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Periode: zaterdag 10 februari t/m vrijdag 9 maart 2018

Inleveren formulieren Kerkbalans 2018
Eind januari heeft een groot aantal vrijwilligers zich ingezet voor het
verspreiden en het weer ophalen van de formulieren voor de actie
Kerkbalans. Op zaterdag 3 februari hebben zij de formulieren weer
ingeleverd bij het parochiecentrum. Hartelijk dank aan iedereen die zich
hier voor heeft ingezet. Was u niet thuis? U kunt uw deelnameformulier
nog altijd inleveren in de bus van het parochiecentrum.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 10 februari t/m vrijdag 16 februari 2018

Zesde zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Leviticus 13,1 – 2 + 45 – 46
Marcus 1, 40 – 45
Maar toen de man vertrokken was,
ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was…
Zaterdag 10 februari
19.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Rhumtas
Acolieten:
Mees Stortelder
Daan Reijerink

Misintenties:
Harrie te Fruchte; Betsie Onstein; Henk Wolterinck (jgd.);
Anneke Beernink-Bomers; Fam. Stapelbroek-Hendriks; Annie Klein
Severt-te Bulte; Overleden fam. ten Barge-Olthoff-de Reus;
Bernard Tuinte en Louise en overleden familie; Jan Nijbroek;
Gerda Wolterinck-Huinink en overleden familie; Fam. StapelbroekHendriks, Leo Bennink (jgd.); Herman Dreierink; Hendrik Rotink.
Woensdag 14 februari
09.00 u. in de kerk
19.00 u. in de kerk in Groenlo

Geen viering in Beltrum
Aswoensdag viering

///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 17 februari t/m vrijdag 23 februari 2018

Eerste zondag van de veertigdagentijd (B-jaar)
Weekend lezingen:
Genesis 9, 8 – 15
Marcus 1, 12 -15
Jezus ging naar Galilea,
waar Hij Gods goede nieuws verkondigde…
Zondag 18 februari
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Daan Reijerink
Jorn te Boome

Misintenties:
Bernard te Loeke en overleden ouders te Loeke-Bleumink;
Betsie Onstein; Theo Scharenborg (jgd.); Annie klein Severt – te Bulte;
Hendrik Maarse; Wilhelmien Stapelboek-Krabbenborg; Tony Gunnewijk;
Johannes Schilderinck (jgd.).
Woensdag 21 februari
09.00 u. in het Parochiecentrum: Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap
///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 24 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Tweede zondag van de veertigdagentijd (B-jaar)
Weekend lezingen:
Genesis 22, 1 – 2 + 9a + 13 – 13 + 15 – 18
Marcus 9, 2 – 10
Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze
aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien
voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn
opgestaan…
Zaterdag 24 februari
19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Betsie Onstein; Lies Stoverink-Garstenveld; Annie klein Severt-te Bulte;
Tonia Hoitink-Delsing; overleden familie Orriëns-Everink; Gerda
Wolterinck-Huinink; Henk Bleumink (Olde Pelle); Jan te Brake (jgd.)
en Annie te Brake-Woertman en Vincent; Theo Schilderinck (jgd.).
Woensdag 28 februari
09.00 u. in het Parochiecentrum: Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
///*\\\

4

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

Derde zondag van de veertigdagentijd (B- jaar)
Weekend lezingen:
Exodus 20, 1 – 17
Johannes 2, 13- 15
Breek deze tempel af en ik zal hem
in drie dagen weer opbouwen…
Zondag 4 maart
Geen viering in Beltrum
Misintenties naar zaterdag 10 maart
Woensdag 7 maart
10.00 u. in de kerk

Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastor R. den Hartog

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

za 10 feb 19.00 Eucharistieviering
za 10 feb 17.30 Carnaval viering

Beltrum za 10 feb 19.00
Eibergen
Lievelde
Rekken
Groenlo

zo
zo
zo
zo

11
11
11
11

Eibergen
Lievelde
Rekken
Groenlo
Neede

za 17 feb
za 17 feb
za 17 feb
zo 18 feb
zo 18 feb

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

feb 10.00 Oecumenische viering Past. werker A. Zoet
feb
Geen viering
i.v.m. carnaval
feb 09.00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
feb 10.30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
19.00
19.00
19.00
10.30
10.30

