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Periode: zaterdag 30 juni t/m vrijdag 27 juli 2018

Jaarlijkse St. Paulusdag dit jaar in Eibergen
Zondag 24 juni jl. hielden we in onze parochie weer de jaarlijkse
St. Paulusdag. Dit jaar waren we welkom in de geloofsgemeenschap
van de H. Mattheus in Eibergen. Na de viering was er een programma
met een aantal activiteiten.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 30 juni t/m vrijdag 6 juli 2018

Dertiende zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Wijsheid,1, 13 – 15; 2, 23 – 24
Marcus 5, 21 – 43
Ze ging tussen de mensen door totdat ze vlak achter Jezus was…
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
Dit weekend is er geen viering in Beltrum.
Opgegeven intenties worden verschoven naar volgend weekend.
Woensdag 4 juli
10.00 u. in de kerk

Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo; Annie Ernst-Baks;
ouders Baks-Schilderinck.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 7 juli t/m vrijdag 13 juli 2018

Veertiende zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Ezechiël 2, 2 – 5
Marcus 6, 1 – 6
De mensen daar wilden niets met Jezus te maken hebben...
Zondag 8 juli

Poolse kinderen komen op bezoek

10.30 u. in de kerk Eucharistieviering + de werkgroep
Voorganger: Pastor H. de Jong
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Mees Stortelder
Juup Ratering
Misintenties:
Anneke Beernink-Bomers; Herman ten Have (jgd.) en overleden
familie; Herman Dreierink; Marie Hoffmann-Haarlink; Fiene Meijer-te
Poele; Theo Stortelder; overleden ouders Grobbee-Bakker; Antoon te
Woerd (jgd.); ouders Wolterink-Nijhuis; overleden familie HoitinkLepping; overleden familie Venderbosch-Stovering; Bernard Lankveld
(jgd.); Agnes Schilderinck; Jan en Willemien Hofman-Gunnewijk;
Uit dankbaarheid; Herman en Marietje te Bogt-Geverink en overleden
familie; Frans en Dien Klein Gunnewiek-Lemelder; overleden familie
Ottink; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Jan en Marie Nijenhuis en
Paul en Bennie; Jan Geverinck (jgd.) en Dien Geverinck-ten Heggeler;
Riek te Bogt-Roerdink (jgd.); Lies Stoverink-Garsteveld.
Woensdag 11 juli
09.00 u. in de kerk

Woord en Communieviering
Werkgroep

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 14 juli t/m vrijdag 20 juli 2018

Vijftiende zondag door het jaar (B-jaar)
Weekend lezingen:
Amos 7, 12 – 15
Marcus 6, 7 – 13
Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich en stuurde ze twee aan
twee op weg...
Zaterdag 14 juli
19.00 u. in de kerk Woord en Communievieirng
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Juup Ratering
Daan Reijerink
Misintenties:
Bernard te Loeke; Agnes Bleumink-te Bogt; Marie Hoffmann-Haarlink;
Harry te Fruchte; Fiene Meijer-te Poele; Sjef Meeuwis (jgd.);
overleden ouders Hanselman-Everink; Theo Huinink (jgd.) en Agnes
Huinink-Onstenk en Henri Huinink; Frans Klein Gunnewiek en overleden
familie Klein Gunnewiek; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Henk
Reijerink (jgd.)
Woensdag 18 juli
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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4

VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 21 juli t/m vrijdag 27 juli 2018

Zestiende zondag door het jaar (B- jaar)
Weekend lezingen:
Jeremia 23, 1 – 6
Marcus 6, 30 – 34
Kom we gaan naar een stille plek om wat te rusten...
Zaterdag 21 juli en zondag 22 juli
Dit weekend is er geen viering in Beltrum
Opgegeven intenties worden verschoven naar 28 juli.
Woensdag 25 juli
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
Eibergen za 30 jun 19:00 Vesper - Avonddienst
Lievelde za 30 jun 19:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Beltrum za 30 jun/zo 1 juli Geen viering
Neede
zo
Rekken zo
Rietmolen zo
Groenlo zo

1
1
1
1

jul
jul
jul
jul

Eibergen za 7 jul
Lievelde za 7 jul
Rietmolen za 7 jul
Groenlo

zo 8 jul

10:30
09:00
10:30
10:30

Wo-Co viering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Wo-Co viering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Na de viering zegening vakantiegangers
en vervoermiddelen

19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
19:00 Wo-Co viering
Werkgroep
19:30 Wo-Co viering
Werkgroep
Eindejaars schoolviering
10:30 Eucharistieviering
Mgr. H. Woorts

Beltrum zo 8 jul 10:30

Eucharistieviering werkgroep.
Pastoor H. de Jong
Poolse kinderen komen op bezoek.

