Contactblad voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming
Jaargang 55, nummer 11
24 augustus 2019

Periode: zaterdag 24 augustus t/m vrijdag 20 september 2019

Viering van Maria Tenhemelopneming
Afgelopen zondag stond de Eucharistieviering in het teken van het
hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus). Het was een
mooie viering mede dankzij de prachtige aankleding door de werkgroep
kerkversiering.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 24 augustus t/m vrijdag 30 augustus 2019

Eenentwintigste zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:
Jesaja 66, 18 - 21
Lucas 13, 22 - 30

Vanaf dat de heer des huizes wakker wordt en de deur afsluit, begint
het dat ge buiten staat, op de deur klopt en zegt: heer, doe voor ons
open! En ten antwoorde zal hij tot u zeggen: ik weet van u niet
vanwaar ge zijt.
Zondag 25 augustus (Extra collecte)
09:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor F. Bomers
Koor:
Dames- en Herenkoor
Acolieten:
Jorn te Boome en
Daan Reijerink

Misintenties:
Lenie Hoitink-Orriëns; Grada Orriëns-Stoteler (jgd.); Jan en Wilhelmien
Hofman-Gunnewijk; Joop Wolterinck (nms. geloofsgemeenschap St.
Paulus, locatie Beltrum); Henk Delsing; overleden fam. Harbers-Koster
en Bennie Koster (jgd.); voor overleden fam. Hoitink-Lepping; Anneke
Beernink-Bomers; Jan Nijbroek en overleden fam.; Hendrik te Bogt en
overleden fam. te Bogt-te Fruchte.
Woensdag 28 augustus
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 31 augustus t/m vrijdag 6 september 2019

Tweeëntwintigste zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:

Sirach 3,17 - 18 + 20 + 28 - 29
Lucas 14, 1 + 7 - 14

Wanneer je een gastmaal aanricht, nodig dan armen,
misvormden, lammen, blinden, en zalig zul je zijn.
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september
Er is geen viering in Beltrum i.v.m. de kermis.
Woensdag 4 september
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Marie Zieverink-Hemmink (jgd.); Frans Zieverink; Annie Ernst-Baks;
overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 7 september t/m vrijdag 13 september 2019

Drieëntwintigste zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
Wijsheid 9, 13 - 18b
Lucas 14, 25 - 33

Al wie niet zijn kruis draagt als hij mij achterna komt,
kan geen leerling van mij wezen.
Zondag 8 september (Ziekenzondag)
10.30 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Werkgroep
Koor:
Dames- en Herenkoor
Acolieten:
Geen

Misintenties:
Overleden ouders te Woerd-Nijhof; Bert Rigter (jgd.); Herman ten Have
en overleden fam.; Jan Orriëns (jgd.); Joop Wolterinck (nms.
geloofsgemeenschap St. Paulus, locatie Beltrum); Henk Delsing; Riek
Heutinck-Sasse; overleden fam. Venderbosch-Stoverink; Harrie te
Fruchte; Theo Brinke (jgd.); overleden fam. Brinke-Severt; Theo Groot
Zevert en voor een 85-jarige; Tony Gunnewijk (jgd.); tot zekere
intentie; ome Jos Ribbers (jgd) (van petekinderen).
Woensdag 11 september
09.00 u. in de kerk Woord- en communieviering
Voorganger: Werkgroep
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 14 september t/m vrijdag 20 september 2019

Vierentwintigste zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:

Exodus 32,7 – 11 + 13 - 14
Lucas 15, 1 - 32

Welke vrouw die tien drachmen heeft, zal niet,
als zij een drachme verliest, een lamp grijpen,
het huis vegen en naarstig zoeken totdat zij vindt?
Zaterdag 14 en zondag 15 september
Er is geen viering in Beltrum.
Woensdag 18 september
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 zo 25 aug

09:00

Eucharistieviering
Pater F. Bomers

Eibergen zo 25 aug

09:00

Lievelde

zo 25 aug

09:00

Groenlo

zo 25 aug

10:30

Rietmolen zo 25 aug

10:30

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pater F. Bomers
Werkgroep

Beltrum za 31 / zo 1 sept

Geen viering / volksfeest

Lievelde

za 31 aug

18:30

Neede
Rekken

za 31 aug
za 31 aug

19:00
19:00

Groenlo

zo 1 sep

10:30

Werkgroep
50 jaar Jubileum Drumband
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eucharistieviering
Pater F. Bomers