Taizé viering
Werkgroep
Werkgroep
Eucharistieviering
Werkgroep

Beltrum zo 18 feb 09.00

Beltrum za 24 feb 19.00
25
25
25
25
25
25

feb
feb
feb
feb
feb
feb

09.00
10.30
10.30
09.00
10.30
12.00

Werkgroep
Past. werker A. Zoet
Pastoor H. de Jong
Past. werker A. Zoet

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Rietmolen zo 18 feb 09.00 Werkgroep

Eibergen zo
Groenlo zo
Rekken zo
Rietmolen zo
Groenlo zo
Groenlo zo

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong

Past. werker A. Zoet

Woord en Communieviering
Werkgroep

Eucharistieviering
Werkgroep
Soort viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Doop viering
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Pastoor H. de Jong
EM Deken H.v. Mern
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Eibergen za 3 mrt 19.00 Werkgroep
Neede
za 3 mrt 19.00 Eucharistieviering
Rekken za 3 mrt 19.00 Werkgroep
Beltrum za 3 en zo 4 mrt
Rietmolen za 3 mrt
Groenlo zo 4 mrt
Lievelde zo 4 mrt
Neede
zo 4 mrt
Rietmolen zo 4 mrt

19.30
10.30
09.00
12.30
14.30

Pastoor H. de Jong

Geen viering

Werkgroep
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Doopviering
Doopviering

///*\\\
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Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor

H.
H.
H.
H.

de
de
de
de

Jong
Jong
Jong
Jong

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

Donderdag 5 april
Donderdag 12 april

OPBRENGST KERK-COLLECTES
Opbrengst collectes in de maand januari 2018: nog niet bekend
Extra collecte PCI: nog niet bekend
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EXTRA COLLECTES
14 Februari t/m 1 april: Bisschoppelijke Vasten Aktie
(IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie te`s-Gravenhage)
10 & 11 Februari: Tweede collecte: Parochiële Caritas
(IBAN NL76 RABO 0119 5807 72)
PCI COLLECTE
In deze vreugdevolle tijd van Carnaval, richting Veertigdagentijd,
willen we ook denken aan hen voor wie deze dagen minder plezierig
zijn. De tweede collecte is dan ook bestemd voor de onze Parochiële
Caritas Instelling. De PCI geeft financiële en materiële hulp in
incidentele gevallen aan mensen die in de knel zijn geraakt. De PCI
ondersteunt de Voedselbank, Vincentius – vereniging en
Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als ‘schuld-hulp-op-maat’
en het Inloophuis. Hartelijk dan voor uw bijdrage.
ACOLIETEN
Zaterdag 10 maart: 19.00 uur

Juup Ratering
Mees Stortelder

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 3 en zondag 4 maart is weer de maandelijkse inzameling voor
de Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen deponeren in de
daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend (dus
niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan.
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Locatie nieuws

