
di 23 jan 09.00 Vervalt

Beltrum wo 24 jan 09.00

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Eibergen do 25 jan 09.00 Eucharistieviering
Groenlo vr 26 jan 09.00 Eucharistieviering
Beltrum za 27 jan 19.00
Rekken
Lievelde

Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog

Wo- en Co viering Kerkbalans
Werkgroep

za 27 jan 17.30 Werkgroep
za 27 jan 19.00 Werkgroep
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Past. werker A. Zoet
Past. werker A. Zoet

Groenlo zo 28 jan 10.30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eibergen zo 28 jan 09.00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Neede
zo 28 jan 10.00 Oecumenische viering
Pastoraal werker A. Zoet en
Dominee Wim Blanken
Groenlo di 30 jan 09.00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Beltrum wo 31 jan 09.00

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Eibergen do 1 feb 09.00 Eucharistieviering
Groenlo vr 2 feb 09.00 Eucharistieviering
Eibergen za 3 feb 19.00

Rietmolen za 3 feb
Rekken za 3 feb

zo 4 feb
zo 4 feb

'Try out" viering Communicantjes
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werker A. Zoet.
Ook de Communicantjes
vanuit Beltrum

19.00 Soort viering Rector P. Kuipers
19.00 Werkgroep

Beltrum zo 4 feb 09.00
Groenlo
Lievelde

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

10.30 Eucharistieviering
09.00 Werkgroep

///*\\\
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Pastor R. den Hartog

Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 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 15 april 12.00 uur

woensdag 5 april
woensdag 12 april

OPBRENGST KERK-COLLECTES
Opbrengst collectes in de maand december 2017: € 1341,42
Extra collecte Parochiële Caritas Instelling (PCI): € 763,63
ACOLIETEN
Weekend 10/11 februari
Weekend 17/18 februari

19.00 uur Mees Stortelder en
Daan Reijerink
9.00 uur Daan Reijerink en
Jorn te Boome
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 3 en zondag 4 februari 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’ 2018
Uiterste inleverdatum:

Verschijning Echo:

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

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

6 januari
3 februari
3 maart
31 maart
28 april
26 mei
23 juni
21 juli
18 augustus
15 september
13 oktober
10 november
8 december

13 januari
10 februari
10 maart
7 april
5 mei
2 juni
30 juni
28 juli
25 augustus
22 september
20 oktober
17 november
15 december (Kersteditie)

KRONIEK OVER HET JAAR 2017
Gedoopt
Eerste Communie
Gevormd
Gehuwd
Overleden
Aantal Parochianen

2016
5
14
26
1
17
2285

2017
6
10
11
0
25
2203

///*\\\
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Locatie nieuws

ZUSTER WILMA HOITINK
Voor wie haar gekend hebben …
Op 13 december jl. overleed Zr. Wilma Hoitink. Zij werd geboren op
9 juni 1928 in Beltrum (op Scharenborg), huisnummer K 54.
Toen zij 22 jaar was trad zij in bij de Witte Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Afrika, want missiewerk was haar roeping! Daarvoor
studeerde ze voor onderwijzeres, maar door de oorlog en de
thuissituatie kon ze toen deze opleiding niet afmaken.
Maar Afrika bleef trekken!
Na de opleiding in Algiers en studie in Engeland had ze voldoende
bagage om naar Tanzania te gaan. Eerst moest ze uiteraard ook de
hoofdtaal, het Swahili, leren. Ruim 40 jaar heeft Zr Wilma in zes
verschillende steden en dorpen les gegeven in Engels, huishoudkunde
en catechese. Daarnaast deed ze veel thuisbezoeken.
Begin 1990 zijn mijn jongste zus, haar man en ik een paar weken op
verschillende missieposten geweest om ter plekke mee te maken hoe
zij zich met hart en ziel inzette met name voor de vrouwen in dat land.
Na haar definitieve terugkeer in Nederland woonde ze in Esch, het
moederhuis van de zusters, en de laatste tien jaar in klooster Terhaghe
in Eindhoven. Haar taak werd daar de reorganisatie van het archief van
de Witte Zusters. Ook onderhield zij contacten met andere
congregaties. Ze bleef actief voor de gemeenschap en heeft tot op het
laatst meegewerkt aan de pastorale zorg voor de zusters.
Zr Wilma is rustig en dankbaar in haar vertrouwde omgeving overleden.
De uitvaartplechtigheid, waarbij veel familieleden aanwezig waren, was
in de kapel van het klooster en daarna werd zij in Boxtel begraven op
een gedeelte van de begraafplaats, dat speciaal voor de Witte Zusters
is gereserveerd.

