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Periode: zaterdag 5 mei t/m vrijdag 1 juni 2018

Viering Eerste Heilige Communie in Beltrum
Op zondag 22 april tijdens de Eucharistieviering in de Beltrumse kerk
kregen kinderen uit Beltrum, Eibergen, Neede en Rietmolen hun Eerste
Heilige Communie. Na afloop werd bovenstaande groepsfoto gemaakt
van de kinderen samen met voorganger R. den Hartog. In deze Echo
leest u daar meer over.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 5 mei/m vrijdag 11 mei 2018

Zesde zondag van Pasen (B- jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 10, 25 – 26.34 – 35.44 – 48
Johannes 15, 9 – 17
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad…
Ik noem jullie geen slaven meer, vrienden noem ik jullie. Dit draag ik
jullie op: heb elkaar lief.
Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei
Dit weekend is er geen viering in Beltrum.
Opgegeven intenties worden verschoven naar volgend weekend.
Woensdag 9 mei
09.00 u. in de kerk

Werkgroep
Voorganger:

Werkgroep

Misintenties:
Marie Hoffmann-Haarlink (nms. Buurt, gang)
Donderdag 10 mei Hemelvaart

10.30 u. Oecumenische gebedsviering
Fam. Scharenborg, Bultmansweg 4 Beltrum
///*\\\

2

VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 12 mei t/m vrijdag 18 mei 2018

Zevende zondag van Pasen (B-jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 1, 15 – 17. 20a. 20c – 26
Johannes 17, 11b – 19
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt
beschermen tegen de duivel. Heilig hen dan door de waarheid.
Zaterdag 12 mei
19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Bernard te Loeke en overleden ouders te Loeke-Bleumink; Trees
Nijenhuis-Rotink (jgd.); Johannes Orriëns (jgd.); Herman ten Have;
Herman Dreierink (jgd.); Wilma Ballast-Mombarg; Leis Luttikholt-te
Boome; M.A. Nijenhuis-Tuinte (jgd.), Jan Nijenhuis, Bennie en Paul; Jan
en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Toon Bleumink (jgd.); Marie
Hoffmann-Haarlink; Anna Krabbenborg-Geessinck; Frans Stortelder;
overleden ouders Helmers-Heutinck; Wilhelmien StapelbroekKrabbenborg; Johan Gunnewijk (jgd.) en Marietje GunnewijkTenhagen; Theo Stortelder (jgd.)
Woensdag 16 mei
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Annie Verhoeven-Schutten; Marietje Schuurman-Bouwmeister;
Marie Hoffmann-Haarlink (nms buurt gang).
///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 19 mei t/m vrijdag 25 mei 2018

Pinksteren
Weekend lezingen:
Handelingen 2, 1 – 11
Johannes 15, 26 – 27; 16, 12 – 15
Nog eens zei Jezus: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”
Zaterdag 19 mei Vigilie van Pinksteren
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Daan Reijerink
Mees Stortelder
Misintenties:
Agnes Bleumink-te Bogt (jgd.); overleden fam. Orriëns-Everink; Harrie
te Fruchte; Wilma Ballast-Mombarg; Leis Luttikholt-te Boome; Henk
Orriëns; overleden fam. Venderbosch-Stoverink; overleden fam.
Hoitink-Lepping; overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie en
Tonny; Marie Boomgaard- Klein Zeggelink(nms. de Buurt); overleden
fam. Hoitink-Lepping; overleden fam. Venderbosch-Stovering; Marie
Hoffmann-Haarlink; Frank Bennink; Theo Luttikholt (jgd.); uit
dankbaarheid; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Johan en Marietje
Gunnewijk-Tenhagen; Anneke Beernink-Bomers en overleden familie;
Thea Wolterink-Booltink; tante Mina Ribbers-ten Have en Ome Jos
Ribbers (nms. petekinderen); Jan Nijbroek en overleden familie; uit
dankbaarheid en overleden fam. Luttikholt-Klein Gebbink.
Woensdag 23 mei
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Marie Hoffmann-Haarlink (nms buurt gang) .
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 26 mei t/m vrijdag 1 juni 2018

Feest van de H. Drie-eenheid
Weekend lezingen:
Deuteronomium 4, 32 – 34 + 39 – 40
Matteüs 28, 16 – 20
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb…”
Zondag 27 mei
09.00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen

