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Periode: zaterdag 2 juni t/m vrijdag 29 juni 2018

Goed bezochte Hemelvaartviering in loods Loonbedrijf Scharenborg.
Op hemelvaartsdag werd voor de tweede keer een Oecumenische
Hemelvaartviering gehouden in de loods van loonbedrijf Scharenborg.
Net als vorig jaar waren zo’n 200 bezoekers getuige van een mooie
viering in een bijzondere omgeving.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 2 juni/m vrijdag 8 juni 2018

Feest van het Heilig Sacrament (B- jaar)
Weekend lezingen:
Exodus 24, 3 – 8
Marcus 14, 12 – 16, 22 – 26
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: “Neem hiervan, dit is mijn lichaam.”
Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni
Dit weekend is er geen viering in Beltrum.
Opgegeven intenties worden verschoven naar volgend weekend.
Woensdag 6 juni
14.00 u. in de kerk

Viering Samenleven/KBO
Voorganger: Pastor Otto uit Lünten

Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo; Annie Ernst-Baks.
Vrijdag 8 juni
19.00 u. in de kerk

Viering van Woord en Gebed i.v.m. afscheid
van pastoraal werkster drs. Annet Zoet
Voorgangers: Pastoraal team
Koor:
Kiddoesj
///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 9 juni t/m vrijdag 15 juni 2018

Tiende zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Genesis 3, 9 – 15
Marcus 3, 20 – 35
Hij zal jullie een grote bovenkamer wijzen,
die al is ingericht en waar alles gereedstaat.
Zondag 10 juni
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Jorn te Boome en Daan Reijerink
Misintenties:
Overleden ouders Hoitink-Delsing; Agnes Bleumink-te Bogt;
Lies Stoverink-Garstenveld; Jans en Dina Hoffman-Ballast en Danny;
Herman Dreierink; Wilma Ballast-Mombarg; Leis Luttikholt-te Boome;
Henk Orriëns; Marie Boomgaard-klein Zeggelink (nms de Buurt); Jan en
Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Marie Hoffmann-Haarlink; Harry te
Fruchte (jgd.); overleden familie Beernink-Bomers; Fiene Meijer-te
Poele; Grada Luttikholt-Severt (jgd.); Jan Huitink en overleden familie;
Theo Stortelder.
Woensdag 13 juni
09.00 u. in de kerk

Werkgroep

Misintenties:
Maria Ballast-Luttikholt (jgd.); Marie Hoffmann-Haarlink (nms buurt
gang).
///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 16 juni t/m vrijdag 22 juni 2018

Elfde zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Ezechiël 17, 22 – 24
Marcus 4, 26 – 34
Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit
op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het
zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.
Zaterdag 16 juni
19.00 u. in de kerk Woord en Communievieirng
Voorganger: werkgroep
Koor:
Rhumtas
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Bernard te Loeke; overleden ouders Hoitink-Delsing; Familie te BoomeStoltenborg-Nunning; overleden ouders Wiegerinck-Huurneman;
Herman ten Have; overleden familie Ottink; Theo Scharenborg;
Marie Hoffmann-Haarlink; Herman Krabbenborg; Wilhelmien
Stapelbroek-Krabbenborg; Johanna Theodora Berendsen-Stoverink
(jgd.); Fiene Meijer-te Poele; Jan Huitink (jgd.); Henk Bleumink (Olde
Pelle); overleden familie Gunnewijk-Keurentjes; tot zekere intentie.
Woensdag 20 juni
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.

///*\\\
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 23 juni t/m vrijdag 29 juni 2018

Geboorte Heilige Johannes de Doper
Weekend lezingen:
Jesaja 49, 1 – 6
Lucas 1, 57 – 66+80
Voor Elisabath brak het ogenblik aan, dat zij moeder werd, zij schonk
het leven aan een zoon. ‘Hij moet Johannes heten.’
Zondag 24 juni
Dit weekend is er geen viering in Beltrum
Paulusdag om 10.30 in Eibergen
Opgegeven intenties worden verschoven naar 8 juli.
Woensdag 27 juni
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.

