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Periode: zaterdag 14 december t/m vrijdag 10 januari 2020 

 
Kiddoesj plant kerstboom ‘achter-veur-de-karke’! 
Zaterdag 7 december, de dag van de vrijwilligers, heeft, in het kader 
van hun jubileum, Kiddoesj een kerstboom geplant. Ook is er 
verlichting bij geleverd. In grote hoeveelheid, omdat verwacht wordt 
dat het een grote boom wordt. En daar kunnen we wel op rekenen, 
omdat onder toeziend oog van de jubileumcommissie pastor Scholten 
en voorzitter Ida Schilderinck de boom met veel water werd gedoopt. 
Daarna werd er nog onder het genot van een bekertje warme 
pruimensap ‘Ohh Dennenboom’ gezongen. 
Kortom, Beltrum kan (achter veur de Karke) genieten van dit geschenk 
van het koor Kiddoesj. 
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 14 december t/m vrijdag 20 december 2019 
 

 
Derde zondag van de advent (A- jaar)   
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 35, 1 – 6a .10     
Matteüs 11, 2 – 11 (15) 
 
Hij is het over wie geschreven staat ‘zie, ik zend mijn aankondiger 
voor je aanschijn uit die jouw weg bereiden zal voor jou uit’. 
 
 
Zondag 15 december 
 
10:30  u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Dames en herenkoor 
                                   Acolieten:  Geen 
Misintenties: 
Overleden ouders Ribbers-Hoitink; Jan en Wilhelmien Hofman-
Gunnewijk; Joop Wolterinck (namens geloofsgemeenschap St. Paulus 
Parochie, locatie Beltrum); Femi Teselink-te Bogt; Diny Ravesloot-
Olthof; Herman Krabbenborg (jgd.); familie Stapelbroek-Hendriks; 
overleden familie Stapelbroek-Krabbenborg; Wilhelmus Hendrikus 
Berendsen (jgd.); Jan Heutinck; Henk Delsing; Theo Stortelder; Moeder 
en vader Gebbink; Gerda Wolterinck-Huinink (jgd.); overleden familie 
Wolterinck-Huinink; Joop Roerdink. 
 
 
16.00 u. in de kerk  Kerst samenzang met   
  Beltrums mannenkoor  
  Oecumenische Raad 
  Na afloop koffie 
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Woensdag 18 december 
 

09.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
 Voorganger:  Pastor R. den Hartog 
Misintenties:   
voor onze parochiegemeenschap.  
 
    
19.30 u. in de kerk  Ontmoeting en inspiratie  
  Ad de Keyzer over het       
  Weihnachtsoratorium van J.S. Bach 
  Inloop vanaf 19.15 uur 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 21 december t/m vrijdag 27 december 2019 
 
 
Vierde zondag van de advent (A-jaar)  
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 7,10 – 14   
Matteüs 1, 18 – 24  
 
Zij zal een zoon baren en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus!- de 
Heer redt; want hij zal zijn gemeente redden van hun zonden. 
 
 
Zaterdag 21 en zondag 22 december 
 
Dit weekend is er geen viering in Beltrum 
 
Zaterdag 21 december 20.00 uur  Kerstconcert Kiddoesj 
           Midwinterconcert in Kerstsfeer 
           m.m.v. Concordia 
 
 
Kerstavond dinsdag 24 december 
 
18.30 u. in de kerk Kinderkerstviering  
 Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
 Koor:   Kinderkoor 
 Acolieten:  Geen 
Misintenties:   
Fam. Wiegerinck-Huurneman; fam. Hofman-Wopereis; René Beunk; 
Harrie te Fruchte; Theo te Brake; Leo te Bogt; Antoon te Brake en 
overleden familie; Willy Huls en overleden familie Huls-te Brake; Thees 
te Woerd (jgd.); overleden ouders en familie Papen-Salemink; Toni 
Teselink en Femi Teselink-te Bogt; Vincent te Brake (jgd.) en overleden 
ouders te Brake-Woertman; overleden ouders Wolterink-Nijhuis; Joop 
en Thea Te Boome-Wolterink; Bernard Lankveld; Harrie en Wilhelmien 
Elschot-Donderwinkel; overleden fam. Gunnewijk-Keurentjes; uit 
dankbaarheid. 
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22.30 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
 Koor: Dames en Herenkoor 
 Acolieten: Loïs te Bogt   
    Zoé te Bogt 
Misintenties: 
Overleden fam. Orriëns-Everink; Theo Scharenborg; Marga, Jan en 
Mineke Beunk (jgd.); Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; overleden 
fam. Hoitink-Lepping; overleden fam. Venderbosch-Stoverink; Riek 
Heutinck-Sasse en overleden familie; Hendrik Rotink; Bernard te Loeke 
en overleden familie; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Pa en Ma 
Terhorst, Annie en Harry; overleden fam. Wiegerinck-Scheltinga; Jan 
Nijbroek en overleden familie; Henk Bleumink (olde Pelle); Joop Baks 
en overleden familie Baks-Molendijk; Harry Schilderinck; overleden 
familie Schilderinck; familie Meeuwis-Klein Gunnewiek; Leo Bennink; 
overleden fam. Bennink-ter Bogt; Henk Orriëns; Frank Bennink en 
overleden fam. Bennink-Massop; Rikie Roerdink-Pasman; Agnes 
Luttikholt-Stoteler; overleden fam. te Boome-Stoltenborg-Nunning; 
overleden ouders Helmers-Heutinck; Henk Bleumink; Theo Groot Zevert 
(jgd.) en overleden fam. Groot Zevert-Baks; overleden fam. te Brake; 
overleden fam. Broens; Joke Hanselman-Gierkink; Frans Hoitink. 
 