Misintenties:
Jans en Dina Hoffman-Ballast en Danny; Wilma Ballast-Mombarg; Leis
Luttikholt-te Boome; Jan en Marie Nijenhuis-Tuinte, Bennie en Paul;
overleden fam. Hoitink-Lepping; overleden fam. VenderboschStovering; Marie Hoffmann-Haarlink
Woensdag 30 mei
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Marie Hoffmann-Haarlink (nms buurt gang)
///*\\\
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WEEKENDVIERINGEN IN DE PAULUSPAROCHIE
Beltrum za 5 mei
Lievelde za 5 mei
Groenlo zo 6 mei
Neede
zo 6 mei
Rekken zo 6 mei
Rietmolen zo 6 mei

zo 6 mei Geen viering
19.00 Eucharistieviering
10.30 Eucharistieviering
10.30 Wo-Co viering
09.00 Eucharistieviering
10.30 Wo-Co viering

Beltrum za 12 mei
Eibergen za 12 mei
Rekken za 12 mei
Rietmolen za 12 mei
Groenlo zo 13 mei
Lievelde zo 13 mei
Neede
zo 13 mei

Geen viering
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Werkgroep

Wo-Co viering
Werkgroep
19.00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
19.00 Wo-Co viering
Werkgroep
19.30 Mariaviering
Werkgroep
10.30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
09.00 Wo-Co viering
Werkgroep
09.00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Beltrum za 19 mei

19.00

Lievelde za 19 mei
Groenlo zo 20 mei
Eibergen zo 20 mei
Neede
zo 20 mei
Rekken zo 20 mei
Rietmolen zo 20 mei

19.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo-Co viering
Past. C. Roetgerink
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo-Co viering
Past .C. Roetgerink
Wo-Co viering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo-Co viering
Past. C. Roetgerink

Rekken za 26 mei
Rietmolen za 26 mei
Neede
za 26 mei
Groenlo zo 27 mei
Groenlo zo 27 mei

19.00
19.30
19.00
10.30
17.00

Wo-Co viering
Eucharistieviering
Wo-Co viering
Eucharistieviering
Marialof

Beltrum zo 27 mei

19.00

10.30

Werkgroep
Pastor R. den Hartog
Werkgroep
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog

Wo-Co viering
Werkgroep
Eibergen zo 27 mei 10.30 Mariaviering
Lievelde zo 27 mei 9.00 Kermis
Pastor R. den Hartog
///*\\\
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 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.
GEBOREN
Liz
dochter van Rob Onstenk en Joyce Hulshof
zusje van Suus en Tijn
Huiskesdijk 8 7156 RE Beltrum
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje.
Welkom in ons midden, Liz.

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van
Marie Hoffmann-Haarlink
Haarstraat 10 d Beltrum
Zij is 2 april jl. op 101 jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
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OPBRENGST KERK-COLLECTES
Opbrengst collectes in de maand april 2018 is nog niet bekend
EXTRA COLLECTES
Op 19 en 20 mei is de tweede collecte die wordt gehouden voor de
Nederlandse Missionarissen. Iedere dag opnieuw gaan honderden
Nederlandse missionarissen missionaire werkers wereldwijd de strijd
aan tegen onrecht en armoede. Zij worden gedreven door de goede
Geest. Missionarissen geven zoveel en vragen weinig. Zij hebben echter
wel financiële ondersteuning nodig. Op dit Pinksterfeest willen wij –
door onze bijdrage aan de collecte solidair met hen zijn en hen laten
merken dat wij hun inzet willen ondersteunen.
ACOLIETEN
Weekend 2/3 juni

geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 12 en zondag 13 mei 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
EERSTE COMMUNIE
Op zondag 22 april ontvingen 10 kinderen uit Beltrum hun Eerste
Heilige Communie. Tijdens deze viering hebben ook de kinderen uit
Eibergen, Rietmolen en Neede hun Eerste Communie ontvangen.
Wij feliciteren alle kinderen en ouders met deze bijzondere gebeurtenis.
Kinderen uit Beltrum die hun Eerste Communie ontvangen zijn:
 Thom Ribbers
 Fieke Wildenbeest
 Ser Wouters
 Sietse Franken
 Kay Wolterinck
 Sven Heutinck
 Jenske Roerdink
 Fleur Bleumink
 Ize Bleumink
 Suze te Braak

Ellen ten Dam, Werkgroep Eerste Communie
EERSTE COMMUNIE 2019
Voor het komende seizoen zijn wij van plan om weer een mooi en
leerzaam traject op te zetten voor de kinderen, waarbij zij op een leuke
en begrijpelijke manier voorbereid worden op het ontvangen van de
Eerste Heilige Communie. Daarom zijn wij benieuwd hoeveel ouders
belangstelling hebben, om hun kind volgend jaar mee te laten doen.
Hoe de organisatie eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.
Als u interesse heeft kunt u dit via onderstaand mailadres kenbaar
maken. Later dit jaar wordt een ouderavond gepland met informatie en
daarna volgt de definitieve opgave.