Frans Hoitink
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Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum 13 december 2017
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers, Anton Helmers,
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Henk Klein Gunnewiek, Margriet
Spexgoor, Sylvia Tackenkamp en Martin Groot Severt.
Opening
Welkom door de voorzitter en opening ‘Dromen’ door Henk Klein
Gunnewiek.
Vanuit de werkgroepen
Gemeenschapsopbouw/koster
 Geluidsinstallatie achterin de kerk functioneert naar
tevredenheid.
 Het is mogelijk om (tijdens uitvaarten) muziek vanaf een USBstick af te spelen; e.e.a in overleg met de koster.
 Er zijn problemen met de elektriciteit (stoppen eruit) bij nat
weer; naar een oplossing wordt gekeken.
 Vieringen op woensdag in de maanden januari en februari:
eerste woensdag van de maand in de kerk en de overige
vieringen (in verband met de kou en aantal bezoekers) in het
parochiecentrum.
Oecumene
 Paul Ribbers onderzoekt de mogelijkheden en kosten van
kerkdienstgemist.nl; mogelijk interessant voor Beltrum.
 Voortaan zal ook Pauline van Veen worden vermeld als
uitvaartbegeleider in de Echo en op de website.
Financiën
 Voor de restauratie van de muurschilderingen zijn fondsen
benaderd, maar dat heeft vooralsnog niet wat opgeleverd. Aan
donaties voor de restauratie van de muurschildering is inmiddels
zo’n 29.000 euro toegezegd/binnengekomen.
 Van de kerkbalans 2017 is inmiddels 65.488,- euro binnen; van
toezeggingen waarvan het geld nog niet binnen is, heeft de
budgethouder de betrokkenen een herinnering gestuurd.
 Jaarverslag 2016 is gereed en gaat met de komende Echo mee.
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Catechese
 Aan de familieviering op St. Maarten hebben ongeveer 65
kinderen met hun ouders deelgenomen.
 Er is een gesprek geweest met de ouders van de aanstaande
communicantjes. Naar aanleiding van dit overleg hebben alle
ouders besloten om hun kind te laten deelnemen aan de Eerste
Heilige Communie. Ook Ellen ten Dam is bereid weer mee te
werken. Besloten is om na afloop een evaluatie te houden om te
zorgen dat er voldoende draagvlak is voor de gekozen
werkwijze.
Liturgie
In januari/februari zal opnieuw een lectorentraining worden gehouden.
Afscheid Henk Klein Gunnewiek in werkgroep
gemeenschapsopbouw
Henk Klein Gunnewiek neemt na 9 jaar afscheid uit de locatieraad
werkgroep gemeenschapsopbouw. De voorzitter dankt Henk voor zijn
inzet en zijn inbreng. Henk bedankt iedereen voor de prettige
samenwerking. In zijn functie als koster zal Henk nog regelmatig
contact hebben met de locatieraad.
Rondvraag en sluiting
 Een prijslijst met kosten voor huur van de kerk wordt binnenkort
in de Echo gepubliceerd.
 Bij het condoleren in de kerk is er een vaste opstelling/schikking
waar in principe aan wordt vast gehouden. De praktijk heeft
geleerd dat deze opstelling het beste werkt wat betreft
looplijnen.
 De animo in Beltrum om aan de Voedselbank te doneren is
groot.