Beltrum za 14 jul 19:00

Wo-Co viering
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelde za 14/zo 15 jul
Neede
za 14 jul 19:00
Groenlo zo 15 jul 10:30
Eibergen zo 15 jul 09:00
Rekken zo 15 jul 09:00
Rietmolen zo 15 jul 10:30

Geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Beltrum za 21/zo 22 juli
Rekken
Groenlo
Lievelde

Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor

R. den Hartog
R. den Hartog
J. Droste
R. den Hartog
J. Droste

Geen viering

za 21 jul 19:00 Wo-Co viering
zo 22 jul 10:30 Eucharistieviering
zo 22 jul 09:00 Eucharistieviering
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Werkgroep
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog

Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11
Openingstijden:
ma. 19.00 – 20.00 uur en do. 10.30 – 11.30 uur.
E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00
uur en vinden plaats in het parochiecentrum.
OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van
Leo te Bogt
Leharstraat 3 7132 AS Lichtenvoorde
Hij is 11 juni jl. op 57 jarige leeftijd overleden
Leis Wallerbos-Beijer
Meester Nelissenstraat 12 Beltrum
Zij is 16 juni jl. op 91 jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
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GEBOREN
Mascha
dochter van Jorin en Nardie Halleriet-Spexgoor
zusje van Britt en Rimke
Oosterholtweg 9 7142 HJ Groenlo
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje.
Welkom in ons midden, Mascha.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand mei 2018: € 351,10
Nederlandse Missionarissen: € 166,80
Tijdens de Oecumenische viering Hemelvaartsdag
voor de voedselbank: € 416,24
ACOLIETEN
Zaterdag 28 juli 19.00 uur Jorn te Boome en
Mees Stortelder

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 7 en zondag 8 juli 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.
VAKANTIE SECRETARIAAT
Het secretariaat is gesloten van maandag 30 juli t/m zondag 19
augustus (week 31-32-33).
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Locatie nieuws
JAARLIJKS UITJE
Het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers van de woord- en
communiegroep vond woensdag 20 juni plaats.
Zoals gewoonlijk begonnen we met een viering om 9 uur in de kerk.
De ‘vaste’ kerkgangers wisten met onze komst al wat er stond te
gebeuren. Pastor Ronald den Hartog verwelkomde ons en vertelde dat
iedereen blij is met onze groep, ook al vanwege het afnemende aantal
voorgangers. Hij wenste ons een gezellige dag en na de koffie/thee
met appeltaart van Roza, vertrokken we naar onze workshop
bloemschikken bij Buitengewoon Beltrum.
Onder de deskundige leiding van Laura maakten we de bloemstukken
op de foto. Voor de lunch fietsten we naar De Duif, waarmee we deze
mooie en gezellige dag afsloten.
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VIERING POOLSE KINDEREN
Aan het eind van de viering van 8 juli wordt u om een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Deze is bestemd voor de organisatie die het ieder
jaar mogelijk maakt om Poolse diabetes kinderen naar Nederland te
halen voor een vakantie van drie weken. In deze tijd hebben deze
kinderen ook contact met lotgenoten en leren ze beter omgaan met
hun suikerziekte.
Al deze kinderen komen uit kansarme Poolse gezinnen.
De organisatie hiervan is kostbaar en men is geheel afhankelijk van
vrijwillige bijdragen.
Een bijdragen wordt van harte bij u aanbevolen.
U kunt ook gebruik maken door op rekeningnummer: NL73 RABO
0170 8235 98 t.n.v. Pax kinderhulp, Borculo een bijdrage te storten.

