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Periode: zaterdag 9 februari t/m vrijdag 8 maart 2019

Kerkbalans 2018: inleveren formulieren kan nog
Een groot aantal vrijwilligers hebben zich dit jaar weer ingezet voor het
verspreiden en ophalen van de formulieren voor de actie Kerkbalans.
Was u niet thuis? U kunt uw deelnameformulier nog altijd inleveren in
de bus van het parochiecentrum.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 9 februari t/m vrijdag 15 februari 2019

Vijfde zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:
Jesaja 6, 1– 2a + 3 – 8
Lucas 5, 1 – 11
Want verbazing heeft hem bevangen en allen die met hem zijn, over
de vangst van de vissen die ze hebben kunnen maken.
Dit weekend 9/10 februari is er geen viering in Beltrum
Woensdag 13 februari
09.00 u. in het parochiecentrum Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 16 februari t/m vrijdag 22 februari 2019

Zesde zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
Jeremia 17, 5 – 8
Lucas 6, 17 + 20 - 26
Zij zijn gekomen om hem te horen en genezen te worden van hun
ziekten.
Zondag 17 februari
10.30 u. in de kerk Woord- en communieviering
Voorganger:
Pastoraal werker Jos Droste
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Daan Reijerink
Juup Ratering
Misintenties:
Herman Hoitink; Jans en Dina Hoffman-Ballast en Danny;
Leo Bennink (jgd.); fam. Beunk-Hoitink; Wilhelmien Reijerink-Severt;
Hendrik Maarse; Lies Stoverink-Garstenveld; Gerda Wolterinck-Huinink
en overleden fam. Wolterinck-Huinink; Henk Wolterinck (jgd.);
Rikie Roerdink-Pasman; Theo Scharenborg (jgd.) en overleden familie
Scharenborg-Groot Kormelink-Schotman; Riek Heutinck-Sasse;
Liene Stapelbroek-Döppem.
Woensdag 20 februari
09.00 u. in het parochiecentrum Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Wilma Ballast-Mombarg (jgd.); Wilhelmien Reijerink-Severt (mensen
van de gang).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 23 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Zevende zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
1 Samuël 26, 2 + 7 – 9 + 12 + 22 – 23
Lucas 6, 27 – 38
Zegt dan tot deze steen dat hij een brood wordt.
Zondag 24 februari
10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Rhumtas
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Herman Hoitink; overleden fam. Orriëns-Everink; Wilhelmien ReijerinkSevert; Henk Bleumink (olde Pelle); Rikie Roerdink-Pasman; Herman
Dreierink; Liene Stapelbroek-Döppem.
Woensdag 27 februari
09.00 u. in het parochiecentrum Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Wilhelmien Reijerink-Severt (mensen van de gang).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 2 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

Achtste zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:
Sirach 27, 4 – 7
Lucas 6, 39 – 45
En het geschiedt terwijl hij bidt dat het aanzien van zijn aanschijn
anders wordt en zijn kleding stralend wit.
Zaterdag 2 maart (Er is een extra collecte van PCI)
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Samenzang
Acolieten:
Daan Reijerink
Jorn te Boome
Misintenties:
Teun en Hans Roelvink; Herman Hoitink; Wilhelmien Reijerink-Severt;
Lies Stoverink-Garstenveld (jgd.); Gerda Wolterinck-Huinink; Herman
ten Have en overleden familie; Rikie Roerdink-Pasman; Harrie te
Fruchte; Jan te Brake (jgd.), Annie te Brake-Woertman en Vincent;
Hendrikus en Marie Klein Gunnewiek-Stortelder (jgd.);
Liene Stapelbroek-Döppem.
Woensdag 6 maart Aswoensdag
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Dames- en herenkoor
Misintenties:
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma;
Wilhelmien Reijerink-Severt (mensen van de gang.).
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Beltrum za 9/zo 10 febr. Geen viering
Eibergen za 9 feb