Verslag: Martin Groot Severt
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GEEF VOOR JE KERK
Bij gelegenheid van de viering van Kerstmis en de overgang naar het
nieuwe jaar heb ik onze vrijwilligers bedankt en hopelijk bemoedigd. Op
alle niveaus zetten zij zich namelijk in en geven hun beste krachten en
talenten voor de geloofsgemeenschap die ons dierbaar is en die we niet
willen missen. Hun getal wordt kleiner en er wordt veel van hen
gevraagd. Ook in deze tijd komen velen in beweging om te helpen de
Aktie Kerkbalans 2018 tot een succes te maken.
Dat zonder de aanwezigheid van kerken de samenleving haar ziel mist,
erkennen steeds meer mensen, zelfs niet-christenen. Ze komen
erachter dat het geen goede zaak zou zijn als in Nederland steeds meer
kerken zouden verdwijnen. Maar daarvoor zal wel iets moeten
gebeuren. Graag willen het parochiebestuur en de locatieraden van
onze mooie St. Paulusparochie zich inzetten om het zover niet te laten
komen. Met uw steun lukt hen dat.
“Geef voor je kerk” is het motto van Kerkbalans. Wij zijn door de Kerk
verbonden met God, met elkaar en de generaties voor en na ons. We
houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun
nodig hebben. Dat begint al, als je een prachtig kerkgebouw ziet staan,
dat ooit gebouwd is om God en mens te verbinden.
Een ontmoetingsplek, waar lief en leed wordt gedeeld. Dat de kerk zo’n
plek is en er als gebouw goed onderhouden bij blijft staan, lukt niet
vanzelf. Maar het gaat om méér dan een gebouw. Het gaat ook om het
parochiecentrum met de administratie, om het geven van catechese
aan kinderen, jongeren en volwassenen, de toerusting van vrijwilligers,
het bekostigen van het pastorale werk, activiteiten en projecten, het
bijstaan van hen die in nood verkeren, het bezoekwerk en ga zo maar
door!
Dat - naast uw gelovige deelname - uw financiële bijdrage hierin van
groot belang is, is duidelijk! Steun daarom de Actie Kerkbalans en geef
naar draagkracht voor het behoud van uw eigen kerk.

Pastoor H.A.M. de Jong
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St. Paulusparochie
LEZING KOPTISSCHE ICONEN EN KUNST
Graag nodigen wij u persoonlijk uit voor de lezing op zaterdagmiddag
20 januari 2018 in het Koptisch Orthodox Klooster te Lievelde. Deze
lezing gaat over de Koptische kunst en iconen in de Koptische kerk.
Iconen spelen een belangrijke rol in het karakter van de Koptisch
Orthodoxe kerk. Onlangs zijn deze iconen ook in het Klooster geplaatst.
Dit is de aanleiding om u uit te nodigen om de iconen te bekijken en
hier meer te weten over te komen.
De lezing wordt gegeven door Zijne Eminentie, Monseigneur Arseny,
Bisschop van de Koptische Orthodox Bisdom in Nederland.
Na de lezing is er ruimte voor vragen en voor een hapje en drankje om
op informele wijze nader kennis te maken.
Waar: Koptisch Orthodox Klooster, Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde
Wanneer: zaterdag 20 januari van 14:00 tot 16:00 uur
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 20 januari.
Graag horen we of u aanwezig kunt zijn door een mail te sturen naar
suzannenakhla@gmail.com.