Lievelde za 7 / zo 8 sept
Eibergen za 7 sept
19:00
Rietmolen za 7 sept

19:30

Rekken

zo 8 sept

09:00

Groenlo

zo 8 sept

10:30

Beltrum zo 8 sept

10:30

Beltrum za 14 / 15 sept

Geen viering
Woord- en Communieviering
Werkgroep
Twentse viering
Pater Ben Engelbertink
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Werkgroep: Ziekenzondag
m.m.v. de Zonnebloem
Geen viering
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Neede

zo 15 sept

09:00

Lievelde

zo 15 sept

10:00

Groenlo

zo 15 sept

10:30

Eibergen zo 15 sept

10:30

Rekken

10:30

zo 15 sept

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Oecumenische Vredesdienst
Voorganger van de PKN
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Werkgroep
Woord- en Communieviering
Werkgroep

TAIZÉ VIERING
Op woensdag 28 augustus 2019 is er een Taizé viering in de
R.K. Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
KERMIS
Maandag 2 september is het secretariaat gesloten i.v.m. de kermis.

7

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.
DOOP

VOORBEREIDING

Zondag 20 oktober 13.00 uur

donderdag 3 oktober
donderdag 10 oktober

OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand juli 2019: € 408,47
ACOLIETEN
Zondag 22 september

Juup Ratering en
Daan Reijerink

Weekend 28/29 september

Geen viering
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 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.
EXTRA COLLECTE
24 en 25 augustus: MIVA collecte
De MIVA: de Missie Verkeersmiddelen Actie wil mensen ondersteunen
die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. Zij zetten zich
in voor kansarme bevolkingsgroepen en zijn actief op veel terreinen
zoals: onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Ze werken vaak
aan projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn.
De MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen. De MIVA helpt mensen om elkaar te kunnen
helpen. Helpt u ook mee met uw bijdragen aan de twee collecte?
PUZZEL KINDERHOEKJE
Oplossing puzzel: ONKRUID
1. viooltje
2. rozen
3. klavertje
4. brandnetel
5. tulpen
6. madeliefje
7. paardenbloem
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Locatie nieuws
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In mei 2020 vindt weer de 1e Heilige Communie plaats in de
St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Het voorbereidingstraject
start in januari 2020.
De eerste algemene ouderavonden zijn op:
 Op dinsdag 8 oktober in de Calixtusbasiliek in Groenlo van 20.00
tot 21.30 uur, Nieuwstad 12 voor de St. Paulusparochie.
 Op donderdag 10 oktober in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde
van 19.30 tot 21.00 uur, Rapenburgsestraat 23 voor de St.
Ludgerparochie.
Indien u niet kunt op de datum in uw eigen parochie, kunt u ook naar
de bijeenkomst in de andere parochie gaan. U dient zich vóór 15
oktober aan te melden voor de 1e Heilige Communie.
Voor vragen kunt u bellen met:
Het centraal secretariaat: 0544 - 46 46 63
Of mailen naar: secretariaat@stpaulusparochie.nl
NATIONALE ZIEKENDAG
De Nationale Ziekenzondag een initiatief van de Zonnebloem is dit jaar
op zondag 8 september. Tijdens de woord- en communieviering om
10.30 uur wordt hier bijzondere aandacht aan besteed en hoopt men
naast de gebruikelijke kerkgangers ook zieken en bejaarden, eenzamen
en kwetsbaren uit ons midden te verwelkomen.
De Zonnebloem Beltrum besteedt bijzondere aandacht aan deze dag
door samen met de werkgroep en met medewerking van het dames- en
herenkoor de hiervoor genoemde viering te verzorgen. Het thema voor
deze viering is: Zou willen dat ik het kon, dan gaf ik je de zon!
Na de viering is er gelegenheid om elkaar achter in de kerk te
ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Allen die graag aan
deze viering willen deelnemen, maar niet in de gelegenheid zijn zelf
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naar de kerk te komen, kunnen dit kenbaar maken door een van de
hieronder genoemde mensen te bellen. Zij zorgen dat vervoer geregeld
wordt! En evenals als voorgaande jaren is er gelegenheid om een
bloemetje te bezorgen bij degenen die daarvoor in aanmerking komen.
De bloemen hiervoor staan in de kerk klaar, voorzien van naam en
adres. Mochten er mensen zijn die ook graag een bloemetje willen
bezorgen, maar niet aanwezig kunnen zijn in de viering, zij kunnen
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 10.30 uur een boeketje afhalen in de
Hassinkhof. De Zonnebloem Beltrum nodigt u mede namens de
geloofsgemeenschap van harte uit voor deze viering.