Vriendelijke groet, Ellen ten Dam (ellentendamabbink@hotmail.nl),
namens de locatieraad Beltrum
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OPBRENGST VASTENACHTIE 2018
De geloofsgemeenschap Maria ten Hemelopneming heeft € 3139,36
bijeen gebracht voor het noorden van Zambia.
De zusters voor de Heilige Harten ondersteunen de allerarmste families
om weer op eigen benen te staan na de hevige Hiv epidemie.
Namens hen hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Werkgroep M.O.V
OECUMENISCHE VIERING OP HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een
Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden. Omdat het vorig
jaar zo goed bevallen is, dit keer weer in het buitengebied van Beltrum,
bij Leo en Lies Scharenborg aan de Bultemansweg 4a. Misschien kunt u
deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of wandelroute die dag.
Hoe u ook komt: we beginnen om 10.30 uur en u bent van harte
welkom om mee te vieren. Ook kinderen zijn van harte welkom. Bij het
begin van de dienst zijn ze er bij, maar gaan dan al snel met een eigen
hemelse activiteit aan de gang. Aan deze viering werken mee: de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie
in het bijzonder de locatie O.L.V. Tenhemelopneming Beltrum, de
Protestantse Gemeentes van Eibergen/Rekken en Neede. Voorgangers
zijn ds. Jan Hazeleger, pastoraal werker Henny Tuut, mw. Mia
Heutinck, ds. Wytze Andela. Na de dienst is er koffie en krentenwegge.
Wees welkom!
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St. Paulusparochie
VOETSPOREN
In de voetsporen van Paulus trok een groepje pelgrims van de Paulusen Ludgerparochie naar Malta. 21 Personen uit de Achterhoek en
Twente waren acht dagen samen om te kijken naar de plaatsen waar in
het begin van onze jaartelling het Christelijk geloof zijn sporen heeft
achtergelaten. Enkele jaren geleden hebben we gekeken in Griekenland
en nu op Malta en het nabijgelegen eiland Gozo. Indrukwekkend was
het moment dat we bij op de plek voeren waar de Apostel Paulus met
zijn boot op de rots sloeg tijdens een hevige storm. Nog meer indruk
maakte nadien het lezen in ‘De handelingen van de Apostelen’.
Handelingen 27: 1 – 44; 28: 1 – 14. Hier staat letterlijk geschreven hoe
destijds de situatie was en hoeveel geluk men heeft gehad in die
aanhoudende storm. Jammer dat de zee nu nog een beetje ruw was en
we niet konden aanleggen om aan land te gaan. Gelukkig werden we
door de storm niet geholpen. Malta staat grotendeels in het teken van
Paulus en vele kerken straten en pleinen herinneren ons aan zijn
aanwezigheid destijds.
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BENOEMING MEVROUW ROETGERINK
De besturen van de St. Paulusparochie Groenlo e.o. en de St.
Ludgerparochie Lichtenvoorde e.o. zijn verheugd u mee te delen dat de
aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, met ingang van 1 mei 2018
heeft benoemd in het pastoraal team: mevrouw C.A.M. Roetgerink.
De presentatie van Carla Roetgerink door vicaris drs. J.G.M. Pauw zal
plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op vrijdag 18 mei 2018 in de
HH. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21, te Lichtenvoorde.
De viering begint om 19.00 uur.
Na afloop van de viering is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken
met mevrouw Roetgerink, onder het genot van een kop koffie of thee.
Wij nodigen u van harte uit bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te
zijn.

