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Beltrum bereidt zich voor op De Passie  
 
De Beltrumse kerk is dit jaar één van de drie locaties in de Achterhoek 
waar De Passie, het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth, wordt 
opgevoerd. U bent van harte welkom om dit op maandagavond 26 
maart mee te beleven. U leest er meer over in deze Echo. 
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Kerkberichten 
 

 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 10 maart/m vrijdag 16 maart 2018 
 

 

Vierde zondag van de veertigdagentijd (B- jaar)  
 

Weekend lezingen:  
2 Kron  36,14 – 16 + 19 – 23 
Johannes 3, 14 – 21 
 

En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, 
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. 
 
 

Zaterdag 10 maart 
 

19.00 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastor R. den Hartog 
  Koor:   Kiddoesj 
  Acolieten: Mees Stortelder     
      Juup Ratering 
Misintenties: 
Harry Stapelbroek (jgd.); Herman Dreierink; Betsie Onstein; Annie Klein 
Severt-te Bulte; Hendrik Stoteler (jgd.); Marie Stoteler-Huurneman; 
Herman ten Have en overleden familie; Hendrik Rotink; overleden 
ouders Lamers-Schepers en Harry en Ada Lamers-Plakmeijer; overleden 
familie Gunnewijk-Keurentjes; Anna Ribbers-Hoitink (jgd.) en Hendrik 
Ribbers; Lies Stoverink-Garstenveld (jgd.); Wilma Ballast-Mombarg; 
Leis Luttikholt-te Boome; Marietje en Theo Kok-te Vogt; Johan en 
Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Toni Teselink (jgd.); Henk Orriëns; Theo 
Stortelder; overleden familie Hoitink-Lepping; Bennie Bouwmeesters. 
 
 

Woensdag 14 maart 
 

09.00 u. in de kerk      Woord- en Communieviering 
    Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 17 maart t/m vrijdag 23 maart 2018 
 
 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd (B-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 31, 31– 34 
Johannes 12, 20 -33 
 
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht. 
 
 
Zondag 18 maart 
 
Dit weekend is er geen viering in Beltrum.  
 
 
Woensdag 21 maart 
 

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 maart  t/m vrijdag 30 maart 2018 
 
  
Palmzondag (B- jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 50, 4 – 7  
Marcus 14, 1 – 15, 47 
 
Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie 
gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis.  

 
 

Zondag 25 maart 
 
10.30 u. in de kerk Gebedsviering 
 Voorganger:  Werkgroep  
 Koor:           Dames en Herenkoor 
 Acolieten:  Geen 
Misintenties: 
M. Rigter-van der Hoorn (jgd.) en Bert Rigter; Hendrik Arink (jgd.);  
Jan Pasman (jgd.) en overleden ouders Pasman-ten Bras en kinderen; 
Jan en Mineke Beunk en Marga (jgd.); Familie te Boome-Stoltenborg-
Nunning; Hendrik Maarse (jgd.); Henk Bleumink (Olde Pelle);  
Harry Schilderinck; Harrie te Fruchte; Jans en Dina Hoffman-Ballast  
en Danny; Joop Baks; Annie te Brake-Woertman (jgd.), Jan en Vincent  
te Brake; Wilma Ballast-Mombarg; Leis Luttikholt-te Boome;  
Theo Stortelder. 
 
 
Maandag 26 maart 
 
20.00 u. in de kerk De Passie 
 Koor: Gelegenheidskoor 
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Woensdag 28 maart 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) 
 
19.00 u. in de kerk Gebedsviering 
 Voorganger:  Pastoraal werker A. Zoet 
 Koor:  Kiddoesj 
 Acolieten:  Daan Reijerink, Juup Ratering, 
   Jorn te Boome en Mees Stortelder 
  

 
///*\\\ 

 

 

Vergeving 
 

Schuldgevoel wordt vaak gevolgd door gevoelens van berouw of spijt 
Vaak een gevoel dat je liever niet hebt, ’en’ liever vermijdt 
Misschien heb je iets verkeerds gezegd, of iets fouts gedaan 
Gelukkig is er Iemand waar je altijd naar toe kan gaan 
 
Vergeving vragen aan God is goed, maar soms niet genoeg 
Zou jij niet willen dat iemand die jou kwetst, jou om vergeving vroeg? 
Voor de een is dat makkelijker gezegd dan gedaan 
Toch is het belangrijk om excuses te maken, gewoon ervoor gaan 
 
Misschien worden excuses niet geaccepteerd, en afgewezen 
Maar zolang je eerlijk bent, heb je niets te vrezen 
Moeilijk of niet, probeer het nou maar gewoon 
Dan kan jij in ieder geval zeggen: mijn geweten is schoon 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 31 maart t/m vrijdag 6 april 2018 
 
    
Pasen (B- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Handelingen 10, 34a + 37 – 43  
Johannes 20, 1 – 9  