 
Eerste Kerstdag woensdag 25 december (Extra Collecte) 
 
10.30 u. in de kerk Woord- en Communieviering 
 Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
 Koor:  Kiddoesj 
 Acolieten:  Geen 
Misintenties: 
Overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; Agnes Bleumink-te Bogt; 
Herman ten Have en overleden familie; Herman Dreierink; Teun en 
Annie Groot Zevert-Stegers; Jan Orriëns en familie Orriëns-Berentsen; 
Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Johan en Marietje Gunnewijk-
Tenhagen; Antoon te Woerd en overleden fam. te Woerd-Stegers; 
Jeroen Roerdink; Theo Ribbers en Rikie Wolterinck-Engelberts; Hendrik 
Maarse; Diny Ravesloot-Olthof; overleden ouders Krabbenborg-
Geessinck; overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie, Tonny; 
Lies Stoverink-Garstenveld; Henk Wolterinck; Anneke Beernink-Bomers 
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en overleden familie Beernink-Bomers; overleden familie Berendsen-
Stoverink; Jan Heutinck; Henk Geessink; Theo Stortelder; Henk 
Reijerink; overleden fam. Reijerink-Wiegerinck; Theo en Marietje Beijer-
te Koppele; Dina Hoffman-Ballast (jgd.) en Jans Hoffman en Danny; 
Gerrie Hoffman; Bernard Grotenhuis en Rudy Grotenhuis; Gerda 
Wolterinck-Huinink; overleden fam. Wolterinck-Huinink; overleden 
ouders Beijer-Besselink; Henk en Cilia Wallerbos-Snelder; Tilly 
Walterbos-Engelberts; overleden fam. Hoitink-Mombarg; Toni Teselink 
en Femi Teselink-te Bogt; familie Koster en Bennie; Frans en Dien Klein 
Gunnewiek-Lemelder; overleden ouders Gotink-Pasman en Gerard; 
overleden ouders Huinink-Onstenk; Henri Huinink; overleden ouders 
Klein Gunnewiek-Groot Severt; Jan Geverinck en Dien Geverinck-ten 
Heggeler; Theo Bleumink (jgd.); Trees Bleumink-Hoitink; overleden 
familie Ottink-Spilman; familie Maarse-te Bogt; Hendrik te Bogt en 
overleden fam. te Bogt-te Fruchte; Maria Hoitink-Veldkamp; Marian 
Klein Gunnewiek-Gunnewick; overleden fam. Wolterink-Hanselman; 
Theo en Marietje Kok-te Vogt; overleden ouders Hanselman-Everink; 
Henk Leungen; Harry Pierik. 
 
 
Tweede Kerstdag donderdag 26 december 
 
Er is geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 28 december t/m vrijdag 4 januari 2020 
 
  

Feest van de H. Familie (A-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Sirach 3, 2 – 6 + 12 – 14  
Matteüs 2, 13 – 15 + 19 – 23  
 

En zie, een engel van de Heer verschijnt in een droom aan Jozef en 
zegt: word wakker, neem het jongetje en zijn moeder bij je en vlucht 
naar Egypte; en blijf daar tot ik het je zeg; 
 
 
Zaterdag 28 en zondag 29 december 
 
Er is dit weekend geen viering in Beltrum 
 
 
Dinsdag 31 december Oudjaarsavond 
 
19.00  u. in de kerk Gebedsviering 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Dames- en Herenkoor 
       Acolieten:  Geen     
Misintenties: 
Overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; overleden fam. Orriëns-
Everink; Femi Teselink-te Bogt; Diny Ravesloot-Olthof; Jan Heutinck; 
Moeder Pierik; overleden ouders Beijer-Besselink; fam. Koster en 
Bennie; Henk Bleumink (Olde Pelle); uit dankbaarheid; Frans Hoitink; 
overleden ouders Wolterink-Hanselman en Toon; ouders Piepers-
Severt. 
 
 
Woensdag 1 januari  
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 4 januari t/m vrijdag 10 januari 2020 

 
 
Openbaring des Heren (A-jaar) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 60, 1 – 6  
Matteüs 2, 1 – 12  
 
Toen liet Herodes in het geheim de wijze mannen bij zich komen. Hij 
wilde heel precies van hen weten wanneer ze de ster voor het eerst 
hadden gezien. Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem. 
 
 
Zaterdag 4 januari 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
 Koor:  Dames- en Herenkoor 
 Acolieten: Juup Ratering 
  Jorn te Boome 
Misintenties: 
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma, Diny Ravesloot-
Olthof; Jan Heutinck; Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt (jgd.); 
overleden familie ten Barge-Olthoff-de Reus; Jan Nijbroek (jgd.) en 
Johanna Nijbroek-Stoteler (jgd.); overleden fam. Wolterink-Hanselman; 
Frans Hoitink; Herman Dreierink. 
 