VERSLAG BIJEENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM
d.d. woensdag 24 januari 2017
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers, Anton Helmers,
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Margriet Spexgoor, en Martin Groot
Severt.
Afwezig met kennisgeving: Martin Bouwmeesters en Sylvia
Tackenkamp.
Opening
Welkom door de voorzitter en opening ‘Geroepen om lief te hebben’
door Margriet Spexgoor.
Notulen 13 december 2017
Openstelling met kerst is bijzonder goed verlopen; veel bezoekers en
veel kaarsen opgestoken.
Vanuit de werkgroepen
Catechese
· Voorbereidingen Eerste Communie verlopen goed.
· Advent viering is met de school geëvalueerd. Dit jaar is de Advent
viering op vrijdagmiddag in de kerk als een gezamenlijke afsluiting.
· Opening nieuwe schooljaar zal in de kerk plaats vinden.
Secretariaat
Op 2 februari is de bijeenkomst ‘Ontmoeting en inspiratie’ en
aansluitend aandacht voor het 12 ½ jarig jubileum van Annet Zoet.
Financiën
· Opbrengst kerkbalans 2017 komt uit op 69.560,62 euro (ongeveer
3.500 euro meer dan toegezegd).
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· Inmiddels is 30.100,- euro binnen aan donaties voor restauratie van
het schilderwerk. Al een mooi bedrag maar daarmee is nog geen
dekking voor de eigen bijdrage van de kerk aan de kosten. Een
aanvraag voor subsidie naar de Provincie is inmiddels verzonden en een
aanvraag naar de gemeente is in voorbereiding.
· Tarievenlijst 2018 staat op de Paulus website.
Liturgie
· De gele lijst kan nog niet gemaakt worden; op dit moment wordt niet
zover vooruit gepland.
· Paul Ribbers heeft een eerste inventarisatie gemaakt van de
mogelijkheden en kosten van kerkdienstgemist.nl voor Beltrum. De
vergadering ziet mogelijkheden voor Beltrum en Paul zoekt uit welke
aanvullende voorzieningen nodig zijn.
· De Passie voorstelling kan niet op Palmzondag; waarschijnlijk op
maandagavond.
· Joop Ribbers en Maria Stroet zijn nieuwe vrijwilligers van de
‘uitvaarttelefoon’ en draaien in de planning mee; Joop Wolterinck is
gestopt.
Algemeen
· Op 7 februari is overleg Paulusdag in Eibergen.
· Op 6 februari is Breed Pastoraal Overleg in Beltrum.
Voedselbank
De laatste Echo heeft verwarring veroorzaakt door een bericht vanuit
het Paulusbestuur dat er wekelijks een inzamelactie zou zijn voor de
Voedselbank; in Beltrum houden we die actie maandelijks en dat blijft
zo (wordt ook telkens gemeld in de Echo).
Rondvraag en sluiting
De openstelling van de kerk in de zomer van 2017 is geëvalueerd; over
het algemeen positief gereageerd. Bij voldoende vrijwilligers zal de kerk
komende juli en augustus op zowel dinsdag als woensdag worden
opengesteld.