 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, liep 
Maria uit Magdala met Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel 
hield naar het graf en zag dat de steen van de opening van het graf 
was weggehaald… 
 
 
Zondag 1 april 
 
09.00 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastor R. den Hartog 
  Koor:  Dames en Herenkoor 
  Acolieten:  Mees Stortelder en  
    Jorn te Boome 
Misintenties: 
Overleden ouders Pasman-ten Bras en kinderen; Agnes Bleumink- 
te Bogt; Overleden ouders Orriëns-Everink; Wilhelmien Stapelbroek-
Krabbenborg; Herman ten Have en overleden familie; Overleden familie 
Rotink-Thuinte; Henk Bleumink (Olde Pelle); Harry Schilderinck en 
overleden familie; Overleden ouders Wolterink-Hanselman en Toon; 
Harrie te Fruchte; Jans en Dina Hoffman-Ballast en Danny; Joop Baks 
en overleden familie Baks-Molendijk; Wilma Ballast-Mombarg;  
Leis Luttikholt-te Boome; Overleden ouders Helmers-Heutinck; Johan 
en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Henry Huinnink (jgd.); Overleden 
ouders Huinink-Onstenk; Overleden ouders Klein Gunnewiek- 
Groot Severt; Henk Orriëns en overleden ouders Orriëns-Wolterink en 
overleden ouders Leusink-Lubbers; Theo Stortelder; overleden familie 
Hoitink-Lepping; Overleden familie Venderbosch-Stoverink; Antoon  
te Woerd; Annie te Woerd-Luttikholt en overleden familie te Woerd-
Luttikholt; Overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie en Tonny. 
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Woensdag 4 april 
 
10.00 u. in de kerk  Eucharistieviering waarna koffie 
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo; Annie Ernst-Baks; 
Overleden ouders Ernst-te Morsche. 
 
 
 

///*\\\ 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

Niet alleen mijn verstand is op zoek naar de Eeuwige. 
“Zoek de Heer, uw God met heel uw verstand en met al uw krachten.” 

Met al mijn krachten, dus ook met mijn hart, mijn gevoel. 
Dan houd ik op te stamelen over de God van de filosofen en theologen. 
Die God mag ik toezingen in de liturgie. 
Diens Woord roept mij op “de naaste te beminnen als mijzelf”. 
De onmacht maakt nu plaats voor een visioen, voor ruimte, levensruimte, 
voor anderen en voor mezelf. 
En ik mag mij met alle mensen in de handen weten van Iemand 
die door Jezus zijn Vader werd genoemd. 
 
 
           Bron:  

             Mediapastoraat RKK/KRO 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE PAULUSPAROCHIE 
 
Beltrum za 10 mrt 19.00  Eucharistieviering        
          Pastor  R. den Hartog 
 
Lievelde za 10 mrt 19.00 Wo-Co viering  Past. werker A. Zoet 
Groenlo zo 11 mrt 10.30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Eibergen zo 11 mrt 09.00 Wo-Co viering  Past. werker A. Zoet 
Rekken zo 11 mrt 10.30 Wo-Co viering  Past. werker A. Zoet 
Rietmolen zo 11 mrt   9.00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Lievelde zo 11 mrt 17.00 Oecumenisch   Oecumenische Raad 
        avondgebed   
 
Eibergen za 17 mrt 19.00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Rietmolen za 17 mrt 19.30 Wo-Co viering  Werkgroep 
 
Beltrum za 17 mrt /zo 18 mrt  Geen viering 
  
Groenlo zo 18 mrt 10.30 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
Groenlo zo 18 mrt 12.00 Doopviering   Pastoor H. de Jong 
Eibergen zo 18 mrt 14.00 Doopviering   Pastor  R. den Hartog 
Lievelde zo 18 mrt 09.00 Wo-Co viering  Werkgroep 
Neede  zo 18 mrt 10.30 Wo-Co viering  Werkgroep 
Rekken zo 18 mrt 09.00 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
Lievelde zo 18 mrt 17.00 Oecumenisch   Oecumenische Raad 
        avondgebed 
 
Eibergen za 24 mrt 19.00 Wo-Co viering  Past. werker A. Zoet 
Lievelde za 24 mrt 19.00 Viering met KWD  Werkgroep 
Neede     za 24 mrt 19.00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Rekken zo 25 mrt 10.00 Oecumenische   Werkgroep 
        Palmpasen viering       
Groenlo zo 25 mrt 10.30 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
 
Beltrum zo 25 mrt 10.30  Gebedsviering  
          Werkgroep 
 
Rietmolen zo 25 mrt 10.30 Wo-Co viering  Werkgroep 
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Groenlo do 29 mrt 19.00 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
Neede  do 29 mrt 10.00 Eucharistie- School viering in de Kerk   
        Pastor  R. den Hartog 
Groenlo vr 30 mrt 15.00  Werkgroep 
Groenlo    vr 30 mrt  19.00  Eucharistieviering  Werkgroep  
              Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum vr 30 mrt 19.00 ‘Plechtigheden rond het kruis’.  
          Pastoraal werker A. Zoet 
 