Namens,
Pastoor H.A.M. de Jong, voorzitter
Dhr. J.G.M. Rosendaal, vicevoorzitter parochiebestuur St. Ludger
Dhr. G.A.M. Slotman, vicevoorzitter parochiebestuur St. Paulus
Contactadres: Centraal Secretariaat, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Tel. 0544 – 46 46 63 / E-mail: secretariaat@sintludger.nl
KENNISMAKING CARLA ROETGERINK
Per 1 mei 2018 begint er iets nieuws voor u en voor
mij. Vanaf die datum mag ik deel gaan uitmaken van
het pastorale team voor de parochies Sint Ludger en
Sint Paulus.
In 1961 ben ik geboren in Goor in een katholiek gezin
als oudste dochter en kreeg ik de namen Catharina
Anna Maria. Na drie jaar werd er een broertje geboren en daarmee was
het gezin compleet. Geloof was vooral voor mijn vader heel gewoon en
al heel jong ging ik iedere zondag met hem naar twee vieringen, waar
hij zong in het herenkoor. Eerst bij hem achter op en later kon ik zelf
fietsen. Aan die tijd bewaar ik warme herinneringen.
Na mijn middelbare school ben ik terecht gekomen in de zorg en later
in het onderwijs.
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Ik mocht de dankbare moeder worden van zes gezonde, inmiddels
volwassen kinderen: twee jongens en vier meisjes.
Als gezin hebben we bijna dertig mooie en goede jaren gekend in het
historische stadje Ootmarsum.
Mijn eerste liefde voor geloof en kerk kreeg opnieuw handen en voeten
toen ik na mijn studie theologie in het onderwijs ging werken en later in
de parochies van Almelo.
Eind 2011 ben ik verhuisd naar Borne en sindsdien daar werkzaam
geweest in een fulltime benoeming voor de HH. Jacobus en Johannes
parochie Borne en Hertme. Later kwamen daar de vijf
stadsgemeenschappen in Hengelo bij van de Goede Herder parochie.
En in 2013 ook de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest
parochie Delden e.o. waaronder mijn doop-, communie- en vormselkerk
in Goor. In een samenwerkingsverband met een stuurgroep werkten
we als pastoraal team voor drie parochies met nu nog dertien
geloofsgemeenschappen.
Onlangs heb ik kennis gemaakt met het nieuwe pastorale team en de
beide besturen van Sint Paulus en Sint Ludger. Een hartelijk welkom in
de Achterhoek! Ik kreeg heuse ‘Grolse kinderwanten’. Dit ingewikkelde
stukje breitechniek werd in vroegere dagen overgedragen van moeder
op dochter. Tegen mijn kinderen heb ik gezegd dat ze in Groenlo en
omgeving van wanten weten en er de komende jaren klaarblijkelijk
ook wat van hen verwacht wordt in de Achterhoek? Maar over oma
worden ga ik begrijpelijkerwijs niet.
Werken in een nieuw vicariaat, dat van Arnhem, betekent voor mij
opnieuw een verhuizing. Op zoek naar een nieuw onderkomen ben ik
geland in het mooie vestingstadje Borculo, dat schuurt tegen het
Twentse land. In de catechese, het geloofsgesprek, ligt mijn hart.
Maria is voor mij een bron van sterkte en hoop.
Op 18 mei, de vrijdag voor Pinksteren gaat er een nieuwe wind waaien
gemarkeerd door een presentatie in de kerk van Lichtenvoorde. Ik hoop
en bid dat Gods Heilige Geest nog jaren onze wegen begeleidt in de
Gelderse Achterhoek. Want Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag
en morgen. In dat vertrouwen wil ik komen.
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PAULUSDAG
Beste parochianen,
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 24 juni 2018!
Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks
een St. Paulusdag , elk jaar in een andere geloofsgemeenschap.
Dit jaar bent u van harte welkom in Eibergen bij de
geloofsgemeenschap van de H. Mattheus.
We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering
Het pastorale team zal voorgaan in deze Eucharistieviering en het
projectkoor Laudate Dominum zal de zang verzorgen.
U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop
koffie/thee met een broodje en voor de activiteiten.
Na de koffie kunt u deelnemen aan een aantal van de volgende
activiteiten:
 Excursie naar het botenhuis
 Luisteren naar een Jambe groep tijdens een drankje
 Skoltaro scouting groep bouwt een schommel en we kunnen
een broodje bakken
 Demonstratie Glas in lood door Alwine.
Na afloop van de activiteiten willen we, rond 14.15 uur,
gezamenlijk de St. Paulusdag afsluiten.
Graag zien wij u op zondag 24 juni in Eibergen,
de werkgroep St. Paulusdag.
Wilt u z.s.m. melden bij het secretariaat van uw eigen
geloofsgemeenschap of u blijft koffie drinken en of u meedoet met de
activiteiten. Dit kunt u ook samen met uw naam en adres mailen naar
st.paulusdag@gmail.com.
De uiterste aanmelddatum is 10 juni 2018.
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MARIALOF IN DE MEIMAAND
In de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor Maria, de
moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, koppelen we aan nieuw
leven. De natuur komt weer tot bloei. Wat doods was laat weer nieuw
leven zien. We denken aan vruchtbaarheid, we denken aan het
moederschap. In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie,
de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, vieren we aan het begin en het einde
van deze maand een plechtig Marialof met een moment van uitstelling
van het Heilig Sacrament. We openen de meimaand op zondag 6 mei
en het sluitingslof is op zondag 27 mei. Aanvang beide keren om
17.00 uur. Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria vinden we
rust, vrede, inspiratie en moed. Zij is de gezegende onder de vrouwen.
Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer.”