 
Woensdag 8 januari  
 
Geen viering 
 
De aangevraagde intenties worden doorgeschoven naar 15 januari 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 

Eibergen za 14 dec  19:30  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Rietmolen za 14 dec  20:00  Kerstconcert m.m.v. Rita en   
          Andreas uit Zillertal-Tirol 
Rekken zo 15 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 15 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 

Beltrum zo 15 dec 10:30  Woord- en Communieviering 
          Werkgroep Liturgie 
Beltrum zo 15 dec 16:00  Kerstsamenzang   
          De Oecumenische Raad van  
          Beltrum, Groenlo en Lievelde 
 

Beltrum wo 18 dec 19:30  Ontmoeting en inspiratie  
          Ad de Keyzer over het    
          Weihnachtsoratorium van  
          J.S. Bach 
 

Neede  za 21 dec  19:30  Viering in protestantse kerk.    
          Oecumenische kerstzangdienst. 
 

Beltrum za 21/zo 22 dec  Geen viering 
  

Beltrum za 21 dec 20:00  'Midwinterconcert in Kerstsfeer' 
          Kiddoesj en  
          Harmonieorkest Concordia  
 

Eibergen zo 22 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Lievelde zo 22 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 22 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 22 dec  10:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie     
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Groenlo di 24 dec  17:00  Kindje wiegen  
          Werkgroep Liturgie 
 

Beltrum di 24 dec  18:30  Kinderkerstsviering    
          Werkgroep Liturgie     
          kinderkoor 
 

Eibergen di 24 dec  18:30  Gezinsviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken di 24 dec  18:30  Eucharistieviering \ kerstviering    
          Pastor R. den Hartog 
Rietmolen di 24 dec  18:30  Kindje Wiegen  
          Werkgroep Liturgie 
Eibergen di 24 dec  21:00  Woord- en Communieviering  
          em. Past. werker S. Nagelmaeker 
Neede  di 24 dec  19:30  Kerstviering  
          em. Past. werker S. Nagelmaeker 
Groenlo di 24 dec  20:30  Eucharistieviering / kerstviering    
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen di 24 dec  20:30  Eucharistieviering / kerstviering    
          Pastor R. den Hartog 
 

Beltrum di 24 dec  22:30  Eucharistieviering / kerstviering 
          Pastoor H. de Jong 
 

Groenlo wo 25 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 

Beltrum wo 25 dec 10:30  Woord- en Communieviering 
          Litur. Werkgroep Kiddoesj 
 

Eibergen wo 25 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Lievelde wo 25 dec  10:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Neede  wo 25 dec  10:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rietmolen wo 25 dec  10:30  Woord- en Communieviering  
          em. Past. werker S. Nagelmaeker 
Neede  do 26 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
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Groenlo do 26 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Beltrum do 26 dec    Geen viering  
 

Beltrum za 28/zo 29 dec  Geen viering  
 

Lievelde za 28 dec  19:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 29 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 29 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
     

Eibergen di 31 dec  09:00  Oliebollenmis  
          Pastoor H. de Jong 
Groenlo di 31 dec  17:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 

Beltrum di 31 dec  19:00  Gebedsviering      
          Werkgroep Liturgie 
 

Lievelde di 31 dec  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Neede  di 31 dec  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken di 31 dec  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Groenlo wo  1 jan  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 

Beltrum za  4 jan  19:00  Eucharistieviering 
          Pastoor H. de Jong 
  

Rekken za  4 jan  19:00  Nieuwjaarsreceptie  
          Werkgroep Liturgie  
Eibergen zo 5 jan  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong  
Lievelde zo 5 jan  09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie  
Groenlo zo 5 jan  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong  
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TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 8 januari 2020 is er een Taizé viering in de  
Oude Calixtus. Deze begint ook om 19.00 uur. U bent van harte 
welkom 
 
 
EXTRA COLLECTE 
25 december: PCI Collecte 
Kerstmis is het feest van licht en vrede en van aandacht en omzien 
naar hen, die kwetsbaar zijn. De tweede collecte is vandaag dan ook 
bestemd voor onze Parochiële Caritas Instelling. De PCI geeft financiële 
en materiële hulp in incidentele gevallen aan mensen die in de knel zijn 
geraakt. De PCI ondersteunt de Voedselbank, Vincentiusvereniging en 
Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als  “schuld-hulp-op-
maat” en het Inloophuis. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
MISINTENTIES 
 
Wanneer er intenties zijn aangevraagd voor een datum en er is dat 
weekend geen viering in Beltrum, worden deze doorgeschoven naar het 
volgende weekend. 
 
 
PASTORAAL TEAM 
 
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793 
pastoordejong@stpaulusparochie.nl 
R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330 
pastor.den.hartog@gmail.com 
C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl 
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl
mailto:pastor.den.hartog@gmail.com
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020 
 
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 1 maart 13.00 uur donderdag 13 februari  
                                                      donderdag 20 februari 
 
  
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Zuster Stefanie Freriks 
  Haarstraat 10 i, Beltrum 
 
Zij is 13 november 2019 op 83-jarige leeftijd overleden 
 
  Frans Hoitink 
  Zwarteweg 2, Beltrum 
 
Hij is op 3 december 2019 op 87-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 
 
Maand november 2019: € 629,50 
 
Extra collecte Jongeren collecte € 145,62 
 
 
ACOLIETEN 
      
Weekend 11/12 januari  10.00 uur Geen    
  Nieuwjaarsinloop 
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 4 en zondag 5 januari 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. 
Bij de Coop Supermarkt is er doorlopend gelegenheid houdbare 
voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank. Maak uw gift 
kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de verdere afhandeling. 
 
 
WIJZIGING SECRETARIAAT 
 
Vanaf januari 2020 is het secretariaat op maandagavond één keer in de 
vier weken open, in de week dat de echo uitkomt: van 19.00 uur tot 
20.00 uur (Zie ook achter in de echo). 
 