Eibergen vr 30 mrt 19.00 Wo-Co viering  Werkgroep 
Rekken vr 30 mrt 19.00 Wo-Co viering  Met Nienke Fillipelli 
Lievelde vr 30 mrt 15.00 Woorddienst   Werkgroep 
        (viering v. Woord en gebed)     
Neede    vr 30 mrt 15.00 Kruisweg in de grote kerk   
        Vrijw. Voorgangers v.d. PKN en R.K.Kerk 
 
Groenlo za 31 mrt 17.00 tot 18.00 u      Biechtgelegenheid  
              Pastoor H. de Jong   
Groenlo za 31 mrt 20.30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
              Past. werker A. Zoet 
Eibergen za 31 mrt 18.30 Kinderviering i.s.m. Werkgroep 
Groenlo zo 1 apr 10.30 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
 
Beltrum zo 1 apr  09.00  Eucharistieviering         
          Pastor  R. den Hartog 
 
Eibergen zo 1 apr 10.30 Wo-Co viering  Em. Past. werker  
             S. Nagelmaeker 
Lievelde zo 1 apr 09.00 Wo-Co viering Past. werker A. Zoet 
Neede  zo 1 apr 10.30 Wo-Co viering Werkgroep 
Rekken zo 1 apr 10.30 Wo-Co viering Past. werker A. Zoet 
Rietmolen zo 1 apr 09.00 Wo-Co viering Em. Past. werker  
             S. Nagelmaeker 
 
              

 
 

///*\\\ 
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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: 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. 
 
 
OVERLEDEN 
 

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Leis Luttikholt-te Boome 
  Ringweg 30a Beltrum 
 
Zij is 19 februari jl. op 85 jarige leeftijd overleden. 
 
  Wilma Ballast-Mombarg 
  Hofstraat 5 Beltrum 
 
Zij overleed op 20 februari jl. op 69 jarige leeftijd. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 



11 
 
 

OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Opbrengst collectes in de maand januari 2018 is € 424,95.  
De opbrengst in de maand februari is € 238,10. 
De extra collecte voor de PCI heeft € 97,30 opgebracht.  
 
 
EXTRA COLLECTES 
 
14 Februari t/m 1 april: Bisschoppelijke Vasten Aktie 

(IBAN NL21 INGB 0000 0058 50) t.n.v. Vastenaktie te `s-Gravenhage) 
 
 
ACOLIETEN 
 
Weekend 7/8 april geen viering 
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE 
VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 maart is weer de maandelijkse inzameling 
voor de Voedselbank. Verder is er op 31 maart en 1 april ook een 
inzameling. 
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. 
 
 
MEDEDELING MISTINTENTIES 
 
Op 2 april is het secretariaat gesloten i.v.m. Pasen. Wilt u de 
misintenties graag inleveren voor donderdag 29 maart tot 12 uur?  
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Locatie nieuws 
 
 

     
 
DE PASSIE IN BELTRUM 
 
Zoals u wellicht hebt gelezen in de vorige Echo komt De Passie naar 
Beltrum. Als u de Passion kent van de televisie dan weet u dat dit altijd 
een heel indrukwekkend spektakel is. 
Ook wij van De Passie hebben er dit jaar weer een spektakel van 
gemaakt. Hoewel wat kleiner van opzet is dan op televisie, is ook bij 
ons het verhaal over de laatste dagen van Jezus bij ons mee te 
beleven. Dit jaar wordt dit gedaan vanuit het oogpunt van Simon van 
Cyrene, een getuige uit het volk. Hij stond langs de weg die Jezus ging 
en werd gevraagd het Kruis van Jezus te helpen dragen. Zijn verhaal is 
ook in onze tijd nog actueel. Soms worden ook wij, net als Simon van 
Cyrene gevraagd om te helpen bij het lijden van een ander, dichtbij of 
ver weg, of het ons uitkomt 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 mensen die eenzaam zijn, met 
onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Een ieder van ons 
heeft wel te maken gehad met dergelijke omstandigheden of misschien 
zit u hier nog wel midden in. Door het Passie verhaal hopen wij u te 
sterken, misschien kunt u hier wat steun uit halen. 
Het kruis ligt vóór aanvang van De Passie op de trap voor de kerk, in 
het licht, met kruisdragers die de wacht houden. Bij aanvang van De 
Passie wordt het kruis door kruisdragers uit onze eigen gemeenschap 
Beltrum de kerk in gedragen. Op deze wijze dragen zij symbolisch hun 
eigen en/of uw last. Net zoals Simon van Cyrene hielp met het dragen 
van het kruis van Jezus. 
De Passie wordt verteld met  verhalen, liederen en beelden. Op deze 
manier  geven we ook dit jaar weer vorm aan het lijdensverhaal. Het 
verhaal zelf, verteld door de voorgangers (ook uit Beltrum!), wordt 
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afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele 
teksten.  
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door een projectkoor, solisten  
en een combo. Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een 
onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken. 
Wilt u dit Passie verhaal niet missen, kom dan op tijd! Uit de vorige 
jaren is gebleken dat de uitvoeringen overweldigende belangstelling 
trekken uit de hele regio. Dus kom op tijd want vol = vol! 
De Passie: maandag 26 maart.  
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: in de kerk in Beltrum. 
Entreekosten: € 2.00.   
(Dit is inclusief het boekje met teksten, liederen en foto's.) 
Wilt u op de hoogte blijven van informatie en wat ons bezig houdt op 
weg naar De Passie en hebt u Facebook? De Passie Beltrum heeft hier 
een eigen pagina. 
 