Namens de kinderen en de organisatie hartelijk dank hiervoor.
RECEPTIE PASTOOR BRUMMELHUIS
Pastoor Brummelhuis was een geliefd en actieve Pastoor,
had voor iedereen een luisterend oor.
Van 1972 – 1979 was hij Pastoor in onze parochie Beltrum.
Graag wil ik u uitnodigen om mijn 60-jarig priesterjubileum met mij te
gedenken.
Op zondag 15 juli aanstaande in de Eucharistieviering om 10.30 uur in
de H.Nicolaaskerk te Schalkhaar. U bent van harte welkom.
Na de viering is er een receptie.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Brummelhuis.
Lindehof 43
7433 BG Schalkhaar
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BEZICHTIGING BELTRUMSE KERK IN JULI EN AUGUSTUS
De Beltrumse kerk zet in de maanden juli en augustus de deuren weer
open voor bezoekers die kerk willen bezichtigen.
Bezoekers kunnen dan kennis maken met onder andere het prachtige
schilderwerk van de kunstenaars Wenzel en Bach, van de
karakteristieke baksteenarchitectuur, heiligenbeelden en
gebrandschilderde ramen. Met de openstelling bieden we toeristen en
andere geïnteresseerden de mogelijkheid van onze mooi kerk te
genieten. Uiteraard zijn ook Beltrumse bezoekers van harte welkom.
Een tiental vrijwilligers zal in toerbeurt als gastheer/vrouw optreden om
een oogje in het zeil te houden en om vragen van bezoekers te
beantwoorden. De openstelling is in juli en augustus elke dinsdag en
woensdag van 11.00 tot 16.00 uur.
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St. Paulusparochie
ZEGENING VAKANTIEGANGER & VERVOERSMIDDELEN
Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum
van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, voor het
vijfde achtereenvolgende jaar een zegening plaats na de viering. Ook is
er de mogelijkheid om op het plein voor de basiliek uw vervoermiddel
te laten zegenen! U bent van harte welkom met: motor, auto, fiets,
scooter, rollator, scootmobiel, loopfiets etc.
Deze eucharistieviering op zondag 1 juli begint om 10.30 uur.
Deze wordt verzorgd door Celebrant pastor R. den Hartog.
Na de viering is er een kop koffie of thee om bij te praten in de
Calixtuszaal. Deze bijzondere zegening mag u niet missen.
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200e TAIZÉ-VIERING IN GROENLO
Er zijn al bijna negen jaar Taizé-vieringen in Groenlo!
In september 2009 is de Oecumenische Raad van Beltrum,
Groenlo en Lievelde begonnen met Taizé-vieringen.
Op woensdag 11 juli is in de R.K. Calixtus de 200e!
Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er van 19.00u tot
19.45u een Taizé-viering. In de wintermaanden (oktober t/m maart) in
de N.H. Calixtus, ook wel Oude Calixtus genoemd; en in de
zomermaanden (april t/m september) in R.K. Calixtus.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk,
www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze
worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten
tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te
laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de
herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig
gezongen worden. Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het
moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld
om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en
schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat
zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil
zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel
waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat
identiek is aan dat in Taizé. De vieringen verheugen zich in een min of
meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve
karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij
aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is
eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt
de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een
bijdrage aan de oecumene te leveren.