U mag de misintenties ook in de witte brievenbus doen. 
Donderdagmorgen blijft hetzelfde van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Namens locatieraad en secretariaat 
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KERKKLOKKEN LUIDEN BIJ OVERLIJDEN 
 
Voor het luiden van de klokken bij een overlijden worden geen kosten 
in rekening gebracht. 
Er bestaat hier enig misverstand over. 
 
Uw locatieraad 
 
 
INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ‘ECHO’ 2020 
 
Uiterste inleverdatum:   Verschijning Echo: 
Za. 4 januari      za. 11 januari 
Za. 1 februari      za. 8 februari 
Za. 29 februari     za. 7 maart 
Za. 28 maart      za. 4 april 
Za. 25 april      za. 2 mei 
Za. 23 mei      Za. 31 mei 
Za. 20 juni      Za. 27 juni 
Za. 18 juli       Za. 25 juli 
Za. 15 augustus     Za. 22 augustus 
Za. 12 september    Za. 19 september 
Za. 10 oktober     Za. 17 oktober 
Za. 7 november     Za. 14 november 
Za. 5 december     Za. 12 december (Kersteditie) 
 
 
KERSTBOMEN GEZOCHT 
  
Ieder jaar met Kerstmis staan er in onze kerk 3 tot 4 grote kerstbomen 
bij de Kerststal. Deze zijn wel 3 tot 4 meter lang. Bent u in bezit van 
een dergelijke 'den' en wilt u deze beschikbaar stellen? 
Neem dan contact op met het secretariaat (0544 - 48 21 11) van onze 
locatie tijdens de openingstijden. 
maandagavond      19.00 - 20.00 uur 
donderdagochtend 10.30 - 11.30 uur 
of stuur een mail naar parochiebeltrum@hetnet.nl 
Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
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Locatie nieuws 
  
      
    ZONDER OUD GEEN NIEUW 
 
Oudjaarsavond dinsdag 31 december                                    
om 19.00 uur staan wij op de drempel 
van het nieuwe jaar stil bij het thema 
Zonder oud geen nieuw.  
Oudjaar - Nieuwjaar, het is een overstap 
binnen en hetzelfde kwetsbare bestaan van 
ons leven. Een terugblik en een 
vooruitzien samen met het dames- 
en herenkoor en de werkgroep. 
Wij nodigen jullie hierbij van harte uit. 
 

De werkgroep                                     
                               

 

 
 

KERSTACTIE: KERKEN BUNDELEN HUN KRACHTEN 
 

Onze oudere generatie is opgegroeid in de tijd van de verzuiling 
waarin elke kerkelijke stroming haar eigen scholen, 
sportverenigingen, muziekverenigingen, krant, enz. had. Maar 
inmiddels is het kerkelijk landschap nogal veranderd. Lid zijn van 
een kerk is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Het 
aantal kerkgenootschappen is gedaald omdat ze zijn samengegaan, 
waarbij overbodig geworden kerkgebouwen zijn afgestoten. 
Sluiting dreigt ook voor meerdere katholieke kerken in Berkelland. 
Veel kerken hebben zorgen over hun toekomst. Die zorgen kent de 
Kerstactie gelukkig niet. De Kerstactie is een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in Berkelland. Het blijft mooi om te zien dat 
de kerken elkaar, ondanks de teruggang, op diaconaal gebied goed 
weten te vinden en de krachten bundelen. 
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Het omzien naar onze naasten, waarover in de kerkdienst 
regelmatig wordt gepreekt, wordt bij de Kerstactie in praktijk 
gebracht. Daarin ligt ook de motivatie van onze vrijwilligers. 
Wat ons ook motiveert is de wetenschap dat veel mensen de 
Kerstactie een warm hart toedragen. We voelen ons bij het werk 
voor de Kerstactie gedragen door de geloofsgemeenschap die we 
vertegenwoordigen. 
We merken het o.a. aan de vele giften die we mogen ontvangen 
voor het kopen van kerstpakketten en de collectes die in de kerken 
worden gehouden voor de Kerstactie. Eind september kwamen de 
eerste giften al binnen op onze bankrekening. We vertrouwen erop 
dat velen dit voorbeeld zullen volgen. We hebben geen strijkstok 
waar iets aan blijft hangen. Iedereen werkt als onbezoldigd 
vrijwilliger mee aan de Kerstactie. 
Met uw financiële steun kunnen we in december weer vele 
huishoudens voor de Kerst een mooi levensmiddelenpakket 
aanbieden. 
Giften zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Kijk voor meer informatie 
op www.kerstactieberkelland.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland Caritas Beltrum.  
 
 

BETALING KERKBALANS 2019 
 
Voor de kerkbalans 2019 is een bedrag van € 63.283,10 toegezegd. 
Het jaar 2019 loopt alweer bijna teneinde en op dit moment is al 
het mooie bedrag van € 61.568,49 voldaan. We zijn er dus nog niet 
helemaal! Dank aan allen die al hebben bijgedragen aan de 
kerkbalans 2019.Onze geloofsgemeenschap heeft zijn vaste 
verplichtingen en kosten waaraan voldaan moet worden. 
 