///*\\\
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Beltrum za 2 jun

Geen viering

Neede

za 2 jun

19.00 Wo-Co viering

Eibergen
Neede
Groenlo
Groenlo
Rekken

za 2 jun
za 2 jun
zo 3 jun
zo 3 jun
zo 3 jun

19.00
19.00
10.30
17.00
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Plechtig Lof
Wo-Co viering

Rietmolen zo 3 jun

10.30 Wo-Co viering

Eibergen za 9 jun
Lievelde za 9 jun
Rekken za 9 jun
Rietmolen za 9 jun
Groenlo zo 10 jun

19.00
19.00
19.00
19.30
10.30

Rozenkrans
Eucharistieviering
Wo-Co viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Beltrum zo 10 jun 09.00
Neede

Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Werkgroep
Kerkkoor uit Baarn
Pastor R. den Hartog
Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

zo 10 jun 10.30 Wo-Co viering

Werkgroep

Beltrum za 16 jun 19.00 Wo-Co viering

Werkgroep

Lievelde za 16 jun
Groenlo zo 17 jun
Groenlo zo 17 jun
Eibergen zo 17 jun
Rekken zo 17 jun
Rietmolen zo 17 jun

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

19.00
10.30
12.00
09.00
9.00
10.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Dopen
Eucharistieviering
Wo-Co viering
Wo-Co viering

Groenlo za 23 jun 17.30 Eucharistieviering
Eibergen zo 24 jun 10.30 Paulusdag
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Hartog
Hartog
Hartog
Hartog

Pastoor H. de Jong
Pastoraalteam

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
Fien Meijer-te Poele
Hassinkstraat 13 Beltrum
Zij is 9 mei jl. op 94 jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Opbrengst collectes in de maand april 2018: € 806,58.
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AFSCHEID ANNET ZOET
Er is vrijdag 8 juni om 19.00 uur viering van Woord en Gebed i.v.m. het
afscheid van pastoraal werkster drs. Annet Zoet. Het pastoraal team
gaat voor en muziek wordt verzorgd door Kiddoesj. Daarna is er
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van haar.
ACOLIETEN
Weekend 23/24 juni:
weekend 30 juni/1 juli:

geen viering
geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 2 en zondag 3 juni 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
VORMEN 2018
Op zaterdag 2 juni ontvangen in de H. Calixtus te Groenlo 24 kinderen
uit de Paulusparochie van Mgr. Hoogenboom het Heilig vormsel. Hierbij
zijn ook drie kinderen uit Beltrum namelijk:
 Finn Groot Zevert
 Wander Maarse
 Lotta Wouters
Wij feliciteren alle vormelingen en hun ouders met dit heugelijk feit.