Namens alle Vrijwilligers,
Zonnebloem Beltrum

Lies Scharenborg (06 - 55 76 40 93) en
Anita Wallerbos (06 - 33 71 30 28)
FELICITATIES AAN SUPPORTER PASTOR SCHOLTEN
In de laatst verschenen VIOS-wijzer is ook aandacht besteed aan het
60-jarig Priester feest van Pastor H.J. Scholten.
Als VIOS-voetbal feliciteren wij Pastor Scholten met zijn 60-jarig
Priesterjubileum. Een wijs verbinder en een echt mensenmens. Binnen
zijn gelederen erkent hij een waar supporter te zijn van VIOS. In de
Echo lazen we dat hij VIOS beter acht dan Grol. Kijk, dat willen we
lezen en daarom zijn we extra trots op hem! Hij kent de kracht van
mensen. Wie kent zijn wijze Twentse leus niet? Van de leu, mo'j ut
hebben! In een ander blad werd nog een fantastische uitspraak van
hem opgetekend; " 't köpken is nog good in orde, moar 't schötteltjen
is kapot!"
Zeereerwaarde heer Scholten, wij respecteren uw leeftijd, maar wat
zou het fijn zijn als wij u, net als in vroegere jaren weer eens als
supporter langs de lijn kunnen begroeten. U blijft van harte welkom en
de VIOS-koffie steet kloar en dat natuurlijk in een zundagse komme
met een geeuw schötteltjen.
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St. Paulusparochie
BELEIDSPLAN ST. PAULUSPAROCHIE
In oktober 2018 heeft het pastoraal team en het parochiebestuur het
beleidsplan bekend gemaakt voor de komende jaren. Om u te
informeren over de huidige gang van zaken over dit beleidsplan is een
Nieuwsflits gemaakt die in week 36 en/of 37 in de Groenlose Gids
wordt geplaatst (bij de gegevens van de basiliek in Groenlo). Ook zullen
een aantal exemplaren achter in de kerk komen te liggen en wordt de
flyer op de website geplaatst. Op deze manier proberen wij u op de
hoogte te houden van waar het bestuur en het pastoraal team mee
bezig is.
VREDESWEEK
De commissie Ontmoeting & Inspiratie nodigt u in de
vredesweek uit voor een boeiende avond over Thomas
Merton.
Thomas Merton (1915-1968) trad na een bewogen jeugd en studietijd
in 1941 in bij de trappistenabdij van Gethsemani in Kentucky. Zijn in
1949 verschenen autobiografie, Louteringsberg, werd een bestseller,
waarna nog tientallen boeken volgden. In veel van die boeken gaat hij
op zoek naar verinnerlijking. Daarbij begint hij bij de eigen christelijke
traditie, maar laat zich ook inspireren door de wijsheid van andere
tradities. Die kent hij niet alleen uit boeken, maar ook door zijn zeer
uitgebreide correspondentie met geestelijke leiders van andere religies:
oosters orthodoxen, joden, soefi's, hindoes en boeddhisten. Hierdoor is
hij een pionier geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.
Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de
vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem
niet door iedereen in dank afgenomen.
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De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping
beschrijft, is nog steeds voor velen een wegwijzer. In 2015 zei paus
Franciscus in zijn rede voor het Amerikaanse Congres over hem: “Hij
was een man van dialoog, iemand die zich inzette voor de vrede tussen
volkeren en religies. Hij blijft een bron van spirituele inspiratie en een
gids voor velen.” In zijn dagboek schreef Merton: “Er is maar één
manier om vrede te vinden: je ermee verzoenen dat je bent wie je
bent, ook al is het niet bijzonder indrukwekkend wat je bent! God heeft
zijn eigen plan om van jou iets anders te maken en meestal ben je te
dom om dat plan te begrijpen.”
De avond wordt ingeleid door Willy Eurlings, historicus. Na zijn inleiding
en een korte pauze zullen wij met elkaar in gesprek gaan a.h.v. een
tekst van Thomas Merton. Willy Eurlings is voorzitter van de
Mertonvrienden, een Vlaams-Nederlands genootschap dat Merton in
ons taalgebied onder de aandacht wil brengen. Hij heeft meegewerkt
aan de vertaling van Mertons New Seeds of Contemplation: Zaden van
contemplatie (2015), vertaalde Jim Forests biografie van Merton: Leven
met wijsheid (2018) en stelde onlangs met Dirk Doms een boekje
samen met voor elke dag een korte Mertontekst: We zijn al één (2018).
De avond vindt plaats op maandag 23 september om 19.30 uur in het
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde. V.a. 19.15 uur bent u
welkom voor een kop koffie/thee. De entree is gratis, een vrijwillige gift
na afloop wordt op prijs gesteld.
JUBILEUM TAIZE VIERINGEN
Woensdag 23 september 2009 vond de eerste Taizé-viering in Groenlo
plaats. Op woensdag 25 september beleven we dus de 10e verjaardag!
Elke 2e en 4e woensdag van de maand nodigt de Oecumenische Raad
van Beltrum, Groenlo en Lievelde u van 19.00u tot 19.45u voor een