We vragen degenen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar 
deze nog niet hebben voldaan dit alsnog te doen vóór 21 december.  
We kunnen dan de boeken voor het nieuwe jaar tijdig en correct afsluiten. 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking, Commissie Kerkbalans. 

http://www.kerstactieberkelland.nl/


19 
 
 

                        St. Paulusparochie 
  

 
WEIHNACHTSORATORIUM VAN JOHANN SEBASTIAN BACH 
 
De Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u weer een boeiende en 
inspirerende avond. U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur 
van harte uitgenodigd in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk 
te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.  
De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. 
Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de liturgische 
vieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen tussen Eerste Kerstdag en 
Driekoningen rond de jaarwisseling van 1734-35. 
Het werk bestaat uit zes delen, zes 'losse' cantates, die wij als één 
geheel moeten beschouwen. Wat hun vorm betreft lijken ze erg veel op 
de Matthäus- en de Johannespassion: de tekst uit het evangelie wordt 
becommentarieerd door recitatieven, aria's en koralen. 
De wijze waarop Bach met deze teksten uit de heilige Schrift omgaat, is 
een vorm van Schriftuitleg. Daartoe dienen hem de teksten van de 
aria's en de recitatieven, maar de grootste zeggingskracht gaat uit van 
Bachs muziek zelf. Daarin laat hij horen en zien, hoe het Woord van 
God ook aan hem geschiedt. 
Onder leiding van Ad de Keyzer, medewerker van het Titus Brandsma 
Instituut te Nijmegen, zullen wij luisterend en overwegend met Bach op 
weg gaan naar Kerstmis. 
 
 
KATHOLIEK WORDEN?  
 
De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen 
van alle landen. Per jaar worden in Nederland zo rond de 750 
volwassenen “katholiek”. Daar gaat vaak een langere weg aan vooraf. 
Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd raken met de rijkdom van 
de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van vooroordelen. U kunt 
trouwens op elke leeftijd katholiek worden.  
 
Het is een op weg gaan met de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest in het midden van de Kerkgemeenschap. Het is een 
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proces van ingroei: uitleg krijgen ván en ervaring opdoen mét datzelfde 
geloof. Je leert Jezus Christus kennen en raakt zo steeds meer 
verbonden met het geheim van het leven en de Liefde van God. Het is 
wat Jezus noemt: opnieuw geboren worden (Joh. 3,3). 
 

Het is goed ‘ergens’ op die weg contact op te nemen met “iemand van 
de Kerk”. Vaak zijn die gesprekken heel verhelderend en nergens zal 
iemand gedwongen worden stappen te zetten, waar hij/zij nog niet aan 
toe is. Integendeel,  we hechten bijzondere waarde aan een goede  en 
gedegen voorbereiding. Het is een keuze voor het leven! Deze 
voorbereidingstijd op het katholiek worden wordt ‘catechumenaat’ 
genoemd. Deze bijzondere periode van geloof- leerling zijn  is een soort 
‘verwelkomingsarrangement’, aangeboden door de parochie. 
 

Iemand kan opgenomen worden in de RK Kerk, wanneer die: 
•  van binnenuit deze stap wil zetten als antwoord op een     
 uitnodiging van Jezus  
•  het RK geloof kent en beaamt 
•  al een tijdje de zondagsvieringen meemaakt 
•  zich van harte wil proberen te houden aan het geloof van de   
 Kerk 
 

Aan de stap gaat een periode van catechese vooraf. Die kan ingevuld 
worden door: 
•  catechumeen cursus en andere cursussen door de pastoraal   
 werkster 
•  gesprekken met de pastoor, en een gelovige van de parochie 
•  meemaken van de zondagsvieringen 
 

De opname in de Kerk gebeurt door de zogenaamde initiatieriten, de 
drie sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie – 
traditioneel tijdens de Paaswake: maar door het jaar heen is het 
eveneens mogelijk.  
•  voor iemand die al geldig gedoopt is door het uitspreken van de  
 Geloofsbelijdenis tijdens een Mis. Meteen daarna wordt het   
 Heilig Vormsel en de Eucharistie ontvangen. 
•  voor iemand die nog niet gedoopt is door het Heilig Doopsel. 
Meteen daarna wordt ook het Heilig Vormsel en de Eucharistie 
ontvangen. 
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Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden 
willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons 
opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met de leden 
van het pastoraal team. Zij zullen dan met u in gesprek gaan en in 
samenspraak met u een traject uitzetten om u hierop voor te bereiden. 
U kunt de parochie bereiken tijdens de openingstijden van het 
secretariaat: Centraal secretariaat St. Ludgerparochie en St. 
Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.  
Telefoon: 0544-46 46 63 
Email: secretariaat@sintludger.nl / secretariaat@stpaulusparochie.nl 
Website: www.sintludgernu.nl / www.stpaulusparochie.nl 
Openingstijden: ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur, vrij 08:30 uur t/m 
12:30 uur. 
   

Enkele suggesties om te lezen: 
- Youcat (ISBN 9789020995466) 
- Katholicisme voor Dummies (ISBN 90-430-1248-3) 
 