 
VIERING ROND HET KRUIS    
 
In deze viering staan we op eigen wijze stil bij de 
weg die Jezus  gegaan is. De weg van het kruis. 
Ook wordt er veelvuldig een vertaling gemaakt naar deze tijd.  
Op een groot scherm worden alle staties uitgebeeld, die met gebed, 
toepasselijke liederen of stilte worden ondersteund. De organisatie is in 
handen van de werkgroep A.S.V. (Ander Soortige Viering). 
Iedereen is uitgenodigd in deze korte meditatieve 
viering, die 30 mrt om 19.00uur begint in de Beltrumse 
kerk. Ook ouders met kinderen zijn natuurlijk van 
harte welkom. 
 
 
OECUMENISCHE VIERING   
 
Op donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een oecumenische 
Hemelvaartviering worden gehouden. Voor de tweede keer zijn we te 
gast bij Leo en Lies Scharenborg, Bultemansweg 4a in Beltrum 



14 
 
 

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van 
Eibergen-Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Beltrum. 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger en pastoraal werker Annet Zoet. 

ACTIE KERKBALANS 2018 
 
De Actie Kerkbalans is grotendeels afgesloten en heeft binnen onze 
geloofsgemeenschap tot het volgend resultaat geleid: 
 
        2018     2017 

        Aantal    Bedrag Aantal    Bedrag 

Automatisch van bank 519 €48552,00 519 €50.147,50 

Contant betaalde bijdragen 205 €7.011,83 207 €7.298,63 

Maken bijdrage over per 

bank 91 €7.480,00 88 €8.510,99 

Toezegging per bank  

(zonder bedrag) 6  9  

Doen niet mee 91  15  

Geen formulier ingeleverd 372  384  

Totalen 1284 €63.043,83 1222 €65.957,12 

 

Voor 2018 is een bedrag van €63.043,83  toegezegd. Dit is €2.913,29 
minder dan de toezegging voor 2017, toch een mooi resultaat. 
 
Indien uw deelnameformulier, om welke reden dan ook, niet is 
opgehaald dan verzoeken wij U vriendelijk, dit alsnog in een gesloten 
envelop te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, met 
vermelding: Actie Kerkbalans. 
 
Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan dit 
resultaat, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van 
harte dank. Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed 
te laten verlopen, onze oprechte dank. 
 
Met vriendelijk groeten, Commissie Kerkbalans  
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                        St. Paulusparochie 
 
        

 
PASTORALE COLUMN APRIL 2018 
 
In mijn eerste pastorale column heb ik geschreven over afsluiten en 
opnieuw beginnen. Ik heb een nieuwe start gemaakt in de St Paulus- 
en de St-Ludger Parochie. Eerst als diaken en vanaf 11 november 2017 
als priester. Ik vond het geweldig dat er zoveel parochianen bij de 
wijding in Utrecht waren om maar te zwijgen over de ruime 
belangstelling bij mijn eerste Heilige Mis in Groenlo en de aansluitende 
receptie. Het was mooi om zoveel mensen de hand te schudden. Mede 
dankzij jullie aanwezigheid zijn het echt hele bijzondere dagen 
geworden. Iedereen ontzettend bedankt voor het warme welkom. Met 
dankbaarheid kijk ik terug op de dagen van mijn wijding en de eerste 
Heilige Mis.  
En dan? De parochies in. De afgelopen weken heb ik veel mede 
parochianen mogen ontmoeten in de verschillende 
geloofsgemeenschappen. Tijdens de Eucharistievieringen, vormsel- en 
eerste heilige communie voorbereiding, doopvoorbereiding en bij de 
verschillende huisbezoeken.  Maar natuurlijk ook op straat of in de 
supermarkt.  
Een nieuw begin doet mij ook denken aan de periode van het jaar waar 
we in zitten. Het voorjaar komt eraan en de dode natuur komt weer tot 
leven. Het blad komt weer aan de bomen, het gras dat schiet weer op 
en de eerste bloesem komt tevoorschijn. 
Ook in ons kerkelijk leven hebben we de beweging van het donker naar 
het licht gemaakt. De 40-dagentijd was een tijd van inkeer, van vasten 
en het geven van aalmoezen. Voor mij was het een periode van gebed 
en de dagelijkse dingen met meer zorg doen. Gericht op God en de 
medemens. En nú vieren we het Paasfeest. We vieren het mysterie van 
de verrijzenis van de Heer. Het verbond, de belofte die God met Zijn 
volk en ons als Zijn Kerk is aangegaan is helemaal vervuld. In de 
Paaswake is de beweging van het donker naar het licht symbolisch 
weergegeven door het ontsteken van de Paaskaars. Het licht dat over 
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onze verschillende geloofsgemeenschappen is verdeeld. Voor mij is 
Pasen ook een hernieuwde start maken in de relatie met God. 
God heeft het initiatief genomen om in Jezus Christus naar ons toe te 
komen. Door Jezus te volgen mogen we steeds dichter bij het mysterie 
van God komen. Jezus volgen die van zichzelf zegt: “Ik ben het licht 
van de wereld” (joh. 8:12). Het Evangelie roept ons op om mensen van 
het licht te zijn. Laten we dat ook uitstralen en uitdragen in ons 
dagelijks leven.  
 