Taizé-viering, op 25 september nog een keer in de katholieke
Calixtuskerk. Daarna zijn de vieringen weer in de protestantse Oude
Calixtuskerk, de eerste keer op woensdag 23 oktober.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé
gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden
gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust
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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.
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee
nog even met elkaar na te praten en daarna onder de bezielende
leiding van Herna Westera de vierstemmigheid van de liederen te
oefenen.
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PASTORALE COLUMN
Leven in verbondenheid..
De vakantieperiode is het ideale moment om de balans op te maken.
Terugkijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd en vooruit kijken
en plannen wat de nieuwe stappen zijn. Pastoraal gezien kijk ik terug
op een bewogen jaar. De parochies zijn vol in beweging. We hebben
als pastoraal team het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en het
parochiebestuur het bestuurlijk beleidsplan. Beleid maken is vooruit
kijken. Een stip op de horizon zetten om de juiste koers uit te kunnen
zetten om daar te komen. Rekening houdend met het snel
veranderende kerkelijk landschap.
In het pastorale beleidsplan hebben we een aantal speerpunten
aangegeven waar wij als pastores team extra aandacht aan willen
besteden. Het betreft de nieuwe evangelisatie, meer huisbezoek en
bedevaarten. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen? Precies
verbondenheid. Verbondenheid is misschien wel een van de grootste
thema’s uit de Bijbel. Het is God die het verbond met Abraham is
aangegaan en hem land bescherming en nageslacht heeft geschonken.
God is het verbond met Noah aangegaan na de zondvloed. En het
verbond dat troebel was geworden is hersteld door de dood en
verrijzenis van Jezus Christus. In dat nieuwe verbond mogen ook wij
als parochianen als mensen, als broeders en zuster in Christus met
elkaar verbonden zijn.
We horen en merken dat onze samenleving individualistisch is
ingesteld. Vanaf de Verlichting in de 18 eeuw tot nu is er een beweging
ontstaan waarin onze eigen persoon in het middelpunt staat. Wees
regisseur van je eigen leven! Leef zoals jij dat wil! Zijn termen die ik op
internet nog wel eens langs zie komen. En natuurlijk is zelfontplooiing
is natuurlijk goed en nodig maar slaan we er soms niet in door. Gaat
het niet ten koste van de ander en ligt egoïsme niet op de loer?
Tegenover het individualisme staat de verbondenheid. Is dat niet een
van de krachtigste kenmerken die wij als kerk hebben? De
verbondenheid die in de sociale leer, de sociale liefde van de kerk staat
beschreven. Deze is vanzelfsprekend gebaseerd op de heilige Schrift.
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Twee voorbeelden hiervan zijn de parabel van de barmhartige
Samaritaan (Lucas 10: 25-37) en parabel van de verloren zoon of
barmhartige vader (Lucas 15: 11-32). Beide parabels heeft Jezus ons
gegevens en hebben wij overgeleverd gekregen om een leven te leiden
dat op God gericht is. De Heer Uw God dienen en de naaste als jezelf.
Als pastor ga ik wekelijks op huisbezoek en is dit een van de thema’s
die besproken worden. Eenzaamheid en verdriet zijn onderwerpen die
op tafel komen. En juist hier zie ik een opdracht voor onze kerk in de
Oost-Achterhoek voor de toekomst. Dat onze kerk een baken mag zijn
waar Gods liefde woekert waar we echt naar elkaar omkijken en dat
stapje extra voor elkaar zetten. Dat we de vreugde van het Evangelie
mogen uitdragen en voorleven.
Hier is ook het pastorale beleid op gericht. Dat we met vertrouwen de
toekomst in gaan. Het Evangelie overdragen in het geven van kinderen volwassenen catechese. Op huisbezoek gaan bij onze naaste en de
zieken. In het vieren van de sacramenten en het “op weg” gaan met
elkaar. Om dit te realiseren zijn de verschillende projecten opgestart die
we nu gaan uitwerken. Er staan verschillende bedevaarten gepland.
Naar Banneux, Kevelaer en Rome waar we pelgrims in verbondenheid
met elkaar kunnen optrekken en op de eerste zondag van de Advent
start het jaar van de Eucharistie. De pastorale brief over de Eucharistie
als “kloppend hart van het geloofsleven” is inmiddels over de locaties
verspreid. Na aanleiding van dit schrijven zullen er ook nieuwe
initiatieven worden gestart.
Leven in verbondenheid met God en Zijn kerk en met elkaar. Dat we
het zout der aarde mogen zijn. Dat wens ik ons van harte toe.