Lianne Dreierink, Werkgroep vormen
PAULUSDAG
Beste mensen,
Nog even een herinnering! Op 24 juni is de Paulusdag in Eibergen.
Om 10.30 begint de dag met een viering in de Mattheüs kerk.
Daarna volgt er koffie. Het programma na de koffie belooft erg mooi te
worden! U kunt zich nog opgeven hier op parochie secretariaat.
Dus wees welkom!
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St. Paulusparochie
BACK TO BASIC
In 2018 organiseert het aartsbisdom weer een tienerkamp. Dit keer
gaan we naar Rotterdel in de Duitse Eifel. We kamperen daar aan de
oever van een beekje. Jullie mogen zelf koken in jullie groepje. Op het
kamp zijn er verschillende spelen en gaan we een spannende trektocht
maken in de omgeving. Ook gaan we klimmen dus dat wordt superleuk.
Het is echt ‘back to basic’! Wat heb je nodig om een leuk kamp te
hebben? Ons, jou, een leuke plek en goede ideeën. Tijdens het kamp
hebben we ook een paar vieringen waarin het gaat over onze ‘basics’.
Dat wil je toch ook ontdekken?
Waar? Rotterdel (Duitsland), we verzamelen in Nederland en gaan daar
in busjes naar toe.
Wanneer? 5 – 11 augustus 2018
Hoe oud? 12 – 16 jaar
Hoeveel? € 200 (mocht dat problemen geven, neem gerust contact op)
Leiding? Pastoor Gerben Zweers, Linda Vink, Jeanique Brus en anderen
Voor meer informatie: zie facebook of mail pastoor Gerben Zweers,
pastoorzweers@gmail.com
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SACRAMENTSDAG 3 JUNI
Sacramentsdag wordt in onze Nederlandse kerkprovincie gevierd op de
zondag na de tweede donderdag na Pinksteren. Bij het Laatste
Avondmaal stelde de Heer de viering van de Heilige Eucharistie in:
“Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken”.
We vieren dat de Heer blijvend onder ons tegenwoordig is, ons voedt
en met ons op weg wil gaan. De geconsacreerde Hostie noemen we het
Heilig Sacrament of: Het Allerheiligste. In elke katholieke kerk wordt
het Heilig Sacrament bewaard in het tabernakel dicht bij de altijd
brandende godslamp. In Groenlo kennen we inmiddels al een aantal
jaren de uitstelling en aanbidding van de Heer in het Allerheiligste
Sacrament, op elke vrijdagochtend, een half uur voor de Heilige Mis
van 9.00 uur. We mogen in stilte bij de Heer zijn en ons leven aan Hem
toevertrouwen. Sacramentsdag wordt op 3 juni in het Eucharistisch
Centrum, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, gevierd met de Hoogmis
van 10.30 uur en om 17.00 uur met een Plechtig Lof met medewerking
van het herenkoren van Eibergen en Groenlo.
Welkom! Geloof zij Jezus Christus in het Heilig Sacrament!

Pastoor H.A.M. de Jong
RONDLEIDING CALIXTUSBASILIEK
Al meer dan een eeuw staat hij daar op de Kerkwal: onze statige en
indrukwekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie de
mensen waren die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo’n gebouw
op die plek op te richten? Wie de architect was? En als we de kerk
binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn aangebracht? En
welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters worden verteld?
Wie al dat fraais vervaardigde? Het is de meesten van ons zo vertrouwd
allemaal dat we het niet meer zien. Jan van der Post heeft de kerk
grondig bestudeerd en wil op verzoek van de commissie Ontmoeting &
Inspiratie belangstellenden graag deelgenoot maken van een aantal,
dat hij toen ontdekte. Dit keer ligt het accent op de glas-in-loodramen.
U hebt daartoe de gelegenheid op maandag 18 juni om 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de
Nieuwstad voor een kop koffie of thee.
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STICHTING ALVAN TSARIK
Een neef van Pater Bennie Beunk, René Beunk, (zoon van Harry) is in
de voetsporen van zijn oom, sinds 2005 actief met de stichting Alvan
Tsarik in Armenië, in en rond Gyumri.
Al zijn vrije tijd stopt hij in het project: “Ieder is verantwoordelijk voor
zijn/haar eigen leerproces”.
Er is een centrum gebouwd om onderwijs te kunnen geven, hiervoor is
een lening aangegaan, daardoor kunnen de salarissen van de
medewerkers niet langer meer worden betaald. Via crowd funding is hij
eenmalig bezig om een goed fundament onder het project te krijgen
om zo op eigen benen te kunnen staan. René is er diep van overtuigd
dat zij ginds op de goede weg zijn en dat deze moeilijke periode met
onze hulp overwonnen kan worden.
Het rekeningnummer is: NL66 RABO 0113 8511 62
t.n.v. Stichting Alvan Tsarik
De giften zijn van de belasting aftrekbaar omdat zij een erkende ANBIstichting zijn. Wie meer wil zien van wat zij te bieden hebben kan
kijken op: www.alvantsarik.org Er is ook een filmpje van 20 minuten
over het centrum: https://www.youtube.com/watch?v=A-LF6ZQNoiO
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingAlvanTsarik/
DE WANDELING (PELGRIMAGE)
Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan.
Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en
onze tochtgenoten kunnen inspireren.
Het kaartspel van de KRO ‘De Wandeling’ kan het gesprek op gang
brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Groenlo.
Wanneer: maandag 25 juni
Vertrekpunt: Calixtusbasiliek
Tijd: 19.00 uur (De wandeltocht duurt ± 2 uur)
Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of via
secretariaat tel. 0544 – 46 13 35 (di-do morgen 9.00 uur - 11.00 uur)