19:00

Rietmolen za 9 feb

19:30

Groenlo

zo 10 feb 10:30

Neede

zo 10 feb 09:00

Lievelde

za 16 feb 19:00

Eibergen za 16 feb 19:00
Groenlo

zo 17 feb 10:30

Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Woordviering
Werkgroep Liturgie
Presentatieviering 1e Heilige Communie
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Beltrum zo 17 feb10:30

Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste

Eibergen zo 17 feb
Rekken zo 17 feb 09:00

Geen viering
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Doopviering
Pastor R. den Hartog

Groenlo

zo 17 feb 13:00

Neede
Groenlo

za 23 feb
zo 24 feb 10:30

Geen viering
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum zo 24 feb10:30

Woord- en Communieviering
Werkgroep

Eibergen zo 24 feb 09:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
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Rietmolen zo 24 feb 09:00
Lievelde

zo 24 feb 09:00

Groenlo

za 2 mrt 17:30

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Carnaval, woorddienst
Pastoor H. de Jong

Beltrum za 2 mrt 19:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eibergen za 2 mrt 19:00

Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Presentatieviering 1e Heilige Communie
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Groenlo

zo 3 mrt 10:30

Rietmolen zo 3 mrt 09:00

Beltrum wo 6 mrt 10.00

Eucharistieviering /Aswoensdag
Pastor R. den Hartog

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
De midweekse vieringen aanvang 9.00 uur worden gehouden in het
parochiecentrum. Dit i.v.m. besparing op de stookkosten.
De eucharistieviering van woensdag 6 maart (aswoensdag) aanvang
10.00 uur is wel in de kerk!
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 13 en 27 februari 2019 is er een Taizé viering in de Oude
Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 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.
De data van doop en voorbereiding zijn: (onder voorbehoud)
DOOP

VOORBEREIDING

Zondag 17 maart 13.00 uur

donderdag 28 februari
donderdag 7 maart

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Rikie Roerdink-Pasman
Gaarden 24
Zij is op 25 januari jl. op 73 jarige leeftijd overleden
Liene Stapelbroek-Döppen
Mr. P.J. Troelstrastraat 36 Neede,
voorheen Zuivelstraat 28 Beltrum
Zij is op 1 februari jl. op 93 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 januari 2019 € 303.30
ACOLIETEN
Weekend 9/10 maart

Geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE
VOEDSELBANK
Zaterdag 2 en zondag 3 maart 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
PCI Collecte 2 en 3 maart
In deze vreugdevolle tijd van Carnaval, richting Veertigdagentijd, willen
we ook denken aan hen voor wie deze dagen minder plezierig 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, Vincentius-vereniging en
Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als “schuld-hulp-opmaat” en het Inloophuis.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Locatie nieuws
VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Voorbereiding 1e H. Communie: film kijken in Beltrum,.
Samen film kijken kan aanleiding geven tot een spontaan gesprek.
Film kijken roept gevoelens op van verbazing, afschuw, angst,
verwondering en blijdschap.
De film leidde ons, de communicanten, hun (groot)ouders, enkele
broertjes en zusjes en koorleden, door het leven van Jezus.
Er zijn vele films over Jezus gemaakt en de titels laten ons weten
vanuit welk perspectief de film Jezus laat zien: als Superstar,
King of kings, Son of God, Greatest Story Ever of the Nativity story.
Wij keken naar beelden door de ogen van kinderen die destijds leefden
rondom Jezus, de Messias (Verlosser en Redder)
Het was een bijzonder goed bezochte en inspirerende avond met dank
aan de gastvrijheid in Beltrum.
De aanwezigheid van zovele jonge mensen in de kerk geeft moed en
vertrouwen. Dat klonk ook die avond.
We zijn begonnen met gebed en hebben ons laten meenemen in het
verlangen om meer van Jezus te leren en te kennen.
Film in het algemeen, deze in het bijzonder, plaatst ons voor de
essentie van dingen.
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TERUGBLIK OP KERSTPAKKETTENACTIE 2018
Opvallend vaak werd in de media rond de jaarwisseling aandacht
besteed aan ‘koopkracht’. In veel Cao’s zijn afspraken gemaakt
over loonsverhogingen. Daar staan echter ook lastenverzwaringen
tegenover: hogere zorgpremie, hogere energiekosten en niet te
vergeten de Btw-verhoging van 6 naar 9 procent voor o.a.
levensmiddelen.
Natuurlijk wordt ook de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke
kerken geraakt door die Btw-verhoging die onze pakketten bijna
3% duurder maakt.
Maar we hebben meer zorgen over de doelgroep waarop wij ons
richten: de inwoners van Berkelland die van weinig geld rond
moeten komen. Zij zullen de lastenverzwaringen in 2019 zeker
gaan merken!
Want ondanks het aantrekken van de economie is het nog steeds
erg druk bij de Voedselbanken, ook in Berkelland. Wist u trouwens
dat u bij veel kerken ook levensmiddelen kunt inleveren voor de
Voedselbank?
In 2018 zijn er 445 pakketten aangevraagd (10 minder dan in
2017). Er zijn 245 pakketten naar gezinnen gegaan en 200 naar
alleenstaanden.
De weersomstandigheden waren op de afhaal dag gelukkig beter
dan in 2017 toen er een dik pak sneeuw lag. Even dreigde een
haperende laadklep van de vrachtwagen nog roet in het eten te
gooien, maar de toegesnelde monteur van Garage Lochem wist de
klep vakkundig weer open te krijgen, zodat de pakketten toch tijdig
gelost kon worden.
We zijn uiteraard blij dat we als gezamenlijke kerken in de
decembermaanden een lichtje konden zijn voor mensen die het
financieel moeilijk hebben.
We bedanken graag onze vrijwilligers en iedereen die financieel
een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze Kerstactie.
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Over enkele weken kunnen we de financiële balans opmaken,
omdat we ook in januari nog giften ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.
Caritas Beltrum.
DATA DE PASSIE 2019
Donderdag 18 april 2019 20.00 uur DE PASSIE 2019
Kerk Beltrum (= Witte Donderdag)
18.30 uur aanwezig zijn
Zondag
14 april 2019 20.00 uur DE PASSIE 2019
Openluchttheater Eibergen (= Palmzondag)
18.00 uur koffie +iets in De Huve
15.00 uur generale
bij slecht weer woensdag 17 april of kerk Eibergen
Woensdag
Dinsdag

10 april 2019
2 april 2019

19.30 – 20.30 uur repetitie
19.30 – 20.30 uur repetitie

Woensdag
Dinsdag

27 maart 2019
19 maart 2019

19.30 – 20.30 uur repetitie
19.30 – 20.30 uur repetitie

Woensdag
Dinsdag

13 maart 2019
5 maart 2019

19.30 – 20.30 uur repetitie
19.30 – 20.30 uur repetitie

Woensdag
Dinsdag

27 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie
19 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie

Woensdag

13 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie

Dinsdag
5 feburari 2019 19.30 – 20.30 uur start repetitie
Kerk Rietmolen
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St. Paulusparochie
PASTORALE COLUMN MAART 2019
Op het moment dat ik deze Column schrijf ben ik net terug van een
korte stedentrip aan de Vlaamse stad Leuven. Samen met een collega
hebben we een bezoek gebracht aan twee Nederlandse priesters die
daar wonen en studeren. Als je door de stad loopt zie aan alles het een
door en door katholieke omgeving is. De straatnamen en de vele
kerken spreken voor zich. In een kleine kerk in Leuven is ook het graf
van de misschien wel de grootste Belg allertijden: de Heilige Pater
Damiaan de Veuster. Pater Damiaan was een Vlaamse priester die als
missionaris de zielzorg heeft opgepakt voor de melaatsen die van
Hawaï naar het eiland Molokai werden gestuurd. Ver van de bewoonde
wereld, verstoten van medische zorg en geen mogelijkheid op
terugkeer of herstel. Hij ging naar de mensen toe waar niemand meer
contact mee wilde hebben. Uiteindelijk heeft hij zelf ook de ziekte lepra
opgelopen. Hij was een melaatse onder de melaatsen. Een Heilige man
dIe het Evangelie heeft geleefd in doen en laten. Zijn Missie heeft hij
tot aan het eind toe volbracht. Een Missie die hij met een zeer sterk
geloof heeft uitgevoerd. In het liturgisch jaar staan we vlak voor het
begin van de veertigdagentijd. Na een paar dagen carnaval zoals in
verschillende gemeenschappen uitbundig wordt gevierd starten we met
de voorbereiding op het grote Paasmysterie. Vanaf Aswoensdag maken
we ons klein voor de Heer en start in de kerk een periode van vasten,
gebed en het geven van aalmoezen. Een uitdagende tijd die iedereen
op zijn of haar eigen manier zal beleven. In de natuur zie je deze tijd
dat het nieuwe leven weer begint terug te komen. De bomen en
planten lopen uit en kale takken worden weer gevuld met groene
bladeren. Voor mij is de vastentijd een tijd van meer en minder. Of
eigenlijk een periode van heel bewust in het leven staan. Bewust zijn
van het eten en drinken, bewust zijn van het gebed en de kracht en
schoonheid van de liturgie en het bewust zijn van de vele mensen om
ons heen. En de vragen te stellen; Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
Waar ga ik naartoe? Het is een periode van reflectie van loslaten.
Terugkeren naar de Bron om het Paasmysterie goed te kunnen vieren.
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Hopelijk kan ik de inspiratie vinden in en een voorbeeld nemen aan, de
heilige Pater Damiaan. Hij die in de zieke en de uitgestoten mens Jezus
zelf herkende. Die standvastig is gebleven in moeilijke tijden en het
Evangelie heeft voorgeleefd. Hij heeft mensen het licht in het leven
weer terug gegeven.
Dat wens ik ons allemaal toe. Dat ook wij op zoek gaan naar het Licht
van de wereld en het leven van een ander wat beter te maken.
Allen een goede veertigdagentijd gewenst.

Pastor R. den Hartog
Gebed tot Pater Damiaan
God onze Vader,
Gij schenkt ons een heilige,
een groot voorbeeld,
Pater Damiaan.
Wij danken U met heel ons hart.
In hem is uw Zoon Jezus
opnieuw 'al weldoende rondgegaan'
tussen de armen en de verworpenen.
Geef ons meer geloof
om ook het verborgen lijden te kunnen zien
en te helpen wie vaak vergeten wordt.
Leer ons hopen 'tegen alle hoop in, en schenk ons vertrouwen
ook bij uitzichtloze situaties.
Maar leer ons bovenal te beminnen zoals Damiaan,
die zelf niet heeft geaarzeld
om melaatse onder de melaatsen te worden, één van hen.
Maak ons door uw genade zoals hij,
heldhaftig en heilig in uw dienst
en in dienst van de mensen,
de armen en verworpenen eerst.
Door Jezus Christus ons Heer, Amen.
Heilige Pater Damiaan, bid voor ons.
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UITVAART BELEID
De pastorale samenwerking met de St. Ludgerparochie vraagt om het
afstemmen van pastorale taken en het ontwikkelen van nieuw
gezamenlijk beleid.
In het pastorale team hebben we daarom vorig jaar gesproken over het
uitvaartbeleid en dit opnieuw geformuleerd en aangepast. In februari
2018 zijn de locatieraden hiervan op de hoogte gesteld. Gelet op
nieuwe vragen en ontwikkelingen, willen we het uitvaartbeleid opnieuw
onder uw aandacht brengen.
1. Omdat uitvaarten maatwerk zijn en elke uitvaartviering in nauw
overleg met de nabestaanden tot stand komt, is een folder gemaakt
over uitvaarten in de St. Paulusparochie, waarin mensen kunnen lezen
welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van verschillende vormen van
uitvaartvieringen. In uw locatie is deze folder verspreid en te vinden in
het folderrek in uw kerk.
U kunt de folder ook downloaden:
http://www.stpaulusparochie.nl/UserFiles/file/Folder%20uitvaart%20pa
storesteam%202.pdf
Ook de leden van de werkgroep Uitvaart en uitvaartondernemingen in
deze regio hebben exemplaren, om nabestaanden te informeren,
ontvangen.
2. Aanpassingen van het Uitvaartbeleid: Uitvaartvieringen in het
kerkgebouw zijn altijd kerkelijke uitvaartvieringen. Het is, conform het
beleid van het bisdom, niet toegestaan om de kerk te verhuren aan
derden voor het houden van een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid of
afscheidsceremonie met een begeleider anders dan een lid van het
pastoraal team of een toegeruste kerkelijke vrijwilliger.
o Pastores en leden van de Werkgroep Uitvaart zijn ook inzetbaar bij
uitvaartplechtigheden in een crematorium als er geen kerkelijke
uitvaartviering of avondwake heeft plaatsgevonden en de
plechtigheid in het crematorium de enige dienst is.
o In een eucharistieviering of woord- en communieviering kunnen
twee cd’s gedraaid worden: één cd onder de viering en één cd
voorafgaand of na afloop van de viering.
o Bij het toekennen van uitvaarten aan voorgangers zijn met ingang
van 1 april 2018 de voorkeursopties vervallen voor plaatselijke
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voorgangers. Het uitvaartrooster is het uitgangspunt voor het
toekennen van uitvaarten aan voorgangers (voor uitvaarten
toegeruste vrijwilligers en pastores). Een voorkeur voor een
bepaalde voorganger kan alleen gehonoreerd worden bij een
persoonlijke band (familie of vrienden) of als er sprake was van een
pastorale begeleiding van de overledene. In gevallen van twijfel
overleggen de uitvaartcoördinatoren met het pastoresteam en ook
de leden van de Werkgroep Uitvaart overleggen met het
pastoresteam over verzoeken die zij krijgen terwijl zij niet op
rooster staan.
Het uitvaartbeleid wordt opnieuw geformuleerd en gaat dan gelden
voor de St. Ludger en de St. Paulusparochie.