Met vriendelijke groet, Suzanne Nakhla, namens het Koptisch Orthodox
Klooster te Lievelde
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ZONDAG VAN GEBED VOOR DE EENHEID
Ieder jaar, in januari, vieren we, mensen uit verschillende kerken, onze
eenheid, onze verbondenheid. U wordt van harte uitgenodigd voor deze
oecumenische kerkdienst op 21 januari (aanvang 10.00 uur) in de Oude
Calixtus. Aan deze viering werkt het gelegenheidskoor mee o.l.v.
Hannie Abbink – Meijer. De organist is Joop Abbink.
Oecumene is een oefening in grensoverschrijding. In de ontmoeting
met de ander kom je onvermijdelijk jezelf tegen en ga je vragen
stellen. Alleen zo blijven we in beweging en leren we de grondwoorden
en symbolen van de verschillende tradities te doorgronden. Dat laatste
geldt ook voor de ontmoeting met mensen van andere religies.
De kerken uit het Caribisch gebied kozen als thema voor 2018: “Recht
door zee.” Deze kerken droegen ook het Bijbelgedeelte voor
bovengenoemde viering aan.
In het lied in Exodus 15 wordt de kracht van Gods rechterhand
bezongen. God bevrijdde Israël uit Egypte, uit de slavernij. Hij leidde
zijn volk recht door zee. Dusdoende liet Hij Zich kennen als bevrijder.
Dit thema spreekt tot de verbeelding van christenen uit de Caraïben. In
het verleden was sprake van onderdrukking en slavernij. Kolonisten
misbruikten de Bijbel om één en ander goed te praten. Tegelijk
ontdekte de inheemse bevolking de Bijbel als bron van bevrijding.
Ook in onze tijd en wereld is de boodschap van de Bijbel actueel. In
Libië verkopen mensenhandelaren anno 2018 zwarte Afrikanen op
slavenmarkten. De president van Ivoorkust, Alassane Quattara, pleitte
onlangs, in zijn toespraak bij de Verenigde Naties, voor berechting van
deze handelaren.
Ook in de persoonlijke levenssfeer kan er sprake zijn van slavernij, van
het steeds maar ploeteren, carrière maken, eindeloos dingen moeten.
Ook voor de kleine wereld van gezin, straat, werk geldt: God haalt ons
uit onze persoonlijke onvrijheid. Hij staat ons bij om ruimte te scheppen
voor echt menselijk leven.
Mocht u vanuit Beltrum of Lievelde vervoer wensen of kunnen
aanbieden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
mw. Fien Scharenborg (Beltrum – (0544)- 48 12 20) of
Hans Krabbenborg (Lievelde(0544) – 37 50 88).

ds. Wim Blanken
pastor Annet Zoet
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VASTENACTIE
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de
Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de
Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en
van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie
hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg,
waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij
hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m. het
bisdom) en dat jarenlang gerund.
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun
werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de
overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om
de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze
hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.
Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en
kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen
en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en
bewustwordingsprogramma’s.
Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en
vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn,
die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en
die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen
(100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op
ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te
voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen
onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden
of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende
inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit
project 15700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden,
waarvan 12600 indirect.
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PERMANENTE INZAMELING VOEDSELBANK
Beste parochianen,
In 2017 hebben de locatieraden van de Sint Paulusparochie u
opgeroepen om in het eerste weekend van de maand houdbare
producten in te zamelen voor de Voedselbank. Voor sommige locaties
was dat organisatorisch lastig omdat er niet altijd vieringen waren in
het betreffende weekend. Dit jaar willen we daarom overgaan naar een
permanente inzameling. Dit houdt in dat u bij elk bezoek aan een
viering houdbare producten mee kunt brengen naar de kerk.
Deze permanente inzameling is eigenlijk een vervolg op een traditie uit
de 16e eeuw. Toen stond er achter in de kerk vaak een “Broodtafel”
waar brood en graan uitgedeeld werd aan mensen die dat nodig
hadden. De tafel werd gevuld door mensen die wat konden missen en
anderen graag wilden laten delen in hun overvloed.
Dit eeuwenoude initiatief wordt nu voortgezet door de Voedselbank
Oost Achterhoek die wekelijks zo’n 300 pakketten uitdeelt aan
huishoudens die niet meer in staat zijn om zelf voor voldoende eten te
zorgen. De voedselpakketten worden samengesteld met producten die
gratis worden verstrekt door bedrijven en particulieren. Het gaat hierbij
altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en is voor een
bepaalde periode van toepassing.
Bij dezen wordt u opgeroepen om van tijd tot tijd houdbare
voedingsmiddelen mee te brengen bij uw kerkbezoek. U kunt deze
producten deponeren in de daarvoor bestemde kratten. Wat de
producten betreft kunt u denken aan koffie, blikgroenten, vlees of vis in
blik, rijst macaroni, houdbare sauzen enz.