Met vriendelijke groet,
Anita Overkamp, Trudy Korenromp,
Rieky Luttikholt en Lies Scharenborg.
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VERTROUWEN
Volgende maand is het al weer een jaar geleden dat ik formeel pastoor
werd van onze twee grote parochies met in totaal zestien
geloofsgemeenschappen. Toen ik 23 jaar geleden gewijd werd had ik
mij zo’n toekomstbeeld niet voor kunnen stellen. Er werd in die tijd nog
niet gesproken over het sluiten van kerken. Sommige dingen lukten
nog: de oprichting van een kinderkoor, aantrekkelijke
jongerenvieringen en nieuwe vrijwilligers die hun intrede deden.
“Hoe is het, kunt u het redden? “ vragen parochianen soms
belangstellend met de toevoeging dat het wel een ‘hele kluif’ is.
“Ik denk het niet” is mijn reactie. En dan zie ik plots een verschrikt
gezicht. “Ik ga het niet redden, Hij moet redden!”.
Maar ja, de Heer heeft grondpersoneel nodig om Zijn Boodschap
ingang te laten vinden in deze tijd en in deze omgeving.
Onlangs is het pastoraal team versterkt met de komst van pastoraal
werkster Carla Roetgerink, terwijl we afscheid namen van Annet Zoet
en eerder van Hetty Bresser. Ik ben blij met mijn collega’s en al die
andere enthousiastelingen in zestien locaties die hun vertrouwen geven
en ondersteunen en met gebed, inzet en aanwending van hun talenten.
Veel waardering heb ik voor de parochiebesturen die – beiden
onderbezet – in een goede sfeer samenwerken en zeer veel werk
verzetten en daarbij ook minder plezierige zaken opvangen. Er komt,
beste mensen, veel op ons allen af. De volkskerk met haar
vanzelfsprekendheden is weg. Geloven doen de meeste parochianen
zelf wel – “ik heb mijn eigen geloof” – en zoeken dat niet meer of
alleen nog op de scharniermomenten van het leven in een lokale
gemeenschap. Die lokale gemeenschap krimpt en haar voortbestaan is
onzeker geworden.
We zien het. We weten het. Maar waar is ons vertrouwen?
Als pastoraal team en besturen buigen we ons over een nieuw
beleidsplan dat richting zal geven aan de kerk-in-verandering in onze
mooie oostelijke Achterhoek.
Bij dit alles spreken we vertrouwen uit in het besef dat de Kerk niet een
project van mensen is, maar een gave van God. En wat Hij geeft heeft
altijd blijvende waarde. De Kerk is van alle tijden is én altijd in
beweging. Uiteindelijk is zij een gave die bestand is tegen slijtage,
afbraak en vervlakking. De heilige Geest leeft in haar en zorgt steeds
weer voor vernieuwing en voortgang. Dat wil niet zeggen dat alles bij
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het oude blijft. Bemoedigend voor mij zijn de woorden opgetekend in
de 127ste psalm, vrij vertaald:
“Als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis, dan heeft het geen
zin, ook al doen de bouwers hun best”.
Als we vanuit dit vertrouwen kunnen leven kunnen we ook vertrouwen
geven. De kerk van de toekomst zal met dat vertrouwen en vrijmoedig
het geloof in God ter sprake brengen en ervan getuigen.