3. Het pastoresteam heeft gewerkt aan een nieuw standaard
uitvaartboekje dat inmiddels beschikbaar is voor alle locaties van de St.
Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Dit boekje is ter vervanging
van alle bestaande liturgieboekjes en vanaf 1 juni ingevoerd voor beide
parochies. Het liturgieboekje is bedoeld voor die vieringen waarin
nabestaanden geen eigen liturgieboekje willen of kunnen maken. Eén
uitvaartboekje maakt het voor ons overzichtelijker en gemakkelijker om
voor te gaan in uitvaartvieringen in zestien geloofsgemeenschappen.
Groenlo 29 januari 2019

Pastoraal team parochies
St. Paulus en St. Ludger
VASTENACTIE PROJECT 2019
Sint Paulusparochie en Sint Ludgerparochie
Waterputten in Romik Eritrea
Beste parochianen,
In deze Vastenperiode is er gekozen om de opbrengst van de
Vastenactie te besteden aan een project voor waterputten in Eritrea.
De bisschop van het bisdom Keren in Eritrea vraagt ons om een
bijdrage voor dit project. Goed drinkwater op een redelijke afstand van
de dorpen maakt het leven, van met name vrouwen, niet alleen
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makkelijker maar zorgt ook voor een betere gezondheid van de
dorpsbewoners.
De afgelopen zomer hebben we zelf ervaren wat het betekent als het
ongekend warm en droog is. Daar hebben we allen op de een of
andere manier mee moeten dealen.
Veel planten gingen dood en boeren hadden het moeilijk met de
gewassen op hun akkers.
Zelfs de scheepvaart ervoer problemen.
De overheid moest maatregelen treffen om het bodemwater te
beschermen. Wie had dat gedacht in ons waterrijke land.
Ons luxe leventje raakte even uit balans.
Hoe anders ligt dat in Eritrea.
Goed drinkwater in de nabijheid van een dorp is daar een luxe.
Zoals in de plaats Romik in Eritrea waar men volledig afhankelijk is van
het regenseizoen van juni t/m augustus.
De inwoners van deze plaats maken al lang gebruik van een waterput
voor hun eigen drinkwater en voor hun vee.
De variërende regenval in deze regio heeft natuurlijk invloed op de
hoeveelheid water die uit deze put verkregen kan worden.
Als de put droog staat moet een grote afstand afgelegd worden om aan
goed water te komen. Daarom is het renovatie en dieper graven van
deze put van essentieel belang evenals het aanleggen van stuwen en
dammen om de snelheid van het stromende regenrivier te vertragen
zodat het water in de grond zakt en de grondwaterspiegel stijgt.
Door deze waterput te renoveren zijn de dorpelingen minder
afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden en hoeven ze
minder kilometers af te leggen naar naburige dorpen om te voorzien in
de dagelijkse waterbehoefte.
Vooral vrouwen en kinderen zijn belast met deze belangrijke taak.
Door een goede waterput in de nabijheid wordt veel tijd bespaard die
dan voor andere activiteiten benut kan worden zoals schoolbezoek voor
de kinderen of gewoon om onbezorgd te spelen zoals onze kinderen
dat ook kunnen.
De plaats, genaamd Romik, waar ons project vorm moet krijgen,
ligt ongeveer 15 km ten noordwesten van de stad Keren.
Omliggende dorpen als Shinara, Medeka, Siquanuk ,Sabrik en herders
die hun vee weiden, kunnen de put ook gebruiken.
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De bisschop van Keren schrijft:
Broeders en Zusters,
Door uw gift aan dit project kunnen de mensen in Romik van een
waterput voorzien worden. U levert daarmee een belangrijke bijdrage
aan een beter en gezonder bestaan voor deze dorpelingen. Bedenk in
deze vastentijd, een tijd van bezinning, dat “degene die geeft, niet
alleen geeft vanuit zijn of haar portemonnee maar vooral ook vanuit
zijn of haar hart”.
De parochiebesturen van de Paulus- en Ludgerparochie bevelen deze
actie van harte aan.