 
MIJN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Ook in 2020 zullen we weer nieuwe communicanten en 
hun ouders mogen verwelkomen!  
Daar zijn we blij mee en zetten we ons graag voor in.  
Ook ouders hebben een actieve inbreng. Het projectboek bestaat uit 
acht bijeenkomsten:  enkele bijenkomsten zullen we samenvoegen in 
de voorbereiding en een hoofdstuk zullen we doen in de Dankviering na 
de eerste Communie. Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten 
voorzien. 
Met dit werkboek ‘BLIJFT DIT DOEN’ dat een mooie vormgeving kent, 
prachtige illustraties, veel sfeer en actie en een verantwoorde inhoud 
zullen we de voorbereiding vormgeven. Het project wordt ondersteund 
door het Officium Catecheticum van Nederland.  
De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de grote 
thema's van onze rijke traditie: 
1. De Naam: De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn' 
2. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is 
3. Huis van God: Thuis zijn in het huis van Jezus' Vader 
4. Wonderverhaal Heel!: Geloven in genezing en vergeving 
5. Wonderverhaal Vijf broden en twee vissen: Het wonder van       

mailto:secretariaat@sintludger.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
http://www.sintludgernu.nl/
http://www.stpaulusparochie.nl/
https://www.adveniat.nl/webwinkel/268/eerste_communie_project_blijf_di
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luisteren en delen 
6. Blijf dit doen: Hoe we in de Eucharistie leren Jezus na te volgen en 
te blijven ontvangen 
7. Jezus is bij ons!: Verhaal van de Emmaüsgangers, dat ons leert 
hoe we Jezus ontmoeten 
8. De familie van de kerk: Dankviering: Hoe het begon: de jonge 
kerk en nu wij! 
Werkboek inclusief Vierwijzer, fotolijstje en Kruis 
Startvieringen  
Zaterdag 18 januari 2020 om 19.00 uur in Zieuwent voor de Sint 
Ludgerparochie. 
Zondag 19 januari 2020 om 10.30 uur in Groenlo voor de Sint 
Paulusparachie. 
 
Communievieringen 
Zondag 19 april 2020 om 10.30 uur in Groenlo voor de Sint 
Paulusparochie  
Zondag 17 mei 2020 om 11.00 uur in Lichtenvoorde voor de Sint 
Ludgerparochie  
 
Namens de werkgroepen Eerste Heilige Communie,  
Mw. C. Roetgerink, pastoraal werkster.  
 
 
VORMSEL  2019 SINT PAULUS EN SINT LUDGER 
 
Ben je er klaar voor?  
Na één ouderavond en één ouder-kind avond en een inspirerend 
weekend waren we er klaar voor! Klaar voor dat prachtige moment in 
het leven, waarbij de tieners zelf bevestigen wat hun ouders bij de 
Doop voor hen hebben beloofd. God houdt van mij en ik wil aan deze 
Vriendschap werken in mijn leven.  
Langs de woorden geliefd-zijn, gebroken hart, doelen missen, 
vergeving en herstellen, het stuur uit handen durven geven en delen, 
werden we wijzer en konden we dieper ingaan op ons geloven. Om 
echt over te brengen wat we samen mochten ervaren, schieten 
woorden tekort: het was een belevenis!  
Veel positieve feedback hebben we mogen ontvangen.  
Bijzonder de ouders hebben deze nieuwe opzet van harte ondersteund 

https://www.adveniat.nl/webwinkel/268/eerste_communie_project_blijf_di
https://www.adveniat.nl/webwinkel/268/eerste_communie_project_blijf_di
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in woord en daad! Maaltijden werden gebracht, carpoolen om de kids 
te halen en te brengen. Het liep op rolletjes! Dank daarvoor!  
Samen hebben we dit gedaan! En het klopte! Ouders, tieners, 
vrijwilligers in de werkgroep, het jongerenteam en het bisdom. 
Iedereen kon zichzelf zijn!  
En dan kan de Heilige Geest zijn werk optimaal doen.  
Vanuit het pastoraal team zeggen we chapeau! Deo Gratias!  
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar in 2020.  
Even een puntje van aandacht: aanmelden moet al voor de 
zomervakantie 2020 !!  
 
Namens de werkgroep Sint Paulus en Sint Ludger. 
In het weekend van 1-2 en 3 november hebben we een prachtig 
voorbereidingsweekend mogen meemaken met 26 vormelingen uit de 
gezamenlijke parochies St. Paulus en St. Ludger. Voordat we dit 
weekend konden organiseren hebben eerst de vormselwerkgroepen uit 
beide parochies met elkaar kennis gemaakt. We vonden elkaar snel in 
ons enthousiasme en passie om gezamenlijk een mooie voorbereiding 
te verzorgen voor de kinderen. Eén hechte groep waarin iedereen 
zijn/haar talenten wilde inzetten. 
Samen met het Are You Ready team hebben we de kinderen voor 
kunnen bereiden op het Sacrament van het  Vormsel dat de kinderen 
op 16 november mochten ontvangen in de plechtige viering waarin 
Kardinaal Eijk voor ging. 
We zijn blij dat we de ouders hebben mogen helpen een goed begin 
van een volwassen geloofsleven te maken met hun kinderen. Een 
bijzonder mooi en gezegend traject waar we met dankbaarheid op 
terug kijken. 
 
Eén van de vormelingen: Jan Stortelder, uit Zieuwent blikt terug.  
Een paar weken terug op een vrijdagavond kwamen we voor het eerst 
bij elkaar om elkaar te ontmoeten (ouders hadden en al twee 
bijeenkomsten gehad waarvan eentje met de kinderen erbij) en het 
hele weekend hebben we het over God gehad en andere dingen van 
het geloof. Ook hebben we leuke activiteiten gedaan zoals een 
speurtocht en het engeltjesspel. Na twee weken alles over God geleerd 
te hebben, ontvingen we het sacrament van het heilig vormsel van 
kardinaal Eijk. Ik heb erg genoten van deze belangrijke maar vooral erg 
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leuke tijd en het belangrijkste wat we geleerd hebben is: God houdt 
van jou! 
 