Verslag: Martin Groot Severt
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DE PASSIE 2018
‘Het Kruis helpen dragen’
RK kerk in Beltrum, Maandag 26 maart om 20.00 uur
Op 3 locaties in de Achterhoek
De Passie is voor het eerst in Beltrum. Wat in 2014 in Vorden op Goede
Vrijdag begon met een stille Tocht en aansluitend een eigentijdse
viering van De Passie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de
Achterhoek. De Passie beleeft dit jaar haar eerste lustrum. Naast
Beltrum zijn er twee vieringen in Vorden en ook één in Rietmolen.
Het Passieteam heeft opnieuw een viering over de laatste dagen van
Jezus van Nazareth gemaakt. Dit jaar gaan we in de schoenen staan
van een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het
Kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen
die langs de weg staan zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie.
Jouw kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen
is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Soms
worden wij, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te helpen bij het
lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het ons uit komt of niet. In
de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen door oorlog,
terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en sterven van een
mensonwaardige dood. Dichtbij, in onze eigen omgeving hebben we
soms ook te maken met eenzaamheid, onverdraagzaamheid, onbegrip,
ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft ons
daarin hoop en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen
van anderen in hun nood.
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Met verhalen, liederen en beelden geven we ook dit jaar weer vorm
aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers,
wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele
teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door projectkoren uit de
Parochie, solisten en een combo. Zo hopen wij opnieuw het
Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.
De Passie in de Achterhoek – data en tijden:
 Maandag 26 maart om 20.00 uur, Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming kerk in Beltrum.
 Witte Donderdag 29 maart om 20.00 uur, Sint Caecilia kerk in
Rietmolen
 Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur, Christus Koning Kerk in
Vorden
 Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur, Christus Koning Kerk in
Vorden
Het Passie team van de HH 12 Apostelen, is verantwoordelijk voor
inhoud en vormgeving van deze Passie, bestaat uit Jan te Plate,
Frank Sterenborg, Jaap van Kranenburg, Wil Matti en
Margriet te Morsche.
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MEEDOEN MET DE PASSIE ?
Zoals u in de informatie over De Passie hebt kunnen lezen is het
centrale thema dit jaar: ‘Het kruis helpen dragen’.
Er wordt wel eens gezegd: 'Ieder huis heeft zijn kruis'. Iedereen heeft
wel eens moeilijke periodes in zijn of haar leven. Dan voelt het alsof je
een last mee moet torsen. Je kruis dragen én anderen helpen hun
kruis, hun lijden, te dragen is iets waar iedereen mee te maken krijgt in
het leven. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Of je oud of jong bent.
Iedereen heeft dichtbij, in zijn of haar eigen naaste omgeving ook wel
eens te maken met eenzaamheid, onbegrip, ziekte en dood.
Als organisatie van De Passie in Beltrum willen wij u graag de
gelegenheid geven om mee te werken aan De Passie. Wij zoeken
mensen die het houten kruis tijdens de Passie de kerk willen indragen
en de kerk willen uitdragen na afloop van de Passie.
Jonge mensen, oudere mensen. Hebt u uw eigen kruis te dragen?
Helpt u bij het dragen van het kruis van uw naaste?
Dan kunt u symbolisch deze last dragen, tot uitdrukking brengen door
het houten kruis van De Passie te dragen, tijdens het begin en het
einde van De Passie. Misschien dat het lijdensverhaal van Jezus van
Nazareth u hoop en troost kan bieden.
Zou u hiervoor in aanmerking willen komen neem dan voor verdere
informatie contact op met:
Organisatie De Passie Beltrum,
Sylvia Tackenkamp
Mailadres: sylvia_tackenkamp@hotmail.com
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TERUGBLIK OP KERSTPAKKETTENACTIE 2017
Het jaar 2017 ligt weer achter ons. Ondanks het aantrekken van