Pastoor H.A.M. de Jong
DANK U WEL
Middels dit berichtje bedank ik iedereen welgemeend voor de vele
hartelijke en oprechte welkomstwensen. De vele kaartjes, mailtjes,
berichtjes, post en vindingrijke cadeautjes die mij bereikt hebben. Uit
alles spreekt zorgzaamheid, blijdschap en vertrouwen.
Ook dank voor uw aanwezigheid tijdens de presentatieviering en de
handen die geschud zijn. Het doet goed om op deze wijze te mogen
beginnen aan een opdracht in onze zestien geloofsgemeenschappen. Ik
hoop u in de komende tijd ook allemaal nog eens persoonlijk te
ontmoeten en beter te leren kennen.
Mag ik u vragen om te blijven bidden voor een vruchtbare
samenwerking in de parochies Sint Ludger en Sint Paulus.

Met Gods rijke zegenwens, Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
COLLECTE LONGFONDS
De opbrengst van de collecte van het Longfonds heeft het mooie
bedrag van € 1492,49 opgebracht. Wij willen iedereen hiervoor
bedanken. De collectanten bedanken wij voor hun inzet!

Marian te Woerd en Ingrid Draaijer
SAMENLEVEN/KBO
Op woensdag 6 juni komen de senioren van Lünten weer naar Beltrum
voor de jaarlijkse uitwisseling. We beginnen om 14.00 uur in de kerk en
daarna gaan we naar Spilman. Onder het genot van een drankje en een
hapje zullen de Paniektrekkers zorgen voor de muzikale omlijsting en
dit alles voor € 20,- p.p. dankzij de subsidiebijdrage van de Euregio.
Geef u zo snel mogelijk op bij Rikie Scharenborg tel. 0544 - 48 19 55
of bij Ine Abbink tel. 0544 - 48 14 01.
Ook nodigen wij u uit voor de jaarlijkse traditionele BINGO op 21 juni
om 14.00 uur bij Dute.
Evenals vorig jaar heeft de Rabobank een bedrag beschikbaar gesteld
voor verenigingen/stichtingen die een maatschappelijk of cultureel doel
dienen. Natuurlijk willen wij u wederom vragen om twee stemmen uit
te brengen op Samenleven/KBO. Hebt u moeite met het stemmen,
Rikie Scharenborg wil u daar graag bij helpen. Leden van de Rabobank
kunnen stemmen tussen 22 mei en 6 juni via www.rabobank.nl/noa
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DUOFIETS
Vind je het fijn om iets te betekenen voor een ander. En ben je begaan
met ouderen? Dan zijn we op zoek naar jou! Geniet van een rondje
fietsen door de mooie omgeving van Beltrum samen met een ander
voor wie zelf fietsen niet meer mogelijk is.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rense Winkelhorst
of Joop Abbink (De Hassinkhof) via grandcafe.hassinkhof@szmk.nl
of via telefoonnummer 0544 - 47 63 53
(tussen 10.00 en 16.30 uur).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Vind je het leuk om met mensen om te gaan en een prettige ontvangst
te creëren? Dan is de rol van gastvrouw of gastheer jou op het lijf
geschreven! Ter uitbreiding van ons vaste team van vrijwilligers zijn we
voor het nieuwe seizoen 2018/2019 op zoek naar gastvrouwen/heren
voor het ontvangen van mensen, verzorgen van koffie, thee en lunch,
lichte administratie - en schoonmaakwerkzaamheden.
Het Kulturhus in Beltrum is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van
Beltrum en omgeving. Of het nu gaat om een ontmoeting, een activiteit
of een ongedwongen drankje. Door de verschillende functies en het
laagdrempelige karakter voelt iedereen zich welkom.
In het Kulturhus bevindt zich een centrale ontmoetingsruimte met een