Hoe Paula en haar moeder Helmi het Vormsel hebben ervaren. 
Zaterdag 16 november jl. heeft Paula samen met nog 25 kinderen haar 
Vormsel mogen ontvangen in de Calixtusbasiliek in Groenlo.  
Het was een hele mooie viering. De klokken werden flink geluid.  
De vlaggen stonden buiten  te wapperen. 
De kerk was goed gevuld met mensen.  
Er was een koor dat zorgde voor mooie muziek.  
Alle kinderen mochten meehelpen in de dienst. Het was echt samen 
doen! Kardinaal Eijk, samen met pastoraal werkster Carla Roetgerink, 
de kinderen, de ouders, de werkgroep. Iedereen was aanwezig en 
iedereen nam deel aan de mooie Viering. De kinderen kregen nog als 
aandenken een rozenkrans mee. Jong en oud waren samen bezig met 
het geloof, op een mooie manier. Een stukje oude geloofstraditie werd 
doorgegeven aan onze kinderen. 
Iedereen hartelijk dank, voor dit fijne samen zijn. 
 
 
JAAR VAN DE EUCHARISTIE       
 
Hebt u de pastorale brief bij n.a.v. het “Jaar van de Eucharistie” van 
Kardinaal Eijk gelezen?  
Op dinsdag 28 januari 2020 ontmoeten we u graag in de Sint 
Ludgerzaal in Lichtenvoorde om samen verder van gedachten te 
wisselen over deze tekst, die hier en daar best vragen kan oproepen.  
0m 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie/thee klaar voor u.  
Om 19.30 uur beginnen we de avond.  
Van harte welkom!  
 
Pastoraal team.  
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Kerstpsalm 
God met ons 

in mijn angst en kleingeloof 
is het de uitgestoken hand 

die telt 
Uw hand 

die ik vastgrijp 
boven de ravijnen van het leven 

 

God met ons 
 

Uw hand 
die er was 

nog voordat ik bestond 
die er is en er zal zijn 

tot in alle eeuwen 
Uw hand 

die mij veilig voert 
naar vaste grond 

 

God met ons 
 

Uw hand 
in liefde 

naar mij uitgestoken 
mij reddend 

mij beschermend 
 

God met ons 
 

heilzaam 
resoneert de antifoon 

in álle feesten 
God met ons 

maar zij klinkt en zingt 
het wezenlijkst 

met Kerst 
 

God met ons 
         Oeke Kruythof 
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Uit de Beltrumse gemeenschap      

 
KERSTMIS 
 
Dit jaar gaat Songs4All ons in kerststemming brengen. Een koor uit 
Oost Gelre e.o. (ook Beltrumnaren). Tijdens dit mooie optreden zal dit 
gelardeerd worden met een lekker hapje en een drankje. Vooraf 
opgave bij de bestuursleden of door € 17,50 p.p. over te maken naar 
Samenleven. En natuurlijk kunt u iedereen die u maar wilt meenemen 
op zaterdagmiddag 21 december a.s. naar Spilman. We beginnen om 
14.30 uur. Vrede op aarde…     
 
 
JAARVERGADERING EN BINGO 
 
Het nieuwe jaar beginnen wij met onze jaarvergadering op donderdag 
9 januari  om 14.30 uur bij Dute. Even met elkaar overleggen hoe wij 
er voor staan en hoe we verder willen gaan. Na afloop van de 
jaarvergadering is er bingo.  
Wij wensen u allen fijne kerstdagen toe, een fijne jaarwisseling en het 
allerbelangrijkste:  een goed en gezond 2020…                     
 
 
COLLECTE ALZHEIMER 
 
De collecte van Alzheimer heeft het mooie bedrag van € 746,-- 
opgebracht. Een woord van dank aan alle gevers. Ook een woord van 
dank aan de collectanten. 
Wij zoeken voor volgend jaar nog wel collectanten omgeving 
Zieuwentseweg en omgeving Heelweg en omliggende wegen.  
Bij interesse mag u mij bellen (tel. 06-108 35 235). Dit is pas volgend 
jaar november. 
 
Cilia Luttikhold 
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DORPSBÖKE BELTRUM 
 
De bibliotheek is gesloten van 19 december tot woensdag 8 januari. 
Wilt u nog boeken voor de feestdagen dan bent u van harte welkom in 
het Kulturhus De Wanne. 
Wij wensen alle lezers fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. 
 
Namens de bieb, Cilia Luttikhold 
 
 
 ‘BELTRUMS (G)OLD’ WEER VAN DE PERS 
 
Zeer binnenkort zal ‘Beltrums (G)old’, de 15e editie al weer, bij de leden 
van Stichting Oud Beltrum in de brievenbus vallen.  
Waarschijnlijk is u dit al ter ore gekomen. 
Dit exemplaar is als vanouds gevuld met interessante verhalen over en 
interviews met (oud)Beltrummers.  
Zeker een reden om er één aan te schaffen voor uzelf of om cadeau te 
geven met de kerstdagen of een verjaardag.  
Voor het geld hoeft u het niet te laten...  
het boekje kost maar € 4,- en het is vanaf half december verkrijgbaar 
bij: Fien Ballast, Kampstraat 19, tel. 0544 – 48 16 59. 
 