Zalig Pasen.  
 
Pastor R. den Hartog 
 
 
VEERTIGDAGEN DE TIJD VOOR HET PASEN IS 
 
Het is alweer halfvasten wanneer u dit leest. Halverwege de 
veertigdagentijd waarin we ons voorbereiden op het paasfeest. Een tijd 
van versobering, verstilling, omzien naar arme en kwetsbare mensen. 
Ons hart toekeren naar elkaar en ons omkeren naar God. We gaan met 
Jezus vanuit de woestijn op weg naar Jeruzalem. Onderweg gebeuren 
bijzondere dingen. Mooie ontmoetingen tussen mensen. De vraag is of 
u en ik deze veertigdagen ook echt de tijd nemen voor verstilling en 
bezinning op ons leven en geloven? Bewust leven, iets minder 
consumeren, breken en delen met mensen die het anders of minder 
getroffen hebben dan de meesten van ons. Pasen kan je anders 
zomaar overvallen! We krijgen de mogelijkheid om stil te staan bij heel 
fundamentele vragen: Wie zijn wij? Wat betekent het leven voor ons? 
Hoe kunnen we in het voetspoor van Jezus dichter bij God komen? 
Veertig dagen de tijd nemen om ons op een nieuw leven voor te 
bereiden. De liturgische kleur is paars, maar dat wil niet zeggen dat het 
een droeve tijd zou zijn. Het toeleven naar Pasen is een opgang naar 
de vreugde, is je op weg begeven naar een leven dat lijden en dood 
kan doorstaan. Nu al mogen we proeven van de vreugde, die straks in 
de paastijd, in al haar volheid zal doorbreken: in muziek en zang, in 
gebed en aanbidding, in dankzegging en lofprijzing. Zoals de 4e zondag 
van 40 dagen: “God die rijk is aan erbarming heeft ons, die dood waren 
door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt”. God heeft de 
wereld zo liefgehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft, opdat allen die in 
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Hem geloven eeuwig leven zullen hebben. De liefde van God voor ons 
is groter dan ons hart. 
De liturgie van deze dagen neemt ons mee. Zeker de laatste, Goede, 
week voor Pasen. Het uithouden in ziekte en lijden, elkaar niet alleen 
laten, uit liefde er zijn, delen in het verdriet om de dood. De stilte 
doorstaan om samen bij het lege graf te staan, geschrokken en 
verbaasd: de Heer leeft: in u, jou en mij. Dat is het nieuwe leven van 
Pasen. 
Durf het ook, je open te stellen voor de verhalen, de symbolen en 
rituelen, waarmee we het mysterie van leven en dood vieren. Ze zijn zo 
krachtig, dat we er nog altijd, ook nu nog, door geïnspireerd worden, ik 
in elk geval wel! 
 
Cor Peters, diaken 
Gendringen, 21-02-2018 
 
 
DANKWOORD 
 
Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalf en een half 
jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband 
Noach, nu de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik 
voorgaan in de eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar 
kaarsen werden gezegend en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd 
gegeven. Het was heel mooi om op deze dag samen te mogen vieren 
en de zegen te ontvangen. Van het  Parochiebestuur St. Paulus ontving 
ik uit handen van koster Ria Walterbos een prachtig boeket bloemen. 
Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij. 
’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden 
en de verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen 
heen. Herman Scholte Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht 
langs uiteenlopende kunstenaars en het gebruik van symbolen om 
Diegene af te beelden die in geen beeld gevat kan worden.  
Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons 
verhaal over onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze 
relatie tot God. Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve 
muziek op de piano. 
Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die 
kwamen die avond: vrijwilligers,  leden van parochiebesturen en 
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locatieraden, collega’s, oud-collega’s, vrienden en heel bijzonder ook 
mijn kinderen. 
Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en 
mailtjes, bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en 
hartverwarmend! 
Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commissie Ontmoeting en 
Inspiratie die het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep 
en de koster van Beltrum voor hun gastvrijheid en de hartelijke 
ontvangst en goede verzorging van de avond! 
Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun 
verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek! 
 