leestafel, een informatieruimte annex Dorpsböke en activiteiten- en
vergaderruimtes. In de grote zaal (voormalige kapel Hassinkhof) is een
multifunctionele ruimte gecreëerd welke te gebruiken is voor grote
bijeenkomsten zoals recepties of grote vergaderingen. Ook binnen de
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Sterrenboog en de kerk zijn ruimtes beschikbaar voor (educatieve)
activiteiten. Daarnaast biedt het Kulturhus onderdak aan
dienstverlenende organisaties en commerciële partijen.
Om bezoekers naar de juiste persoon en ruimte te begeleiden is er een
team van vrijwillige gastvrouwen/heren nodig. Deze persoon ontvangt
de bezoeker, knoopt een kort gesprekje aan en begeleidt diegene naar
de juiste persoon en/of ruimte. Daarnaast verzorgt diegene een kopje
koffie of thee en een hapje en drankje. In de avonduren ligt naast het
vervullen van de rol van gastvrouw/heer de nadruk op het draaien van
een bardienst. Na afloop van activiteiten kan er nog gezellig na
geborreld worden. Als gastvrouw/heer ben je: vriendelijk en sociaal
vaardig, je maakt makkelijk een praatje en je vindt het leuk om in een
team aan de slag te gaan.
Wat wij bieden:
 Een fris, modern gebouw dat helemaal van deze tijd is, open en
transparant met aandacht voor gezelligheid en saamhorigheid.
 Begeleiding en een korte ‘on the job’ training om als
gastvrouw/-heer aan de slag te gaan
Stichting Kulturhus Beltrum is te vinden op Facebook en laat hier de
activiteiten en ontwikkelingen zien. Nog geen vriend? Ga naar Facebook
en zoek op Stichting Kulturhus Beltrum.
Ook online: www.kulturhusbeltrum.nl. Via deze site kunt u onder
andere ruimtes reserveren of in contact komen met onze beheerder
Edmund Heutinck. Tel: 06-51 75 63 25
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Geen slachtofferrol – door Christine van Reeuwijk
Hou er nou toch eindelijk eens over
op,’ zei Jan tegen Rivka. ‘Hoe vaak
moet ik het nog herhalen: je kunt
je zus Ilona niet veranderen.’ Rivka
keek haar vriend zwijgend aan. Het
bleef opmerkelijk. Waarom gingen
Rivka en Ilona toch zo verschillend
met het verlies van hun moeder
om? Karakterverschillen speelden
uiteraard een rol en je omstandigheden. Het was zo’n beetje het
eerste dat Rivka hem verteld had
toen zij en Jan elkaar vijf jaar
geleden leerden kennen. Ze had
net haar hbo-diploma behaald.
Haar vader had op de eerste rij
gezeten en zijn handen vol gehad
aan Ilona die constant aandacht
trok. Ze had door het overlijden
van hun moeder haar mboopleiding niet kunnen afmaken en
gebruikte haar dood nog altijd als
excuus. Jan en Rivka hadden de
afgelopen jaren samen een heel
proces doorlopen. Rivka leerde
haar verwachtingspatronen bij te
stellen, je kon de ander niet
veranderen, hooguit er zelf beter
mee om leren gaan, maar nu hun
bruiloft dichterbij kwam, was ze
toch weer teleurgesteld dat Ilona
amper betrokken was. Jan
herhaalde het nog maar eens en
zei: ‘Ilona zal niet veranderen.
Vandaag niet, morgen niet, nooit
niet. Zorg ervoor dat je zelf niet in
de slachtofferrol gaat zitten en
alles wat ze dan toch nog geeft, is
meegenomen.’ Plots begon Rivka
te huilen. Ze huilde zoals ze nog
nooit had gehuild. Jan schrok
ervan, sloeg een arm om haar
heen en zei: ‘Ach Riv toch.’ Hij zag
nu pas wat er werkelijk speelde:

Rivka miste haar moeder meer dan
ooit en ze bleef maar hopen dat
Ilona iets van die leegte zou
compenseren, maar zij had al meer
dan genoeg aan zichzelf. Uren
hadden ze gepraat, daar in hun
serre, met een paar pimpelmezen
hippend voor de tuindeuren. ‘Met
Pinksteren is er iets met de mens
gebeurt.’ De dominee preekte er
die zondag vol vuur over. De zon
scheen het kerkgebouw binnen,
Rivka kneep haar ogen dicht, ze
kon nooit zo goed verwoorden wat
de Pinkstergeest precies betekende, maar voelde dat je hoe dan
ook de taal van de liefde moest
spreken. Het leek wel alsof ze een
glimp van God had opgevangen, ze
moest het omdraaien, er zoveel
mogelijk voor haar zus proberen te
zijn en blijven geloven in Jans
motto: Verwacht het onverwachte.
Na de kerkdienst kwam Ilona bij
haar zus en zwager op de koffie, ze
praatte eerst wat over koetjes en
kalfjes en begon ineens over
Rivka’s trouwjurk. Rivka dacht: o
nee toch, ze heeft zo’n andere
smaak dan ik en gaat me nu toch
niet vragen of ze mee mag naar
een bruidszaak. Rivka moest zich
echt inhouden, maar weldra vroeg
Ilona: ‘Zou je de trouwjurk van
mama soms willen dragen, het is
ongeveer jouw maat en ik wil hem
gerust voor je vermaken. Dan ben
je op jullie grote dag toch op een
speciale manier met mama
verbonden.’ Rivka wist niet wat ze
hoorde, pakte haar zus beet, slikte
en zei toen Ilona de deur nog maar
amper uit was tegen Jan: ‘Vanaf nu
wordt jouw motto ook mijn motto.

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 25 juni
- 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 30 juni t/m vrijdag 27 juli 2018:
uiterlijk t/m zaterdag 23 juni 2018.
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10
- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’
- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in ‘Word-document’
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:
na telefonische afspraak bij
Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.
U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14
bij ‘ ’t Achterummeke ‘
Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
Emailadres: achterummeke@live.nl
///*\\
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HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer
van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 .
POLITIE GEMEENTE BERKELLAND
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de
volgende manieren contact opnemen met de politie:
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur
aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .
SENSIRE THUISZORG
Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn.
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met
zorg die nodig is om gezond te zijn èn te blijven.
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM
We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.
Team Voormekaar Beltrum
Telefoon: 0545 - 250 300
Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.
MELDPUNT BELTRUM
Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u
mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het
Kulturhûs.
Kom langs voor een praatje, een kop koffie
of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het
reserveren van een rolstoel
Tel: 06 5709 7060
Open van 9.30 tot 11.30 uur.
meldpuntbeltrum@gmail.com
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Het kinderhoekje
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

1: Een kimspel
Niet zien maar wel weten. De kinderen raden een aantal voorwerpen
die onder een doek verstopt zijn. Ze mogen de voorwerpen niet zien.
Laat ze de voorwerpen beschrijven (zonder de naam te noemen) en de
ander laten raden wat het is, ik zie, ik zie, wat jij niet ziet enzovoorts.

2: Schaduwspel
Neem een sterke lamp mee. Bijvoorbeeld een industrielamp.
Hang een diascherm of een wit laken op. Maak met je twee handen
een figuur op de witte achtergrond. Laat de kinderen zeggen wat ze
denken te zien. Doe ook zo met de andere voorbeelden. Geef elk kind
een kopie van de afbeelding om het zelf te proberen.

Bronvermelding: Bonnefooi
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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.

Fien Scharenborg is op 26 april jl. koninklijk onderscheiden en kreeg
van de burgemeester Van Oostrum van Berkelland de bijhorende
versierselen opgespeld. Fien Scharenborg mag zich vanaf nu Lid in de
Orde van Oranje-Nassau noemen.
Deze meer dan terechte onderscheiding heeft ze verdiend aan haar
inzet voor de samenleving en in het bijzonder voor haar inzet voor de
Beltrumse kerk. Ze was bestuurlijk actief maar ook twintig jaar als
vrijwilliger betrokken bij de Actie Kerkbalans en werkt al meer dan 16
jaar mee aan het invouwen van De Echo. Vanaf 1996 is ze actief bij de
Oecumenische Raad Beltrum-Groenlo-Lievelde waar ze in Beltrum
verantwoordelijk is voor de organisatie van de viering of avondgebed
van de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde.
Naast het werk voor de kerk heeft mevrouw Scharenborg zich ook
ingezet voor de Katholieke Bond voor Ouderen.
Namens de Locatieraad nogmaals van harte proficiat van deze meer
dan verdiende onderscheiding.
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