de economie is er in Berkelland nog steeds een grote groep mensen
die van weinig rond moet komen. Dat bleek ook uit het aantal
aanmeldingen voor de Kerstactie. In totaal zijn er 455 pakketten
aangevraagd (270 voor gezinnen en 185 voor alleenstaanden),
een stijging van 4% t.o.v. 2016 (438 pakketten). De stijging zat met
name in meer aanmeldingen van gezinnen.
Helaas moesten we, omdat wij tijdig onze bestelling moeten inleveren
bij de supermarkt, mensen die zich te laat hadden aangemeld
teleurstellen met een welgemeend “Wat jammer nou!”.
Uiteraard is er een draaiboek voor de Kerstactie dat elk jaar wordt
bijgewerkt. Toch werken we niet ‘op de automatische piloot’.
Zo hebben we dit jaar, vanwege het winterse weer, op het laatste
moment een extra afhaalavond ingelast voor de mensen die ons
hadden gemeld dat ze vanwege de gladheid het pakket niet op konden
halen op de geplande afhaalavond.
Voor ons als organisatie voelt het best dubbel om te spreken van een
‘geslaagde actie’, want eigenlijk zou in een welvarend land als
Nederland een Kerstactie niet nodig moeten zijn! Toch zijn we blij dat
we als gezamenlijke kerken in de decembermaanden een lichtje konden
zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bij de
afhaallocaties en ook achteraf per e-mail kregen we bedankjes.
Heel blij zijn we ook met alle giften die we al mochten ontvangen voor
de Kerstactie. Als Kerstactie weten we ons gesteund door vele
particulieren en bedrijven die een bijdrage storten. Ook worden we
financieel gesteund door diaconieën en andere goede doelen
organisaties. Ook wordt bij diverse evenementen gecollecteerd voor de
Kerstactie. Pas over enkele weken kunnen we de financiële balans
opmaken, omdat we ook in januari nog giften ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland en Caritas Beltrum.
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St. Paulusparochie
OECUMENE
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van
harte uit om op de zes zondagen in de Veertigdagentijd, bij het vallen
van de avond, samen te komen in Lievelde voor een oecumenisch
avondgebed. Het avondgebed vindt telkens om 17.00u plaats in de
Christus Koningkerk.
We willen ruimte bieden om stil te worden van binnen, om jezelf open
te stellen, om je te bezinnen. We gaan als het ware in een andere
versnelling en nemen de tijd voor woorden, liederen en gebeden.
Als u vervoer naar de kerk wenst kunt u contact opnemen met:
Beltrum: Fien Scharenborg (tel. (0544) 48 12 20),
Groenlo: Diny Vennebekken (tel. (0544) 46 55 09)
Peter Müller (tel. (0544) 46 30 45).
DANKBAAR LEVEN
De commissie Ontmoeting & Inspiratie nodigt u uit voor een
inspirerende avond rondom het thema ‘Dankbaar leven’. De avond
wordt geleid door het echtpaar Verschoor-ten Dam uit Groenlo en vindt
plaats in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde. Op maandag 19 maart
bent u vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. De avond
begint om 19.30 uur.
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DANKBAAR LEVEN, HOE DOE JE DAT?
Enkele jaren geleden maakten we kennis met ‘A Network for Grateful
Living’ via de website www.gratefulness.org. Deze site heeft als doel
het gedachtengoed van de benedictijner monnik David Steindl-Rast
meer bekendheid te geven. Dankbaarheid is voor hem de kern voor een
spirituele levenswijze. Het is niet alleen een gevoel, het is ook een
levenshouding waar je bewust voor kunt kiezen. Dit is niet altijd
gemakkelijk, maar je kunt het oefenen. Zijn ideeën over dankbaar leven
spraken ons zeer aan en we besloten mensen te zoeken die er voor
voelden bij elkaar te komen om van gedachten te wisselen en
ervaringen te delen met oefenen in dankbaar leven. In oktober 2015
zijn we begonnen. Onze bijeenkomsten zijn iedere keer bijzonder
inspirerend en moedgevend en we willen deze ervaring graag met meer
mensen delen.
Dankbaar leven is een spirituele oefening die niet gebonden is aan een
bepaalde taal, cultuur of levensbeschouwing. Het overstijgt grenzen.
Ieder mens kan ervaren hoe dankbaarheid je gelukkiger maakt.
De site www.gratefulness.org is een bron van inspiratie voor iedereen
die dit wil proberen. Informatie in het Nederlands is te vinden op
https://gratefulness.org/international-partners-dankbaar-leven/
en de Facebookpagina: dankbaarleven