Pastoraal werker Annet Zoet 
 

 
 
 
VIERING HOOGFEEST ST. JOZEF 
 
In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie 
(H. Calixtusbasiliek Groenlo) wordt op maandag 19 maart het 
Hoogfeest gevierd van St. Jozef, bruidegom van de maagd Maria. 
Tevens vieren we dan dat het vijf jaar geleden is dat paus Franciscus 
de bisschopszetel van Rome in bezit nam, nadat hij op 13 maart 2013 
was aangewezen als 265ste opvolger van de heilige Petrus.  
De eucharistieviering begint om 09.00 uur. Na de viering wordt er nog 
gebeden bij het St. Jozefaltaar en kunt u daar desgewenst een kaars 
opsteken. 
 
Pastoor H.A.M. de Jong 
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DE PASSIE IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
De Passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en  
kent sinds de Middeleeuwen een grote variëteit aan uitvoeringen.  
Veel componisten, waaronder Bach, hebben de Passieverhalen  
op muziek gezet. Tijdens de Passie worden teksten  
uit het evangelie afgewisseld met moderne liederen, poëzie,  
krantenartikelen en vaak confronterende beelden. 
De St. Paulusparochie bestaat uit de R.K. geloofsgemeenschappen van 
Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen.  
Leden van de koren binnen de parochie hebben een uitnodiging gehad 
om mee te zingen in de Passie. Inmiddels wordt er op allerlei fronten 
met veel plezier gewerkt om  
"Paulus-breed" de Passie 2018 goed neer te zetten. Deze link geeft een 
impressie:  https://www.youtube.com/watch?v=TxkT-iKPLqs  (of op 
youtube: rietmolen passie) 
Het repertoire is moderne Nederlandstalige muziek van onder andere:  
Ewbank/Borsato, Nick & Simon, Racoon, De Dijk, Claudia de Breij  
en BLØF. Solisten vertolken de rol van Jezus, Maria, Judas, Petrus en 
Pilatus.Het koor is drie-stemmig: Sopraan, Alt, Tenor/Bas.  
 
De data van de voorstellingen in de Goede Week zijn:  
Maandagavond 26 maart in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
kerk te Beltrum en donderdagavond 29 maart in de H. Caecilia kerk te 
Rietmolen, beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd om op één of beide avonden de Passie 
te beleven. 
 
Namens de Paulus-Passie-Projectgroep 2018 
Johnny Bomers 
Sylvia Tackenkamp 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TxkT-iKPLqs
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DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM IN HET EUCHARISTISCH 
CENTRUM 
 
In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. 
We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid 
te geven van het eeuwig leven bij God.  
Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest 
vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. 
Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen 
gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, 
worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het 
Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo. 
Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze 
bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere 
geloofsgemeenschappen samen te vieren. 
Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de 
eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken 
worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal 
van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De 
viering op 29 maart begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 22.00 
uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in 
de Mariakapel van de basiliek. 
Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden 
(lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de 
basiliek. 
De plechtige viering van de Paaswake (31 maart, 20.30 uur), 
voorgegaan door het pastoor De Jong en pastoraal werker Zoet zal 
voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede 
koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen. 
Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die 
voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, 
worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de 
geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het 
doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren 
gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, 
Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen. 
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In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare 
producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in 
de basiliek. 
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil 
ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel 
te nemen en samen Pasen te vieren. 
 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 
 
KINDERPAASVIERING 
 
Voor kinderen en hun ouders uit de hele St. Paulusparochie houden we 
dit jaar op Paaszaterdag 31 maart om 18.30 uur in de H. Mattheuskerk 
in Eibergen, Grotestraat 88, een Paasdienst van woord en gebed waarin 
we het Paasverhaal vertellen. Tot slot steken we samen buiten het 
Paasvuur aan! 
 
 
BOETE EN VERZOENING MET PASEN 
 
In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, 
niet wil bestraffen. Hij wil ze juist de kans geven om opnieuw te 
beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.  
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van 
de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, 
ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking 
van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje stoutigheden’ van 
vroeger, maar een open gesprek over het leven: over kansen, 
teleurstellingen, over falen en verlangen.  
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons 
drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te 
twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben 
en het voornemen uitspreken om ons leven te beteren.  
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er op zaterdag 31 maart 
biechtgelegenheid van 17.00 tot 18.00 uur, voorafgaand aan Paaswake 
die om 20.30 uur begint. Pastoor De Jong is dan in de Calixtusbasiliek 
aanwezig, ook voor een gesprek.  
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Ook op zondag 8 april kunt u het sacrament van de verzoening 
ontvangen tijdens het Heilig Uur (aanvang 15.00 uur) in verband met 
de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen. 
Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook één van de priesters 
benaderen:  - pastor Den Hartog, 06-57 33 03 30; 
      - pastoor De Jong, 06-12 37 97 93. 
 