februari-licht
februari-lucht
kale takken tegen de grijze hemel
misschien komt er sneeuw...
februari-licht
nog-winter-licht
februari-licht
februari-lucht
silhouetten van vogels
tegen een strakblauwe hemel
de zon is al warm
februari-licht
bijna-lente-licht
februari
winter en lente
tegelijk
van welke kant bekijk
jij het leven...?
Bron:
Mediapastoraat RKK/KRO

18

Uit de Beltrumse gemeenschap

SAMENLEVEN/KBO VIERT CARNAVAL
Graag nodigen wij u uit voor de bonte buutmiddag op 2 maart a.s.
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur bij Spilman.
Het wordt weer een dolle boel vol lol en gezelligheid.
Dit mag u absoluut niet missen, daarom: zorg da’j der bi’j bunt…
JAARVERGADERING ZIJACTIEF GELDERLAND
Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering van ZijActief provincie
Gelderland.
Zaterdag 9 maart in zalencentrum de Radstake te Heelweg/Varsseveld.
Ontvangst koffie thee 9.30 uur
Opening vergadering 10.00 uur
Voor de ochtend staat de vergadering gepland met daarin het
jaarverslag en het financieel verslag.
Thema dit jaar “Weet wat je eet”
Gast spreekster: Anneleen Visser, Voedingsdeskundige
Middagprogramma met cabaret duo Turbo Toos en Super Stien.
Kosten : Alleen voor de middag € 5.00 p.p
Hele dag inclusief lunch € 20.00 p.p
Opgave voor 22 februari bij José Pierik
tel. 0544 - 48 24 25 / 06 -10 13 78 47
WIE MIST ZE?
Wie mist sinds kort zwarte glacé handschoenen?
Misschien heb ik ze? Bel nummer 06 – 19 33 08 56
Gevonden: Herenhorloge, Zwarteweg in Beltrum.
B. Hoitink, Mr. Nelissenstraat 1a, Beltrum.
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NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
De familie Roerdink heeft bij het afscheid van Rikie Roerdink-Pasman
collectebussen achter in de kerk geplaatst voor een bijdrage aan
Zonnebloem afd. Beltrum.
De opbrengst hiervan was € 530,60 en is door de familie aan
ons overgedragen.
Wij danken de familie voor deze mooie donatie en wensen hen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
DODENHERDENKING
Zaterdag 4 mei vindt de dodenherdenking weer plaats en nodigen
we jubilerende verenigingen uit om een bloemstuk bij het
monument te leggen. Als commissie hebben we de meeste
verenigingen wel in beeld, maar het kan zo maar zijn dat we er toch
wat over het hoofd hebben gezien.
Hierbij een verzoek aan alle jubilerende verenigingen die hiervoor
belangstelling hebben om zich aan te melden bij:
Carla Klein Breteler
wckleinbreteler@gmail.com