Namens de Voedselbank en haar gebruikers bedankt voor uw bijdrage.
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DEELNAME NL DOET
Aandacht hebben voor; en hulp bieden aan de medemens is een
manier om vorm te geven aan onze opdracht tot naastenliefde in ons
dagelijks leven. U kunt deze aandacht en hulp op vele manieren
gestalte geven. Als u zich vrijwillig wilt inzetten voor de samenleving
zou u zich aan kunnen melden voor NL Doet.
NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Zij stimuleert
Nederlanders om een dag of een dagdeel de handen uit de mouwen te
steken voor een goed doel.
In het werkgebied van onze parochie zijn een groot aantal klussen
aangemeld die op 9 en 10 maart 2018 geklaard kunnen worden. Om
een indruk te krijgen van de werkzaamheden die verricht kunnen
worden en om u aan te melden voor een klus, kunt u kijken op de site
van NL Doet. Vul uw woonplaats of postcode in en u krijgt inzicht in de
beschikbare klussen. Er zit vast iets tussen wat u aanspreekt en
waarmee u anderen van dienst kunt zijn.
Bij dezen doen wij een oproep aan u om, zo mogelijk, een bijdrage te
leveren om diverse organisaties te helpen bij de aangemelde klus.
VERENIGD IN GEBED VOOR VREDE
Broeders en zusters,
Afgelopen 13 oktober is het 100-jarig jubileum van de verschijningen
van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep
van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van
de vrede, is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de
wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis.
Als bisschoppen van Nederland willen wij in het jaar 2018 daarom verenigd met alle katholieken in onze bisdommen - elke maand op een
speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de
wereld; dat God deze zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de
Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) - onszelf tot een instrument van
Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor
bijeenkomen en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit
gebed bidt in vereniging met velen.
Wij weten ons hierbij geïnspireerd door onze paus Franciscus die op 8
oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo
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vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de
aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen. Zijn
aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn
apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef:

“Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd
Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met
Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de
diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het
tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigt.”

De dagen waarop wij verenigd met u in 2018 de rozenkrans tot intentie
voor de vrede zouden willen bidden zijn:
1 januari, 2 februari, 19 maart, 9 april, 31 mei, 9 juni, 7 juli,
15 augustus, 8 september, 7 oktober, 1 november en 8 december.
Als bisschoppen vertrouwen wij op de kracht van het gebed, in het
bijzonder dat van de rozenkrans, juist ook in vereniging met Maria en
met velen in ons land en overal ter wereld. Vanwege de noodzaak om
God - volgens een woord van de Heilige Johannes Paulus II in
bovengenoemde brief - “het geschenk van de vrede” af te smeken,
roepen wij u op om met ons daartoe te bidden.