Namens het Nederlandstalige Netwerk Dankbaar leven
Jan Verschoor en Annemarie Verschoor – ten Dam
KERKEN IN DE BEBAT MET POLITICI IN BERKELLAND
De predikanten in Berkelland hebben het initiatief genomen voor een
debat tussen de leden van de kerken en de lijsttrekkers van de partijen
die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Op maandag 19 februari wordt daarvoor een verkiezingsavond
georganiseerd in Het Assink in de Van Gellicumzaal Julianastraat 12a,
7161 CR Neede. Het debat begint om 20.00 uur.

De predikanten in Berkelland

17

INSPIRATIE UIT DE SCHRIFT EN BOEKBESPREKING
Al een aantal jaren komen we met een aantal mensen een keer per
maand bij elkaar om elkaar te bemoedigen in ons geloof. Daarbij laten
wij ons inspireren door teksten uit de bijbel. Wij lezen deze teksten en
praten erover wat het ons zegt in onze tijd. Daarnaast hebben we ook
al een aantal jaren boeken gelezen en daarover met elkaar gepraat.
Wij willen nu deze twee activiteiten gaan combineren en als thema
hebben we de basis van ons geloof gekozen: De geloofsbelijdenis.
Wij gaan daarbij uit van de methode Geloven Nu, deel 10.
De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 9 mei 2018 van 9.30 tot
11.30 uur in het Achterhuis, Borculoseweg 45, 7161 GR te Neede.
Na de zomervakantie gaan we verder. De data voor deze
bijeenkomsten zijn in 2018: 19 september;
17 oktober;
21 november.
en in 2019:
16 januari;
20 februari;
20 maart;
17 april.
Nu ook weer op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip.
De kosten voor Geloven Nu deel 10 zijn 15 euro.
Als u wilt meedoen, kunt u dat bij de opgave bestellen zodat we dit
voor iedereen tegelijk kunnen aanschaffen. Er is zoals altijd plek voor
12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro.
Als u interesse hebt en mee wilt lezen en praten, kunt u
zich opgeven bij Rieky Luttikholt lutti212@planet.nl of
0545-47 42 55/ 06 423 256 83.

Met hartelijke groet: Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt.
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Uit de Beltrumse gemeenschap

Allereerst: op ons jaarprogramma staat vermeld dat het toneel van
DOEK, speciaal voor onze doelgroep, op 16 maart zal plaatsvinden,
dit moet zijn op 19 maart.
Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen, om snel beter
te worden of om zo gezond mogelijk te blijven. Het is belangrijk om
medicijnen op de juiste manier te gebruiken, zodat de kans op
bijwerkingen zo klein mogelijk blijft.
Wij nodigen u graag uit voor onze maandelijkse bijeenkomst, deze keer
met als thema: ‘Wijs met medicijnen’. Dit is in samenwerking met
apothekersbrancheorganisatie KNMP.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die verschillende medicijnen
gebruikt en biedt ondersteuning bij verantwoord, veilig en effectief
medicijngebruik. Er zullen allerlei praktische zaken aan bod komen
waaronder tips over de communicatie tussen huisarts, apotheker en
patiënt, er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Met deze bijeenkomst hopen wij bij te dragen aan doelmatiger en
veiliger medicijngebruik.
Van harte welkom op donderdag 1 maart bij Dute, aanvang 19.30 uur.
Leden en niet leden zijn van harte uitgenodigd.
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JAARVERGADERING ZIJACTIEF GELDERLAND
Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering van ZijActief provincie
Gelderland op zaterdag 10 maart 2018 in zalencentrum de Radstake te
Heelweg/Varsseveld.
9.30uur ontvangst koffie/thee
10.00uur opening vergadering.
Voor de ochtend staat de vergadering gepland met daarin het
jaarverslag en het financieel verslag.
Thema van dit jaar is: ‘Niet perfect is ook goed’.
Angelique Krúger is gastspreekster.
Kosten: Alleen voor de middag
€ 5,00 p.p.
Hele dag inclusief lunch € 20.00 p.p.
Opgave voor dinsdag 20 februari bij Corrie Ribbers tel:0544 48 14 90
D.E. KOFFIEPUNTEN
Lieve mensen,
De organisatie van de D.E. punten wil jullie heel hartelijk bedanken.
De opbrengst in Beltrum was maar liefst 60.000 punten. Hiervoor
kunnen ± 140 ponds pakken koffie aangeschaft worden.
De hele Oost Achterhoek profiteert hiervan.
Mocht u nog punten hebben, bij Gerry Oldenkotte mogen ze altijd
ingeleverd worden.
Nogmaals heel, heel hartelijk dank,

Gerry Oldenkotte
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Vriendschap