de 4 mei commissie Beltrum
DE KOFFIEPUNTEN
Beste mensen, ook dit jaar is er weer de jaarlijkse inzameling van D.E.
waardepunten voor de voedselbank. Voor elke 1000 punten zijn er
twee pondspakken ter beschikking. De actie van 2017/2018 was een
groot succes. In Beltrum zijn 63.000 punten ingeleverd voor deze actie.
Een prachtig resultaat. Ook dit jaar kunt u de waardepunten altijd 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
D.E. steunt deze actie door van 100%, 120% te maken.
Heel hartelijk bedankt.
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Vaste Rubrieken
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM
Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65
Website: stpaulusparochie.nl
Dan klikken op Beltrum
Facebook: www.facebook.com/paulusparochie
///*\\\

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

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

CENTRAAL SECRETARIAAT
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
///*\\\
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PAROCHIESECRETARIAAT:
het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 4 maart
- 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 9 maart t/m vrijdag 5 april 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 2 maart 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 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

meldpuntbeltrum@gmail.com

Open van 9.30 tot 11.30 uur.
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Het kinderhoekje

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Groenlo
Beltrum

Zo 17 feb 10:30 u. Presentatieviering 1e Heilige Communie
Zo 17 mrt 13.00 u. Doopviering
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KRUISDAGERS GEVRAAGD VOOR DE PASSIE 2019
De Passie 2019 is in Beltrum op Witte Donderdag 18 april 20.00 uur.
Als organisatie van De Passie in Beltrum willen wij u graag de
gelegenheid geven om weer mee te werken aan De Passie.
Wij zoeken mensen die het houten kruis tijdens de Passie de kerk willen
indragen en de kerk willen uitdragen na afloop van de Passie.
Er zijn 8 tot 10 personen nodig.
Vorig jaar werd het dragen van het kruis en het kruiswachter zijn
ervaren als indrukwekkend, speciaal en erg mooi.
Heb jij/u een speciale reden om te helpen het kruis te dragen of vindt
jij/u het een unieke gelegenheid om samen met bv. de vriendengroep,
de familie, het sport team, een vereniging, de buurt, het kruis te
dragen tijdens de Passie 2019.
Of misschien viert uw bedrijf, vereniging een jubileum.
Vindt u dit een mooie gelegenheid om samen iets te doen en te
betekenen voor een ander meldt u dan aan. Geef je tijdig op!! Wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.

Zou u hiervoor in aanmerking
willen komen neem dan voor verdere informatie contact op met:
Organisatie De Passie Beltrum,
Sylvia Tackenkamp
Mailadres: sylvia_tackenkamp@hotmail.com
Tel. 0544-48 19 43
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Inzoomen op onze vrijwilligers
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

Jubilarissen bij een jubilerende Kiddoesj
Het koor Kiddoesj viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.Ter gelegenheid
van dit jubileum zullen het komende jaar verschillende activiteiten
worden georganiseerd. Een van de eerste feestelijkheden was het
huldigen van de jubilerende koorleden: Ida Schilderinck (45 jaar), Riny
Miggelbrink (45 jaar), Sylvia Tackenkamp (35 jaar), Aloys Schilderinck
(35 jaar), Lies ten Have (25 jaar) en Marja Orriëns (25 jaar). Marion
Hilhorst werd in het zonnetje gezet omdat ze al 12,5 jaar de pianist van
Kiddoesj is. Verder nam Wilma Geverinck tijdens de ledenvergadering
na 16 jaar afscheid als bestuurslid. Margriet Spexgoor werd geëerd met
de eretitel ‘vrijwilliger van het jaar’. Iedereen nogmaals van harte
proficiat.
28

29