De R.-K. Bisschoppen van Nederland
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LEZING HERMAN SCHOLTE – ALBERS
“Voor wiens Gelaat ik sta”
Lezing door Herman Scholte-Albers
Wie is God? Welk beeld hebben we bij God?
Hoe is God verbeeld in beeldende kunst? Herman
Scholte Albers vertelt en voert ons mee langs
schilderijen van de Middeleeuwen tot nu en langs
de beelden van God in ons eigen leven.
Drie beelden van God:
drie persoonlijke verhalen.
_______________
Ontmoeting bij een hapje en een drankje
Vrijdag 2 februari 2018 om 19.00 uur IN DE R.K. KERK
OLV Tenhemelopneming, Beltrum.
Graag nodigen wij u uit voor deze avond, waarop Annet Zoet ook wil
stilstaan bij 12 ½ jaar werken als pastoraal werker in de St.
Paulusparochie.
Wilt u in verband met de catering laten weten of u komt voor 26
januari: Peter Müller, e-mail: pjamueller@gmail.com

Commissie Ontmoeting & Inspiratie
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Uit de Beltrumse gemeenschap
DEELAUTO WEG UIT BELTRUM
Per 31 december 2017 is er een eind gekomen aan de pilot Mobiel
Gedeeld. Omdat de resultaten achterbleven bij het gestelde doel is de
auto teruggenomen door de organisatie hiervan. Erg jammer, want ook
Meldpunt Beltrum maakte gebruik van de deelauto voor vervoersvragen
met inzet van vrijwilligers.
Als u vervoer nodig heeft binnen de gemeentegrens van Berkelland kan
de Naoberbus een goed alternatief zijn. Zij halen u op afspraak thuis op
en brengen u naar het einddoel.
De kosten zijn laag en de reispas a € 20,00 kunt u aanvragen met een
inschrijf formulier. Deze zijn te krijgen bij Meldpunt Beltrum tijdens
onze inloop in de Wanne op maandag en donderdag van 9.30 uur tot
11.30 uur.
Wij helpen u graag met het invullen hiervan!
SNOEI VOOR LEVEN
De inzamelingen van afgelopen zomer hebben wederom een
fantastische opbrengst opgeleverd. Meer dan 12.000 kilo taxussnoeisel
heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar ruim € 3000.-- hebben kunnen
schenken aan KiKa ( Stichting Kinderen Kankervrij). KiKa heeft als doel
het verwerven van nieuwe fondsen voor vernieuwend onderzoek en
andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.
Daarnaast zorgt deze hoeveelheid snoeisel ervoor dat we weer
tientallen mensen een geneesmiddel kunnen bieden in hun strijd tegen
kanker. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat u uw taxushaag, groot
of klein, gesnoeid heeft in deze weekenden.
De afgelopen jaren zijn er in Nederland vele andere inzamelingen
opgezet om Taxus snoeisel in te zamelen. Hierdoor is het aanbod in de
markt sterk vergroot en de kwaliteit is nogal wisselend. Daardoor is er
ook een zekere marktwerking ingetreden, wat heeft geleid tot lagere
geldelijke opbrengsten. Een aantal initiatieven is daardoor in 2017
gestopt met inzamelen omdat zij de kosten van inzamelen te hoog
vinden ten opzichte van de opbrengsten.
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Wij zijn van mening dat we door moeten blijven gaan met inzamelen,
omdat we er zeer veel waarde aan hechten dat deze belangrijke
grondstoffen niet verloren gaan. Doordat wij toezien op een hoge
kwaliteit snoeisel zullen we ook komende jaren verder kunnen gaan
met het inzamelen van Taxus snoeisel in samenwerking met Stolk.
Ze hebben ons laten weten dat ook zij minder aanbod te verwerken
hebben gekregen, maar dat onze leveringen van erg goede kwaliteit
zijn en ze daarom graag met ons verder willen samenwerken.
Namens alle patiënten, groot en klein, danken wij jullie voor de inbreng
van afgelopen jaar en eind juni 2018 rekenen we weer op uw snoeisel.
Voor actuele berichten kunt u ons volgen op de Facebookpagina Snoei
voor leven of onze website www.snoeivoorleven.nl

Met vriendelijke groeten namens de organisatie,
Marc Kothuis, Lions Club Oost Achterhoek
Anja van Ooijen, van Ooijen Tuinen
Contactpersoon voor Beltrum, Marion ten Brinke
VRAGENUURTJE PAULINE VAN VEEN