Pastor R. den Hartog
VOOR WIE KAN IK EEN NAASTE ZIJN?
‘Zou je dat nou wel doen Annechien, ouderling worden, vergt veel tijd
en je hebt het al zo druk met jullie drie jonge kinderen, je deeltijdbaan
en de zorg voor je zieke moeder.’ Hoe vaak Annechien dat vorig jaar
wel niet had gehoord, maar ze had naar haar innerlijke stem geluisterd
en een half jaar geleden toch ja tegen dit ambt gezegd. Nu er tijdens
de kerkenraadsvergadering voor de zoveelste keer over een tekort aan
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vrijwilligers, kerkgangers en financiële bijdragen werd gesproken en er
een hele campagnestrategie werd bedacht om het tij van een
krimpende kerk te keren, moest ze er weer aan denken en had ze
aandacht voor haar ervaringen gevraagd. ‘Ouderling zijn vergt
inderdaad veel tijd, maar ik sta door de trouw -en rouwdiensten waar ik
de afgelopen maanden bij betrokken was weer veel meer bij mijn eigen
vragen stil, en we zijn na een doopdienst thuis de kinderbijbel weer
frequenter gaan lezen en zitten na het avondeten weer wat langer aan
tafel. Sinds ik ouderling ben, voel ik me ook veel meer verbonden met
gemeenteleden, als ik in de kerk zit en als ik op huisbezoek ben. Het
verhaal over de barmhartige Samaritaan ging toen ik gisteravond met
een gescheiden moeder in gesprek was meer dan ooit voor me leven.
‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’ Zwijgend keken de voorzitter van de
kerkenraad en de overige ambtsdragers haar aan. ‘Waar ik voorheen
als mensen hun gemis eindeloos herhaalde altijd dacht: dat verhaal ken
ik nu wel, probeerde ik gisteravond echt naar deze vrouw te luisteren,’
zei Annechien. ‘En begreep ik, voor zover dat kan, iets van haar diepe
pijn toen ze opnieuw zei ‘altijd dat zwaaien totdat ze met papa de hoek
om zijn’.’ Annechien speelde met haar pen. ‘Er blijft tegenwoordig thuis
heus wel eens wat werk liggen, maar mijn man vangt gelukkig veel op.
Gisteravond schonk hij toen ik terugkwam van mijn huisbezoek nog wat
drinken in en hebben we tot middernacht over leven en dood
doorgepraat en vanmorgen stonden onze kinderen alweer vroeg naast
ons bed. ‘We hebben toen je weg was met papa koekjes gebakken, we
hadden onze tanden al gepoetst, maar mochten er toch eentje
proeven.’ Onze jongste kwam steeds dichterbij me staan en zei met
een twinkeling in haar ogen: ‘Mama, wanneer ga jij weer voor God op
pad…’ Alle kerkenraadsleden schoten in de lach. ‘Ik krijg hier energie
van, maar toch weet ik niet of ik wil doorgaan,’ zei Annechien. ‘Niet?’
vroeg de voorzitter. ‘Ik wil de gemeenteleden in mijn wijk niet in de
steek laten, maar kan al die verhalen over alle tekorten in de kerk bijna
niet meer aan. Om welk tekort gaat het nu echt?’ Na een lange stilte
vroeg de voorzitter: ‘Wat kunnen we doen om je in de kerkenraad te
houden?’ ‘Niet te veel meer met bijzaken bezig zijn en elkaar tijdens
vergaderingen vooral met waardevolle pastorale ervaringen aansteken.
Dan hebben we ook geen reclamecampagne voor de toekomst van de
kerk meer nodig, maar enkel de vraag: ‘Voor wie kan ik een naaste
zijn?’