Pastoor H.A.M. de Jong
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Uit de Beltrumse gemeenschap

HET KULTURHUS IS ER OOK VOOR U!
Voor de ouderen zijn er verschillende activiteiten in het Kulturhus.
Een weekoverzicht:
Dag
Maandagmiddag

Tijd
Activiteit
14.00 - 16.00 uur Koersbal

Dinsdag (de derde
van de maand)
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

11.00 - 13.30 uur Eetcafé

Vrijdagmiddag
(Zes maal per jaar)

10.45 - 11.30 uur Stoel-Gym
14.00 - 17.00 uur SeniorenInloop
(ook wel
spelmiddag)
14.00 - 17.00 uur Petit Café

Locatie/ruimte
De Kapel
Hassinkhof
Kulturhus
De kapel
Kulturhus
restaurant
Hassinkhof
De Kapel
Hassinkhof

Bij elke activiteit is er ook aandacht voor een gezellig samenzijn onder
het genot van een kopje koffie en/of een drankje.
Hebt u belangstelling voor één van deze activiteiten nemen dan contact
op met de beheerder: Edmund Heutinck: 06 51 75 63 25.
Ook kunt u binnenlopen bij het Meldpunt Beltrum die zitting houdt in
het Kulturhus op de maandag en donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30
uur. Ook zij kunnen u verder helpen bij vragen over één van deze
activiteiten.
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Vakantieperiode 2018 Senioren Inloop Kulturhus De Wanne.
We naderen het einde van het seizoen 2017/2018 en de
vakantieperiode staat voor de deur.
Hier een overzicht van de datums voor de komende periode:
 Op woensdag 27 juni is er GEEN Senioren Inloop i.v.m. de
buitenactiviteit Wandelen op Wielen. Wandel lekker mee!
 Op woensdag 11 juli is de laatste keer in het Kulturhus voor de
zomervakantie
 Op woensdag 5 september starten we weer met de Senioren Inloop
voor het nieuwe seizoen in het kulturhus.
 Tijdens de vakantieperiode is er wel inloop in de Hassinkhof dus
allen welkom aldaar!
Naast de Senioreninloop is er ook de gelegenheid om creatief bezig te
zijn. Dat kan zijn: o.a. handwerken, houtbewerking, schilderen, enz.
Deze activiteit beleeft nu een zomerstop en gaat na de kermis weer
verder. Voor ideeën of vragen kunt u bellen of mailen met:
Lies Wolterink
Telefoon: 0544 48 17 44.
Email: hlwolterink@gmail.com

Koersbal in de kapel

Stoelgymnastiek

ZONNEBLOEM BELTRUM
Afgelopen jaarvergadering, welke heeft plaatsgevonden in januari,
heeft de Zonnebloem. Beltrum helaas afscheid genomen van vier
vrijwilligers. Wij willen via deze weg de betreffende personen nogmaals
in het zonnetje zetten en ontzettend bedanken voor alle jaren inzet als
vrijwilliger voor de Beltrumse Zonnebloem afdeling. Wij zijn dankbaar
dat we namens hen de Zonnebloem activiteiten kunnen voortzetten in
Beltrum.
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Paulien Ribbers, maar liefst 48 jaar heeft zij zich actief ingezet én heeft
zij de Beltrumse Zonnebloem mee opgericht. Wil Spilman, zij heeft zich
ca. 20 jaar ingezet met name als secretaris. Lies te Boome, zij heeft
verscheidene bestuurlijke functies gedaan en is totaal 25 jaar
vrijwilliger geweest. Cilia Tackenkamp, ongeveer 18 jaar actief geweest
als o.a. bestuurslid vakantie. Dames bedankt nogmaals voor alles!
De vrijwilligers die werden gehuldigd waren: Paulien Ribbers, 48 jaar
met een gouden speld voor bijzondere verdiensten.
Anneke Wiegerinck, 25 jaar vrijwilliger met een gouden speldje welke
zij in ontvangst mocht nemen. Ine Dibbelink, 10 jaar vrijwilliger mocht
een zilveren speldje ontvangen. Zij heeft 9 jaren als voorzitter gediend
en blijft vrijwilliger. Mariet Hulzink (nog steeds actief) mocht ook een
gouden speldje in ontvangst nemen vanwege haar 25 jaren als o.a.
vrijwilliger in het meegaan met de Zonnebloem vakanties. Lies te
Boome ontving een gouden speldje voor bijzondere verdiensten
vanwege haar 25 jaar als vrijwilliger. Het was een topavond en
tegelijkertijd raar om van sommigen afscheid te nemen binnen het
clubje vrijwilligers. (Foto’s zie pagina 31)
GERRIE PAPEN 25 JAAR TUINMAN
Op 1 maart 2018 was het 25 jaar geleden dat Gerrie Papen begonnen
is met de onderhoudswerkzaamheden op ons kerkhof. Hij nam dit
toentertijd over van Theo Roelvink. Tot aan zijn vervroegde uittreding
bij zijn werkgever Visser Smit deed hij dit voornamelijk ’s avonds en
zaterdags. Nu is hij bijna dagelijks op ons kerkhof aanwezig.
Hij verricht daar alle voorkomende werkzaamheden van onkruid
wieden, aanharken van graven, vegen van paden, maaien en sproeien
van het aanwezige grasveld, snoeien van de heg en in de herfst het
verwijderen van de afgevallen bladeren. Sinds enkele jaren verzorgt hij
ook het onderhoud van de grafmonumenten die door nabestaanden
aan de beheercommissie kerkhof toevertrouwd zijn. Iedereen die wel
eens op het kerkhof komt, is er van overtuigd dat ons kerkhof er keurig
verzorgd uitziet. Dit horen wij ook vaak van buitenstaanders. Wij willen
Gerrie bedanken voor zijn inzet en hopen dat wij nog lang van zijn
diensten gebruik mogen maken. (Foto zie pagina 31)