Nadenken over het eigen afscheid getuigt van liefde en respect voor de
mensen die je tijdens jouw leven dierbaar zijn.
Door de vele gesprekken het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat
nadenken of praten over de dood voor veel mensen nog erg lastig is.
Toch is er maar één ding zeker in het leven en dat is wanneer je
geboren wordt, het leven ook weer een keer moet loslaten.
Ik wil mensen graag bewust maken van het feit dat het heel belangrijk
is om toch over de dood na te denken en erover te praten. De dood is
immers niet te plannen. Heb ik het goed geregeld voor diegene die

achterblijven? Heb ik het voor mijzelf goed geregeld wanneer ik niet
zelf meer kan beslissen? Wat vind ik belangrijk bij mijn afscheid of
misschien net zo belangrijk wat wil ik niet? Hoe wil ik herinnerd
worden? Welke herinneringen wil je nog maken?

Ook in het nieuwe jaar zal ik op donderdagochtend weer aanwezig
zijn in Kulturhus De Wanne van 9.45 tot 11.00 uur. Kopje koffie of
thee drinken, kennismaken, luisteren naar je verhaal of samen een
trooststeen maken. Wanneer je vragen hebt die met (een) uitvaart of
22

de laatste levensfase te maken hebben, van welke aard dan ook, kun je
ze altijd stellen. Ik zal zoveel als mogelijk de vragen beantwoorden of
vragen waar niet direct een antwoord op te geven is voor je proberen
uit te zoeken. Of kom even langs om het gratis Uitvaartwensenboekje
op te halen. Zonder verplichtingen. Het is ook mogelijk om even apart
te gaan zitten in een andere ruimte.
Je bent van harte welkom.
Mocht het op donderdag niet lukken om langs te komen. Neem even
contact met mij op dan kunnen we een ander moment afspreken.

Warme groet, Pauline
NI’J-JAORSVISITE

Stichting Old Beltrum neugt ow
Zaterdag 20 januari 2018 wordt onze ni’j-jaorsvisite gehouden bij zaal
Spilman, Meester Nelissenstraat 21. Hiervoor nodigen wij u van harte
uit. Leden en ook niet-leden zijn van harte welkom.
De middag begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Ook voor dit jaar is de werkgroep er in geslaagd een programma aan te
bieden waar humor en zang ruim aan bod komen. Deze ni’j-jaorsvisite
wordt weer – als gebruikelijk – afgesloten met een lekkere hap.
Uw bijdrage aan deze visite is evenals vorig jaar € 15,00.
(Bij binnenkomst te voldoen.) Dat is voor de koffie met ...,
een consumptie en de halve haan met toebehoren.
Voor de organisatie is het belangrijk van te voren het aantal bezoekers
te weten, vandaar graag uiterlijk dit weekend (13-1-2018) opgeven.
Dat kunt u bij: Fien Ballast: 0544 - 48 16 59
Miel Bouwmeesters: 0544 - 48 16 33
Graag tot ziens op 20 januari 2018.

Stichting Oud Beltrum,
De werkgroep ni’j-jaorsvisite
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Uitnodiging “Petit Café”
Vrijdag 2 februari a.s.
In de Kapel / Hassinkhof
Thema: Carnaval
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. We starten met koffie / thee. Daarna komt er iemand van de
“Belhamels”. Hij kan veel vertellen over de Beltrumse
carnavalsvereniging. Als afsluiting worden er enkele hapjes en een
drankje geserveerd.
Locatie: de Kapel, Hassinkhof
Datum: vrijdag 2 februari
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 vrijdag 26 januari 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
Kom allen op vrijdagmiddag 2 februari naar de Kapel van de
Hassinkhof!