 
KLOOSTER MIDWEEK  
  
Even weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in 
het ritme van de getijdenvieringen van een klooster. Wie deze wens al 
lang koestert heeft nu de kans deze nu in vervulling te laten gaan!  
In het middeleeuwse plaatsje Megen (Noord Brabant) staat een 
klooster waar de zusters Clarissen wonen, mediteren en werken. Van 
maandagochtend 20 t/m donderdagmiddag 23 augustus a.s. mogen we 
gebruik maken van hun gastenverblijf, waar plaats is voor 8 personen. 
We maken kennis met de Clarissenorde, zullen met de zusters 
meevieren en samen met hen de maaltijd gebruiken. Er is, naar wens, 
gelegenheid voor stilte, lezen, wandelen, gesprek en ontmoeting. 
Begeleiding is in handen van Ds. Eveline Struijk en pastor Annet Zoet. 
     
Opgave voor 15 juni bij:  

- Ds. Eveline Struijk,  
  email: e.strubo@gmail.com  
  tel. 0545 – 47 29 87 of  

- past. werker Annet Zoet,  
email: annettezoet@gmail.com,  
tel. 06- 27 12 46 95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.strubo@gmail.com
mailto:annettezoet@gmail.com
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ST. PAULUSDAG  
 
Op 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen. Om het ‘Paulus gevoel’ 
te versterken organiseert de St. Paulusparochie jaarlijks een  
St. Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. 
Dit jaar bent u welkom in de geloofsgemeenschap van de H. Mattheus 
in Eibergen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
De uitnodiging met meer informatie komt binnenkort, maar u kunt de 
Paulusdag alvast in uw agenda zetten. 
  
Namens de locatieraad van Eibergen 

 
 
 
 
VOORSTELLING INSPIRATIE EN ONTMOETING 
 
De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten 
Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie 
van de St. Paulusparochie organiseren op zondag 22 april een 
bijzondere voorstelling in de Oude Mattheüs in Eibergen, een 
voorstelling zo kort voor 4 en 5 mei en met een toenemend 
antisemitisme in onze maatschappij die u niet mag missen. De kerk is 
vanaf 14.00 uur open, de voorstelling begint om 14.30 uur. Na afloop 
staat er een drankje klaar en is er gelegenheid tot een vrije gift. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
 

MEDEDELING VAN STICHTING OUD BELTRUM 
 
Voor wie geïnteresseerd is in het boekje ‘Beltrums 
(g)old’: onze laatste editie, nummer 13, ligt vanaf half 
december jl. klaar. Ook de vorige nummers zijn nog 
voorradig met uitzondering van nr. 2.  
Voor slechts € 4,=  per stuk zijn ze verkrijgbaar bij Fien Ballast, 
Kampstraat 19, tel. (0544) 48 16 59.  
 
Hartelijke groet,  
Redactie ‘Beltrums (g)old’ 
 
 

                               
 

DOEK TONEEL 
 
Zoals gebruikelijk geeft DOEK ook dit jaar weer een speciale uitvoering 
voor Samenleven/KBO en wel op maandagavond 19 maart bij Dute. 
Aanvang 19.30 uur.                              
Dit in tegenstelling zoals op het jaarprogramma staat vermeld,  
niet op 16 maart, maar maandagavond 19 maart. We gaan dan terug 
naar de jaren zestig met het stuk: ‘Swinging Sixties’. 
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PAASEIREN VERKOOP 
 
In week 12, 19 t/m 25 maart, komen leden van 
Speeltuinvereniging d’n Geetelingshook bij u aan 
de deur om chocolade paaseieren te verkopen. 
De paaseieren zijn een mix van diverse smaken 
verpakt in feestelijke zakjes. De gehele opbrengst 
gaat naar de Speeltuin in Beltrum. 
 
 
LENTEFAIR 
 

   
  Lentefair 
      Startmansweg 3 Beltrum 
 
 

Bloemcreaties 
Vogelaccessiores 
Houten decoraties 

 
 

        Zondag 25 maart 
        11.00u – 15.00u 
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  Uitnodiging “Petit Café”  
  vrijdag 6 april a.s.  

 in de Kapel / Hassinkhof 
                                                                                              
Thema: brood en gebak 
 

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.  Bakker Marcel Stroet komt deze middag  
om te vertellen over zijn prachtige bakkerij. (En we gaan ‘preuven’) 
Ook worden er enkele hapjes en een drankje geserveerd. 
 