Beheercommissie kerkhof Beltrum
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INZAMELING VOEDSELBANK
Maandelijks is er gelegenheid achter in de kerk om levensmiddelen te
schenken voor de Voedselbank. Deze mogelijkheid blijft bestaan.
Echter vanaf heden zal er ook doorlopend bij de uitgang van de COOP
Supermarkt een inzamelingskrat voor de voedselbank staan. De hierin
geschonken houdbare levensmiddelen (met een juiste
houdbaarheid datum) zullen worden afgegeven bij de Voedselbank.
De Voedselbank is blij met dit nieuwe initiatief voor donatie en dankt
iedereen die hier aan bijgedragen heeft.
De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks
voedselpakketten uit aan huishoudens, die niet meer in staat zijn om
zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen. Deze voedselpakketten
worden samengesteld uit voedsel, dat ons gratis door particulieren en
bedrijven wordt verstrekt.
Aan welke producten denkt de Voedselbank, aan bijvoorbeeld groenten
en fruit in glas of blik. We glunderen bij het idee van houdbare
complete maaltijdsoepen, of –sauzen met groenten erin.
Maar ook pasta, rijst, peulvruchten, en ontbijtgranen staan op ons
boodschappenlijstje.
Wij zijn altijd op zoek naar meer en gevarieerd voedsel voor onze
cliënten, zoals:
• Groente, fruit en aardappelen
• Levensmiddelen die volgens de warenwet nog goed consumeerbaar
zijn
• Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen
• Persoonlijke verzorgingsproducten die voor iedereen bruikbaar zijn,
zoals shampoo en tandpasta.

COOP, samen maak je ‘t verschil
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LUCHTBALLONVAART
Zondag 6 mei is het weer zover. Er zal namens de Zonnebloem Beltrum
weer een luchtballonvaart worden gehouden met zes gasten die
hieraan deelnemen. Wij hopen op mooi weer zodat de luchtballon rond
de klok van 19.00 uur kan opstijgen vanaf het kermisterrein in Beltrum.
Nadere informatie volgt nog via social media.
MARIAHULDE
Mariahulde Silvolde is op woensdag 9 mei om 19.00 uur.
De viering wordt voorgegaan door pastor Mia Tankink, geestelijk
adviseur van de Oude IJsselstreek, er wordt € 2,50 gevraagd voor het
boekje en de kaars. Opgave bij José Pierik tel: 0544-48 24 25
PINKSTERFIETSTOCHT
Ni-je Weagen op Oale Grond.
Op 2e Pinksterdag (21 mei) wordt er weer een fietstocht gehouden
onder de titel “Ni-je Weagen op Oale Grond ”. Met de aanleg van de
N18 is er op diverse plaatsen een nieuwe inrichting van het landschap
ontstaan. Deze fietstocht laat u daar kennis mee maken. Bennie en
Truus Stotteler, bekend met dit gebied, laten ons zien hoe je van de
ene kant naar de andere kant van de nieuwe N18 kunt fietsen.
Onderweg zijn er weer mooie pauzeplekken om even tot rust te komen.
Het Eetcafé van de Wanne is dit jaar medeorganisator dus ook de
inwendige mens wordt niet vergeten!
12.30 – 13.00 uur: inschrijven Kulturhus de Wanne
13.00 – 14.00 uur: start fietstocht
Vanaf 16.00 uur gezellige nazit in het Kulturhus
Volwassenen
€ 4,Kinderen
€ 2,Kinderen tot 4 jaar gratis
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HART VOOR DE ACHTERHOEK
Vanaf 22 mei tot en met 6 juni is het weer mogelijk
om te stemmen op de Rabobank - Hart voor de
Achterhoek - actie. Er doen verschillende verenigingen
en stichtingen mee. Waaronder ook uit Beltrum. Denk aan
De Zonnebloem, Meldpunt Beltrum, EHBO Beltrum, De Vrienden van
het Hassinkhof, SJB, etc. Al deze verenigingen hopen natuurlijk op uw
stem. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rabobank
Noord – Oost Achterhoek.
ZIJAKTIEF
Reisje ZijAktief op donderdag 31 mei. Vertrek om 9.30 uur Mariaplein
Beltrum. We brengen een bezoek aan de Grolsch Veste en het
museum.
Ook brengen we een bezoekje aan Kaasboerderij Kaamt en een
proeverij in Deurningen. We verwachten om 17.00 uur terug te zijn in
Beltrum, waarna we bij zalencentrum Dute Concordia gaan dineren.
De onkosten zijn € 65,00 per persoon.
U kunt zich opgeven tot 10 mei bij Corrie Ribbers tel: 0544 - 48 14 90
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Uitnodiging “Petit Café”
vrijdag 1 juni a.s.
in de Kapel / Hassinkhof
Thema: De kerkepaden
Onder de noemer ‘Petit Café’ organiseren we vanuit het Kulturhus een
gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met