Hartelijke groet 
Redactie ‘Beltrums (G)old’ 
                                                     
   

 
 
 
 
 
KERSTGROET 
 
Meldpunt Beltrum wenst iedereen fijne feestdagen en een heel 
voorspoedig 2020. 
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DE-KOFFIEPUNTEN 
 
Beste mensen, 
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse inzameling van D.E. waardepunten 
voor de voedselbank. De actie loopt van 9 december tot 3 januari. 
Voor elke 1000 punten zijn er twee pondspakken ter beschikking. De 
actie van 2018/2019 was een groot succes. Ook dit jaar kunt u de 
waardepunten te allen tijde bij mij in de bus doen.  
Jaarlijks worden er nog heel veel waardepunten weggegooid. 
Het inleveradres is:  Gerry Oldenkotte 
      Mr. Nelissenstraat 19g 
      7156 MA Beltrum 
      0544 – 84 30 18 
Heel hartelijk bedankt. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

GROTE CLUBACTIE 2019 
 
De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door VIOS-
leden ruim 950 loten zijn verkocht, heeft onlangs plaatsgevonden. De 
trekkingslijst is terug te vinden op www.clubactie.nl. 
Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers: 0309722,  0309758 en 0309806. 
Ben je in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan graag het 
ingevulde lot sturen of mailen naar 
M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE  Beltrum  
(sportcentralevios@gmail.com). 
 
Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de gegeven steun. 
 

http://www.clubactie.nl/
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NI’J–JAORSVISITE  
 
Um te beginnen wense wi’j owleu  
Völle heil en zeagen in 2020 ! 

 
Stichting Oud Beltrum neugt ow  
veur hun traditionele ni’j-jaorsvisite  
op zaoterdagmeddag 18 januari 2020  
bi’j zaal Spilman an de Nelissenstraote. 
 
De visite begint om half drie, maar de zaal is vanaf twee uur open.  
De entree bedraagt evenals vorig jaar € 15,-, bij binnenkomst te voldoen. 
Naast het vertrouwde welkomstdrankje en koffie met kniepertje zal u een 
gezellige middag worden aangeboden, waarbij herinneringen aan het ‘oude 
Beltrum’ weer naar boven zullen komen. Tegen het eind van de middag is 
er weer het bekende halve haantje met toebehoren. 
 
Ook niet-leden van Stichting Oud Beltrum willen we op deze wijze 
uitnodigen voor de visite! We hopen velen te kunnen begroeten. 
 
Wel vragen wij u om u uiterlijk maandag 13 januari op te geven bij: 

 familie Ballast: tel. 0544 – 48 16 59 
 familie Bouwmeesters: tel. 0544 – 48 16 33 
 
Namens St. Oud Beltrum 
De organisatie 
 
 



30 
 
 

        



31 
 
 

 



32 
 
 

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  

 
///*\\\ 

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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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 6 januari 
- vragen en informatie 

  - aanmeldingen doop / huwelijk 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 6 jan en 3 febr. 

     donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 
Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat op maandag 1 keer in de 4 weken 

geopend. 
  

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 
 voor de periode van  

zaterdag 11 januari t/m vrijdag 7 februari 2020: 
  uiterlijk t/m zaterdag 4 januari 2020.  

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’ 

 - deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat. 
     

 
 

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 

 na telefonische afspraak bij  
 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 

 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 
 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 

 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  

 
 

 
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: 

 na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14   

bij ‘ ’t Achterummeke 
 Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) 

 Brievenbus is aanwezig. 
 Emailadres: achterummeke@live.nl  

 

mailto:achterummeke@live.nl
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HUISARTSENPOST  OOST  ACHTERHOEK 

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

van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder 

telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 . 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 

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

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

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

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

 
SENSIRE THUISZORG 

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

met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 

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

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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Het kinderhoekje 
 

Familieviering 24 december 18.30uur 

 

Thema: Een Koning van Vrede 
 

Op 24 december om 18.30 uur is er in de Beltrumse  kerk             

een familieviering met medewerking van het jeugdorkest van 

Concordia en kinderen van basisschool ‘de Sterrenboog’. 
 

Tijdens deze viering kijken en luisteren we naar een boeiend 

kerstverhaal, mooie gebeden, prachtige muziek en sfeervolle 

liederen. 
 

We wensen iedereen een goede voorbereiding op het 

kerstfeest en tot ziens op 24 dec. om 18.30 uur in onze kerk.

   

De werkgroep 
    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doopviering    zondag 1 maart 13.00 uur    
Communieviering   zondag 19 april 10.30 uur in Groenlo    
       voor de Sint Paulusparochie 
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Inzoomen op onze vrijwilligers 

Prachtige viering 60-jarig jubileum Rhumtas  

De Woord- en Communieviering van zondag 17 november stond in het 
teken van het 60-jarig jubileum van zanggroep Rhumtas. Het 
jubilerende koor zorgde uiteraard met prachtig gezang voor de 
opluistering van deze mooie viering. Het koor is in 1959 opgericht door 
schooldirecteur George Jansen. Destijds was het een kinderkoor dat de 
naam “Beltrums Jeugdkoor” kreeg. Toen George Jansen afscheid nam 
was het inmiddels geen jeugdkoor meer en is de naam in 1990 
veranderd in “Rhumtas”.  
Aan het eind van de viering en erna werden twee jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Annie Ribbers-Stoverink werd gehuldigd voor haar 
zestig jarig lidmaatschap en Jose Elshof-Leungen viert haar vijftig jarig 
jubileum. De jubilarissen kregen door de locatieraad een bloemetje 
aangeboden. De derde jubilaris Lidy te Brake-Walterbos (40 jaar lid) 
kon helaas niet aanwezig zijn. Na afloop van de viering werd er in de 
kerk koffie en thee geserveerd en nog even nagepraat.  
(foto’s Johnny Elshof) 