    Locatie: de Kapel, Hassinkhof  
    Datum: vrijdag 6 april 
    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 30 maart in de brievenbus van het 
Kulturhus of in de bus bij het restaurant van de Hassinkhof.  
Ook kunt u zich telefonisch opgeven. 
Contactpersoon: Anny Helmers, Ringweg 10.  Mobiel: 06 18 96 81 21 
 
Werkgroep  Petit Café Kulturhus 
                                                                                                                                   
✁------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Naam:_____________________________  
Adres:_____________________________   
Telefoonnr.:________________________ 
 
Kom allen op vrijdagmiddag 6 april naar de Kapel van de Hassinkhof! 
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Vaste Rubrieken 
 
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM 

Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME  Beltrum 
Telefoon: 0544 – 48 21 11 

E-mail:   parochiebeltrum@hetnet.nl   t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum 

Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65 
Website:   stpaulusparochie.nl      Dan klikken op Beltrum 

Facebook:   www.facebook.com/paulusparochie 
 

///*\\\ 
 

PASTORALE ZORG: 
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u 

een beroep wilt doen op urgente gees  telijke zorg, kunt u bellen met:  

telefoonnummer 06 – 190 17 292.  
 

///*\\\ 
 

BIJ OVERLIJDEN: 

Contact opnemen met: 

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15 
 

- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief) 
  Xandra, Tom, Freek en collega’s. 
 

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 
 

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 

aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 

///*\\\ 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT  
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 

                      Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Tel. 0544 – 46 46 63  
 

///*\\\ 

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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PAROCHIESECRETARIAAT: 

In het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11 
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis) 

  - voor in de volgende ECHO 

        uiterlijk t/m donderdag 29 maart tot 12 uur.  
- 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 7 april t/m vrijdag 4 mei 2018: 

 uiterlijk t/m zaterdag 31 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  

 
///*\\ 

 

mailto:achterummeke@live.nl
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HUISARTSENPOST  OOST  ACHTERHOEK 

Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens 
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer 

van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder 

telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 . 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 

Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 
volgende manieren contact opnemen met de politie: 

* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 
  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 

* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 

met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 

Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 
zorg die nodig is om gezond te zijn èn te blijven.  

 
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 

zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 
Telefoon: 0545 - 250 300 

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 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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Het kinderhoekje 
 
Palmpasen         
 
Op  zondag  25 maart om 10.30uur vieren wij in de 
kerk m.m.v. kinderen van basisschool 
‘De Sterrenboog’  Palmpasen.    
                       

De kinderen van groep 1 t/m 4 nemen hun versierde stok mee naar de 
kerk. Zij vormen bij de ingang van de kerk een erehaag en gaan met de 
voorganger naar voren en zetten daarna hun stok in het juiste rek.  
Alle kinderen zitten tijdens de viering bij hun ouders. 
Na afloop van de viering verlaten de voorganger en alle kinderen van  
groep 1 t/m 4  met hun Palmpasen stok de kerk.  
Daarna mogen de andere parochianen de kerk verlaten. 
 
Aansluitend is er een korte Palmpasen optocht  
door Beltrum m.m.v. Harmonie-orkest 
Concordia. 
 
Iedereen is welkom in deze viering.  
Ook worden alle mensen uitgenodigd om te 
kijken naar de kleurrijke Palmpasen optocht. 
 
 
Route Palmpasen optocht 
Start achter de kerk, langs Hassinkhof, linksaf Hofstraat, oversteken 
Kampstraat, linksaf Hassinkstraat, rechtsaf Nelissenstraat, linksaf 
Hoornhorststraat, linksaf Zuivelstraat, rechtsaf Slieperstraat, linksaf 
Voslaan, oversteken Nelissenstraat, Kerk.  
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Kindervieringen 
 
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur  Viering rond het kruis 
Zaterdag 31 maart om 18.30 uur Paasdienst  
          H. Mattheuskerk in Eibergen 
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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. 

 

 
 
De Passie wordt verteld met verhalen, liederen en beelden. Op deze 
manier geven we ook dit jaar weer vorm aan het lijdensverhaal.  
Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers (ook uit Beltrum!), wordt 
afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele 
teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door een projectkoor, 
solisten en een combo. Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een 
onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken. 
Wilt u dit Passie verhaal niet missen, kom dan op tijd!  
Uit de vorige jaren is gebleken dat de uitvoeringen overweldigende 
belangstelling trekken uit de hele regio. Dus kom op tijd want vol = vol! 
De Passie: maandag 26 maart.  
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: in de kerk in Beltrum. 
Entreekosten: € 2.00.   
(Dit is inclusief het boekje met teksten, liederen en foto's.) 
Wilt u op de hoogte blijven van informatie en wat ons bezig houdt op 
weg naar De Passie en hebt u Facebook? De Passie Beltrum heeft hier 
een eigen pagina. 