Het eetcafé, De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd.
Beltrum.
Deze middag komt Fons Bokkers vertellen over de Beltrumse
kerkepaden. Hoe zijn ze ontstaan? En wat hebben ze te bieden?
Ook genieten we van koffie en thee, enkele hapjes en een drankje.

Locatie: de Kapel, Hassinkhof
Datum: vrijdag 1 juni
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 25 mei 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.:________________________
Komt allen op vrijdagmiddag 1 juni naar de Kapel van de Hassinkhof!
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GEEF AAN HET ORANJE FONDS
De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een sociaal en betrokken
Nederland. Met de collecte steunt het Oranje Fonds maatschappelijke
organisaties en laten we zien hoe belangrijk zij zijn voor velen.
In Beltrum zijn er met name een aantal sociaal maatschappelijke
activiteiten in het Kulturhus die hiermee gerealiseerd kunnen worden.
Denk aan: de Senioreninloop, het Eetcafé, het Petit Café en het
wandelevenement Wandelen op Wielen.
Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst van hun
eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere
helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd
is. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn
voor rekening van het Oranje Fonds. Zo wordt elke opgehaalde euro
100% besteed aan lokale sociale initiatieven, 100% dichtbij. Dat maakt
de Oranje Fonds Collecte uniek.
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd
aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun
huwelijk. Zij zijn het beschermpaar van dit fonds.
Contactpersoon voor Beltrum: Karin De Roover, 0544 - 48 18 36.
Hebt u de collectant gemist of wilt u nu al een bijdrage overmaken? Dat
kan via de online collecte webpagina:
https://gelderland.oranjefondscollecteonline.nl/ en zoek op organisatie:
Kulturhus de Wanne Beltrum. Alvast hartelijk dank voor uw gift!
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LOTENVERKOOP ZONNEBLOEM 2018
Wij gaan als vrijwilligers in de weken 25 en 26 langs de deuren om
loten te verkopen voor de Zonnebloem. U kunt ons in deze weken
verwachten aan uw voordeur. Een lot kost € 2,00 en we willen u alvast
hartelijk danken voor uw aankoop. De uitslagen van de loterij zullen
bekend worden gemaakt op 8 oktober 2018. Wij hopen natuurlijk dat
één van de inwoners van Beltrum in de prijzen zal vallen. Door het
kopen van een lot maakt u naast geldprijzen o.a. kans op: een
droomreis, een elektrische fiets of een weekendje weg.

Hartelijke groet, namens de Zonnebloem Beltrum
WANDELEN OP WIELEN 2018
Ook dit jaar organiseren wij voor jong en oud weer een wandel
driedaagse. Dit houdt in dat de senioren van ons dorp en kinderen uit
de groepen 3 t/m 8 van basisschool De Sterrenboog drie dagen gaan
wandelen. Ook beperkt mobiel en/of rolstoelafhankelijke mensen zijn
van harte welkom!
Wij wandelen op woensdag 27 juni, donderdag 28 juni en vrijdag 29
juni. Twee keer een middag en op de vrijdagavond. Op de middagen
starten we om 14.30 uur op vrijdagavond om 18.00 uur. De drie
verschillende routes zijn ongeveer drie kilometer lang en het begin en
eindpunt is op het Dorpsplein.
Halverwege is er een rustpunt om te ontspannen en te genieten van
een mooi stukje Beltrum.
Kosten deelname Senioren:
Om deel te kunnen nemen aan Wandelen op Wielen (WOW) vragen wij
een kleine bijdrage. Voor € 7,50 p.p. kunt u aan de
driedaagse deelnemen, ongeacht het aantal dagen dat u mee doet.
Voor dit bedrag regelen wij zo nodig een rolstoel en kunnen de
deelnemer en de duwer genieten van een mooie wandeling, muziek en
versnaperingen tijdens de wandeltocht!
Duwers en vrijwilligers betalen geen deelnamekosten. Wel staat er een
bus voor een vrije gift.
Kinderen worden via het SJB op school benaderd voor deelname.
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Inschrijving Wandelen op Wielen:
Lijkt het u leuk om deze drie dagen mee te wandelen, geef u dan op
via het inschrijfformulier. Deze liggen na 21 mei bij zowel de
Hassinkhof als Kulthurhus de Wanne. Ook vrijwilligers kunnen zich al
opgeven. Formulier deponeren in de groene bus van het Kulturhus of
de SJB-bus die staat in de hal bij het restaurant van het Hassinkhof.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Wandelen op Wielen
Voor vragen kunt u terecht bij
Edmund Heutinck (06-51 75 63 25),
Simone Kemkens (06-57 98 61 73),
Chantal Huinink (06-10 29 83 78)