Vriendschap kan je omschrijven met vele woorden
grote woorden, hoofdletters alom
zoals: TROUW WARMTE RESPECT
VRIJHEID VERTROUWEN GOEDHEID –
Vriendschap kan je ook omschrijven met kleine woorden
in waarde uitgekristalliseerd
de kostbare neerslag van de grote woorden
zij zijn er de ziel van
de voorpagina’s halen ze nooit, deze kleine woorden
maar zij zijn de onmisbare pijlers van de grote woorden
zoals: een kaartje bij ziekte, een mailtje bij vreugde
een telefoontje of bezoekje bij verdriet
een groot welkom bij de voordeur
gastvrijheid met een arm om je heen
een luisterend oor
vertrouwelijke woorden weggeborgen op slot
interesse steeds weer opnieuw
lachen, humor samen delen
ontelbare kleine woorden
zij vertellen wat echte vriendschap werkelijk is
deze kleine woorden
en als je die vindt bij iemand
dan heb je werkelijk een vriend of vriendin –
Oeke Kruythof
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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 geestelijke 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 maart.
- 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 maart t/m vrijdag 6 april 2018:
uiterlijk t/m zaterdag 3 maart 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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Het kinderhoekje
Zwaan kleef aan
Gebruik magnetisch speelgoed of magneten en laat
de kinderen ontdekken dat de magneten elkaar
aantrekken en aan elkaar vast blijven zitten.
Zo kun je er steeds meer aan plakken.

Naar een sprookje van de gebroeders Grimm. Er zijn verschillende
uitgaven van deze sprookjes. Het is leuk als je een sprookjesboek zou
kunnen meenemen, maar noodzakelijk is het niet. Zie onder.
Samenvatting: Er was eens een man met drie zonen, waarvan de
jongste Domoor heette. Hij laat zijn zonen het bos ingaan om hout te
hakken. Bij het houthakken komen ze een dwergje tegen dat ze vraagt
om wat te eten en drinken. De twee oudste zonen weigeren iets te
geven. Domoor is aardig tegen de dwerg. Als dank wijst de dwerg hem
op een bijzondere boom. Domoor hakt de boom om en vindt tussen de
wortels een zwaan met gouden veren. Hij neemt het beest mee en gaat
naar een herberg om te overnachten. De waard heeft drie dochters die
de zwaan zien en ‘s nachts proberen een gouden veer te stelen. Maar
de drie dochters blijven aan de zwaan kleven. De volgende morgen
neemt Domoor de zwaan onder zijn arm en gaat er vandoor zonder
zich iets aan te trekken van drie meiden die achter hem aan moeten
lopen. Onderweg komt Domoor een pastoor, een koster en boeren
tegen, die een voor een proberen de stoet uit elkaar te halen, maar
daardoor blijven ze zelf plakken aan de achterste in de rij. Domoor
komt dan in de stad, waar de koning en prinses van het land wonen.
De prinses was altijd zo ernstig, dat niemand haar aan het lachen kon
maken. Daarom had de koning een wet uitgevaardigd: wie haar aan
het lachen kan maken, die mag met haar trouwen. Als de prinses de
stoet achter Domoor voorbij ziet komen, barst ze in lachen uit en kan
niet meer ophouden. Domoor trouwt met de prinses en ze leven nog
lang en gelukkig.
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De kinderen zien op een werkblad diverse voorwerpen; een gum, een
paperclip, spijker, een legosteentje en dergelijke. Wat wordt door een
magneet aangetrokken en wat niet?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kindervieringen
Zaterdag 18 februari:

Presentatieviering eerste Heilige Communie
in Neede
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Inzoomen op onze vrijwilligers
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.
Jubilarissen Kiddoesj in het zonnetje gezet
Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse ledenvergadering zijn enkele
koorleden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. André Dute is
12,5 jaar de drummer van het koor. Len Wolterink vierde haar 25 jarig
jubileum en Bernadette Arink is 35 jaar koorlid. (Bernadette ontbreekt
op de foto.) Naast de jubilarissen werden Lucy Spekschoor en Ria
Temming in de bloemen gezet als vrijwilliger van het jaar.
Tijdens de vergadering namen na respectievelijk 14 en 16 jaar Lies
Scharenborg en Bennie Spekschoor afscheid van het bestuur van het
koor. Als dank voor hun inzet kregen ze een bos bloemen. Zowel de
jubilarissen als de scheidende bestuursleden werden nog vele jaren
zangplezier bij koor Kiddoesj toegewenst.
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