Christine van Reeuwijk
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Uit de Beltrumse gemeenschap

SAMEN NAAR DE KERMIS
SAMENLEVEN/KBO gaat samen met U noar de karmisse in Beltrum.
Zeker als je ouder wordt is het “alleen moeten…” naar de kermis niet
altijd fijn. Het is o zo belangrijk, dat we elkaar bij de hand nemen en
gezamenlijk kermis gaan vieren. Hoe lang u blijft, kunt u zelf invullen,
maar het is wel belangrijk dat wij, zeker met de opening, in grote
getale aanwezig zijn. De opening door de burgemeester is op de
kermismaandag om 10.30 uur in een speciaal voor ons ingerichte tent.
Het is er verwarmd, gemakkelijk toegankelijk en de toiletten zijn
dichtbij. U wordt ontvangen met koffie/thee en een tompouce.
Op dinsdagmiddag 1 oktober worden wij allen uitgenodigd door de KBO
van Groenlo. In het City Centrum te Groenlo kunnen we genieten van
een optreden van het Haaksbergse Shantykoor: Clippers Crew.
Aanvang 14.30 uur. We vertrekken gezamenlijk per bus om 13.30 uur
vanaf het Mariaplein. Opgave graag voor 15 september bij één van de
bestuursleden. De toegang is gratis.
Wij willen u vragen om te stemmen voor HART VOOR DE
ACHTERHOEK. Graag twee stemmen voor Samenleven/KBO via de site
van de Rabobank. Wij kunnen elke stem goed gebruiken. Stemmen kan
van donderdag 5 september t/m donderdag 19 september.

Bestuur Samenleven/KBO
ZIJ-ACTIEF NIEUWS
Donderdag 19 september is de jaarlijkse fietstocht van Zij-Actief.
De start is om 9.30 uur vanaf het Mariaplein. U kunt zich hiervoor
opgeven t/m zaterdag 14 september bij Roza (tel. 0544 – 48 15 14).
18
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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 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 16 september
- 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 21 september t/m vrijdag 18 oktober 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 13 september 2019.
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 en 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
Puzzel
1. De naam van deze bloem is hetzelfde als die van een
muziekinstrument
2. Deze bloemen hebben doornen
3. Dit plantje brengt geluk, maar niet altijd
4. Deze plant prikt. Je kunt er ook soep van maken.
5. Deze bloemen zijn een symbool voor Nederland
6. Van deze bloemen kun je een kransje vlechten
7. Als deze bloem uitgebloeid is, kun je de pluisjes wegblazen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oplossing zie blz. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doopviering

zondag 20 oktober
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13.00 uur

Inzoomen op onze vrijwilligers
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

De gastvrijheid van de Beltrumse kerk
In de maanden juli en augustus stonden/staan de deuren van onze
kerk open voor belangstellenden. De komende woensdag en donderdag
zijn de laatste twee dagen van dit zomerseizoen dat de bezoekers
binnen kunnen lopen om een kijkje te nemen in onze mooie kerk.
Ook dan zijn er weer vrijwilligers aanwezig om geïnteresseerden
desgewenst tekst en uitleg te geven.
Het aantal bezoekers varieerde dit jaar sterk van dag tot dag waarbij
vooral het weer van grote invloed bleek. Het komende najaar zal de
openstelling worden geëvalueerd om vervolgens plannen te maken
voor de zomer van 2020. Voor het zover is, bedanken we alle
vrijwilligers voor hun inzet. Zij maakten het mogelijk om een gastvrije
kerk te zijn.
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