✁------------------------------------------------------------------------------------

Naam:_____________________________
Adres:_____________________________
Telefoonnr.:________________________
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DE BONTE BUUT MIDDAG
Graag nodigen wij onze leden uit voor ‘De Bonte Buut Middag’
op zaterdag 10 februari. Vanaf 13.30 uur staat er koffie/thee voor u
klaar en het feest begint om 14.00 uur. Er zijn optredens van Bas de
Stofjas, de Belstars, Valse Loch en nog veel meer. De afsluiting zal rond
18.00 uur zijn. De entree is € 10, - daarvoor krijgt u koffie/thee, een
paar snacks en 5 consumptiemunten en een heleboel plezier, dit mag u
absoluut niet missen!

Samenleven/KBO
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Vind jij het fijn om iets te betekenen voor een ander en ben je begaan
met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Geniet je van een rondje fietsen door de mooie omgeving van Beltrum
en wil je dit delen met een ander? Geef je dan op als vrijwilligers van
de duofiets!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
grandcafe.hassinkhof@szmk.nl of via
telefoonnummer 0544 – 47 63 53
(tussen 10.00 en 16.30 uur) en vraag naar
Renske Winkelhorst of Joop Abbink.
EETCAFÉ 2018
De datums van het eetcafé in 2018 zijn: 16 januari, 20 februari, 20
maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20
november en 18 december.
Voor meer informatie zie de activiteiten agenda.

25

26

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:
In het parochiecentrum
tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 5 februari.
- 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 10 februari t/m vrijdag 9 maart 2018:
uiterlijk t/m zaterdag 3 februari 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
Heeft 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
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Geef de kinderen het werkblad met de doolhof.
Welke weg moet je volgen om van de ene naar de andere kant te
kunnen komen?
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Het kinderhoekje
Zaterdag 3 februari a.s.
Thema: Carnaval
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
Weet je al wat je wilt worden met carnaval? En hoe je geschminkt wil
worden? Kom op zaterdag 3 februari naar het Kulturhus, dan hoor je er
meer van. Die middag kun je een masker maken. Ook kun je elkaar
schminken. Wie weet zijn de jeugdprins en jeugdadjudant ook van de
partij. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn uitgenodigd.
De regenboogbus staat klaar voor een vrijwillige gift.
Inloop: 14.30 uur
Start: 14.45 uur
Einde: ± 16.30 uur
Locatie: Kulturhus
O ja, jouw vader en/of moeder zijn ook van harte welkom.
De kinderen uit gr. 7 en 8 mogen ook komen en meehelpen.
Kom je ook?
Mail naar ahelmers10@gmail.com om je op te geven.

Werkgroep Onder de regenboog
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kindervieringen
Eibergen

za 3 feb 19.00u

'Try out" viering Communicantjes
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werker A. Zoet.
Ook de Communicantjes
vanuit Beltrum.
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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 Klein Gunnewiek verlaat na negen jaar locatieraad
Tijdens de laatste vergadering van de locatieraad, afgelopen december,
heeft Henk Klein Gunnewiek afscheid genomen als lid van de
locatieraad Beltrum. Henk had na meteen de oprichting van de Paulus
parochie, dus vanaf het begin, zitting in de locatieraad. Hij nam het
werkveld gemeenschapsopbouw voor zijn rekening wat hem op het lijf
is geschreven. Toen Henk twee jaar geleden het kosterschap op zich
nam, heeft hij al aangegeven terug te zullen treden uit de locatieraad.
Inmiddels hebben we in Ria Zieverink een goede opvolger gevonden en
was het moment daar om de taak over te dragen. Bij zijn vertrek
bedankte voorzitter Harry Geverinck het vertrekkende locatieraadlid
voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen negen jaar. Als dank kreeg
Henk een bos bloemen, een kleine attentie en een welgemeend
applaus. Door zijn functie als koster zal er overigens ook in de
toekomstnog regelmatig contact zijn met Henk Klein Gunnewiek. “En
daar kijken we naar uit”, besloot de voorzitter.
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