R.K. Calixtus

N.H. Oude Calixtus
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MARIAVIERING
Op woensdag 4 juli 2018 is er een Mariaviering in de
Barockkerk in Zwillbrock. Deze begint om 16.00 uur.
De voorganger is emeritus pastoraal werker Simon
Nagelmaeker en lektor Imka Wieggers, geestelijk
begeleider Careaz, m.m.v. Antoniuskoor
(Antoniushove).
Voor wie mee wil vieren, u bent welkom!
JAAP ZWART BESPEELT HET ADEMA ORGEL
Voor het zesde achtereenvolgende jaar worden er in de
H. Calixtusbasiliek (Kerkwal te Groenlo) symfonische orgelconcerten
gegeven. Op 25 juli verzorgt de bekende organist Jaap Zwart het eerste
concert uit een serie van vier. Hij bespeelt dan het monumentale
Adema orgel uit 1926. Dit prachtige orgel, dat uniek is vanwege de
bijzondere Frans-symfonische klanken, heeft de status van
rijksmonument en is uitermate geschikt voor het uitvoeren van werken
van onder anderen Boëllmann, Franck en Vierne.
In 1993 is het orgel vanuit de gesloten Amsterdamse parochiekerk HH.
Nicolaas en Barbara (‘De Liefde’) overgedragen aan de Groenlose
geloofsgemeenschap.
De organist geeft aan het begin van elk concert een korte inleiding.
Na elk concert is er gelegenheid om op de koorzolder speeltafel en
orgel van nabij te bekijken en in de Calixtuszaal, bij een kop koffie of
thee, na te praten.
Data concerten:
 25 juli,
 1 augustus,
 8 augustus
 22 augustus.
(Op woensdag 15 augustus is er géén concert i.v.m. viering Maria
Tenhemelopneming)
Aanvang: 20.15 uur, entree gratis, na afloop vrijwillige gift welkom.
Meer informatie op: http://calixtus.nl/adema-orgel/
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VIERING HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING
Op woensdag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming. Dit feest geldt voor de Kerk als hét belangrijkste
Mariafeest. Ook in de St. Paulusparochie (Groenlo, Rekken, Eibergen,
Lievelde, Beltrum, Rietmolen, Neede) wordt dit feest op de eigen dag
gevierd. De eucharistieviering begint om 19.00 uur in de het
eucharistisch centrum: de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te
Groenlo. Celebrant is pastoor De Jong en het dameskoor Groenlo
verleent medewerking.
ZINDAG AAN DE BERKEL
Zaterdag 8 september wordt er, in en om De Antonius in Rekken,
opnieuw een Zindag gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema:
Water. Wie verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en
verbondenheid is van harte welkom! De protestantse kerk De Antonius,
gelegen aan de Lindevoort 20, fungeert die dag als klooster. De natuur
aan de Berkel fungeert als kloostertuin, een ruimte in Den Hof is dan de
refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster,
met enkele korte vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel;
met stilte en elkaar ontmoeten aan de tafel; samen eten en drinken en
een goed gesprek.
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De onkosten bedragen €10,- per persoon.
De begeleiding is in handen van
 ds. Eveline Struijk (tel: 0545 - 47 29 87)
e.strubo@gmail.com en
 ds. Jet Lieftink (tel: 0545 - 29 31 38)
dominee@jetlieftink.nl
Opgeven kan -bij één van hen- tot uiterlijk 28 augustus.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
WONEN ALS THUIS
Beltrum is volop in beweging. Op allerlei gebieden zijn er mooie
ontwikkelingen. Sinds kort is er een werkgroep bij elkaar gekomen met
als doel om een woonvoorziening in Beltrum te realiseren voor mensen
met een beperking. De eerste lijntjes hiervoor zijn uitgezet. We zijn op
zoek naar mensen uit Beltrum die ook graag een woonvraag ingevuld
zien voor hun kind met een beperking. Maandag 17 september om
20.30 uur is er weer een bijeenkomst achter in de kerk in Beltrum.
U bent hierbij van harte welkom (graag vooraf aanmelden).
Voor meer informatie / aanmelding kunt u contact opnemen met
 Harrie Geverinck (0544 - 48 13 72),
 Rene Klein Gunnewiek (0544 - 48 21 77)
 of Evelyn te Morsche (0544 - 35 14 64)
DORPSBÖKE
In de vakantieperiode van 14 juli tot 26 augustus zijn wij alleen op
maandag open. Tijdens de bouwvakperiode van 30 juli tot 20 augustus
zijn we helemaal gesloten.
Wij hebben voor u op het tafeltje in het Kulturhus de Wanne allerlei
leuke vakantieboeken liggen. Kosten: vrijwillige bijdrage, zowel voor
leden als niet-leden. In de bieb zijn er weer volop Top tien boeken, dus
ik zou zeggen: wordt lid en profiteer er van. Kosten € 10,00 per jaar.

Namens Dorpsböke, Cilia Luttikhold
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BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en
felicitaties die wij mochten ontvangen in de vorm van kaartjes,
bloemen en bezoekjes voor ons 60-jarig huwelijk!

Frans en Doortje Groot Zevert-Bleumink
VAKANTIE DOKTER DE VETTE
Dokter de Vette is afwezig van maandag 25 juni t/m vrijdag 13 juli.
De praktijkondersteuners doen wel hun spreekuren, en de apotheek is
gewoon geopend.
Alleen voor spoedgevallen en medisch dringende zaken wordt door
dokter van der Holst een kort spreekuur in de praktijk gehouden.
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Caféglise, wat was het toch een
prachtige nieuwe vorm van kerkzijn om op de eerste maandagavond van de maand met een
groep mensen in de voormalige
pastorie te eten, bidden en zingen.
Het aantal kookmaatjes en
deelnemers was elke keer
verrassend hoog geweest.
Sommigen gingen al jaren niet
meer naar de kerk, anderen
vonden het een mooie aanvulling
op de wekelijkse zondagsdienst.
Guusje zat vanavond naast Tara
aan tafel, ze zag haar wel eens
onderuitgezakt in de kerkbanken
zitten, maar kende haar verder
amper. Zo wist ze totdat ze net na
het voorgerecht had opgetreden
ook niet dat ze zo mooi kon
dwarsfluitspelen.
Tara woonde met haar ouders en
zusje op een boerderij en vertelde
dat haar vader zich door de
toegenomen wet- en regelgeving
steeds meer in zichzelf keerde.
Guusje zou er later zeker nog eens
op terugkomen en wilde ook gerust
eens een warme maaltijd
verzorgen.
Ze pakte haar iphone, wreef door
haar bos krullen. “Even kijken, ja
volgende keer kan ik wel koken.”
Ondertussen kwam er een appje
binnen. “O nee toch.”
Guusje griste haar fietssleutel uit
haar tas, trok haar jas aan, rende
naar buiten. Eén van de kokers liep
snel achter haar aan. “Wat is er, is
het ernstig?” “Nee, ja, nou ja, je
hoort het nog wel.”
Ze sprong op haar fiets, trapte
tegen de wind in en ging meteen
naar haar buuf.