- Met een knipoog schiep
de Schepper, de pioen om haar geur en haar volheid
ook wel Pfingstrose of
Pinksterroos genoemd,
zonder doornen.
- Met een liefdevolle glimlach keek Hij naar Maria
die om haar schoonheid
vergeleken wordt met een
Roos zonder doornen.
- Met warmte dacht Hij aan
ons - mensen - hoe goed wij
van heel de Schepping kunnen
genieten, immers:
“There is beauty in everything if you only have
eyes to see it.”

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Vaste Rubrieken
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM
Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65
Website: stpaulusparochie.nl
Dan klikken op Beltrum
Facebook: www.facebook.com/paulusparochie
///*\\\

PASTORALE ZORG:
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u
een beroep wilt doen op urgente gees telijke zorg, kunt u bellen met:
telefoonnummer 06 – 190 17 292.
///*\\\

BIJ OVERLIJDEN:
Contact opnemen met:
- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15
- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)
Xandra, Tom, Freek en collega’s.
- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23
- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.
Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken
aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden.
///*\\\

CENTRAAL SECRETARIAAT
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
///*\\\
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PAROCHIESECRETARIAAT:
het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 28 mei
- 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 2 juni t/m vrijdag 30 juni 2018:
uiterlijk t/m zaterdag 26 mei 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
Het prentenboek Anders is leuk!
van Francine Oomen.
Uitgeverij Areopagus, 2001.
Samenvatting
Er lijken vijf krokodillen uit hun ei te komen. Of toch niet? Het zijn vier
krokodillen, de vijfde is Anders. Anders komt er achter dat hij geen
krokodil is. Verdrietig gaat hij de jungle in, op zoek naar wat hij dan
wel is. Hij komt allerlei dieren tegen en steeds denkt hij dat hij een van
hen is maar telkens blijkt hij toch anders te zijn. Aan het eind van het
verhaal komt hij een kameleon tegen. Nu weet hij wat hij is! Hij is een
kameleon. Daarom leek hij op zo veel dieren maar was hij uiteindelijk
toch anders. Nu hij zijn soortgenoten gevonden heeft is hij blij, maar ze
concluderen ook: anders is leuk! Als alle dieren hetzelfde waren en in
dezelfde dingen goed waren, dan zou het maar saai zijn.
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FOTO’S VRIJWILLIGERS

Gerrie Papen

V.l.n.r. Mariet Hulzink, Lies te Boome, Cilia Tackenkamp, Vincent
Elferink, Wil Spilman, Paulien Ribbers en Ine Dibbelink.

Anneke Wiegerinck ontving bloemen en een speldje thuis.
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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.

Hulde aan vrijwilliger Marietje Stapelbroek
Bij het inleveren van haar collectebus voor Vastenactie heeft de
werkgroep M.O.V. collectant mevrouw Stapelbroek-Hendriks gehuldigd.
Vanaf het begin van de Missie-Ontwikkeling- en Vredeswerkgroep
collecteert zij. Dit is al vanaf de jaren 80 in de vorige eeuw. Ze heeft
in het verleden al een pauselijke Pro Ecclesia-onderscheiding gekregen
voor het vele werk dat ze binnen de parochie heeft gedaan.
Ze leest ook maandelijks voor in het verzorgingshuis ‘De Hassinkhof’ en
verricht mantelzorg! Gezien haar leeftijd van 86 jaar is dit wel
opmerkelijk.
De werkgroep heeft haar gehuldigd met een boeket bloemen en een
cadeaubon en wil hiermee ook de waardering uitdrukken voor alle
vrijwilligers die zich inzetten voor het goede doel!
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