Zij had de afgelopen dagen al een
paar keer geappt dat haar zus in
Australië was overleden.
Guusje dacht: Hoe kon ik toch zo
stom zijn om haar te vergeten. Ik
heb op het sterfbed van mijn
buurman nog zo beloofd om voor
haar te zorgen.
Buuf haalde de deur van het slot.
“Jij zei toen je me leerde appen
dat je na zo’n piepje altijd vrijwel
meteen antwoord gaf. Ik heb vast
iets verkeerd gedaan, heb net nog
maar een appje gestuurd.”
Guusje deed haar jas uit, ging in
de huiskamer naast haar zitten.
“U hebt niks verkeerds gedaan,
maar ik vergat te reageren. Sorry.
Caféglise is een welkom initiatief,
maar dit soort geplande afspraken
mag natuurlijk nooit ten koste van
u gaan.”
Weldra schonk buuf koffie in.
Veertig jaar geleden hadden zij en
haar man een roadtrip langs de
oostkust van Australië gemaakt en
een week bij haar zus en zwager
gelogeerd.
Op een snikhete zondagmiddag
had ze met haar zus in een
hangmat gelegen en over haar
ongewilde kinderloosheid gepraat.
Ze glimlachte. “Mijn man nam een
krantenwijk om deze reis te
kunnen betalen.
Toen ik ’s morgensvroeg een keer
met een kop thee op hem zat te
wachten, liep hij met een zware
krantentas in de regen en de kou.
Z’n fiets kiepte vlak voor ons huis
om, daar ging hij, met de wind zo
vol over straat.” Guusje pakte haar
iphone er weer bij.

Christine van Reeuwijk

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

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

CENTRAAL SECRETARIAAT
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
///*\\\
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PAROCHIESECRETARIAAT:
het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 23 juli
- 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 28 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018:
uiterlijk t/m zaterdag 21 juli 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
Geef ieder kind een kopie van de tekening en
laat ze de vlinder mooi inkleuren
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Inzoomen op onze vrijwilligers

Jan Hoffman nog altijd betrokken bij de Beltrumse kerk
Begin dit jaar nam Jan Hoffman afscheid als bestuurslid Bouwzaken bij
de Paulusparochie. Zijn benoemingstermijn werd reglementair niet
verlengd in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Eerder
meldden we in de Echo al zijn verdiensten voor de Paulusparochie
vanaf de oprichting in 2010. Als bestuurslid Bouwzaken was hij
verantwoordelijk voor de gebouwen van de parochie: de kerken en
pastorieën. Een speciaal plekje had hij voor ‘zijn’ Beltrumse
kerkgebouw. Zo was hij heel nauw betrokken bij de ingrijpende
verbouwingen die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Als
Beltrumse locatie zijn we Jan veel dank verschuldigd voor zijn inzet en
deskundigheid om de verbouwing tot een goed einde te brengen. We
mogen, mede dankzij de inzet van Jan en alle andere vrijwilligers, trots
zijn op de goede staat van onze kerk die dankzij de nieuwe inrichting
toekomstbestendig is geworden. Een kerkgebouw is echter nooit af. En
dat geldt ook voor de Beltrumse kerk. Zo staan we aan de vooravond
van de restauratie van de muurschilderingen voorin de kerk en zullen
de grote kerkdeuren worden opgeknapt. Wij zijn blij dat Jan heeft
aangegeven dat hij bereid is als adviseur betrokken te blijven. Als
locatieraad Beltrum doen we graag een beroep op zijn deskundigheid
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en de vele contacten die hij heeft. We hopen nog jaren van de inzet
van Jan te mogen profiteren.
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