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Periode: zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 15 november 2019 

 

Geslaagde vrijwilligersavond met spanning en ontspanning 
 
Op zaterdag 21 september waren alle vrijwilligers die betrokken zijn bij 
de kerk uitgenodigd voor een gezellige avond als dank voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. Maar liefst 21 vrijwilligers werden extra in het 
zonnetje gezet, omdat ze hun 25-jarig jubileum als vrijwilliger vierden. 
(zie ook achterpagina)  
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EREGAST PASTOR SCHOLTEN 
 
Rondom zijn 60-jarig priesterfeest gaf Pastor Scholten aan supporter te 
zijn van VIOS. Het bestuur van VIOS greep deze ontboezeming aan om 
hem eind september uit te nodigen voor de Berkellandse derby tegen 
FC Eibergen. De jubilaris ging dankbaar in op de uitnodiging en werd 
als eregast ontvangen. Zijn aanwezigheid gaf VIOS vleugels. In een 
spannende wedstrijd trok VIOS in de slotfase aan het langste eind en 
ging als winnaar van het veld. Na de wedstrijd ontving Pastor Scholten 
een bos bloemen voor zijn aanmoedigingen en natuurlijk vanwege zijn 
60-jarig priesterfeest.  
 

 
 
DANKWOORD 
 
Langs deze weg wil ik graag een blijk van oprechte dank betuigen voor 
de vele tekenen van meeleven en waardering bij het zestigjarig 
priesterjubileum rond de dagen van 19 juli 2019. 
De viering in de kerk was indrukwekkend door de medewerking van 
zoveel mensen. Ook dank voor de vele kaarten en felicitaties, voor de 
attenties en goede woorden. Samen gaan we door en laot oe good 
gaon. 
 

Emeritus pastor H.J. Scholten 
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 
 

 
Negenentwintigste zondag door het jaar (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Exodus 17, 8 – 13    
Lucas 18, 1 – 8   
 
Daarna zegt hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en mij om geen 
mens bekommer zal ik toch, omdat deze weduwe zo’n misbaar bij mij 
maakt, haar recht verschaffen, opdat ze niet uiteindelijk mij in 
m’n gezicht komt slaan! 
 
 

Zondag 20 oktober 40-jarig jubileumviering Wo-Co werkgroep 
 

10:30  u. in de kerk Woord- en communieviering (Tweede collecte) 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Kiddoesj 
                                   Acolieten:  Geen 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; overleden fam. te Boome-Stoltenborg-
Nunning; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Joop Wolterinck 
(namens geloofsgemeenschap St. Paulus Parochie, locatie Beltrum; 
Gerda Wolterinck-Huinink; fam. Wolterinck-Huinink; Theo Ribbers en 
Rikie Wolterinck-Engelberts; Herman Dreierink; Henk Delsing; Femi 
Teselink-te Bogt; Harrie te Fruchte; Diny Ravesloot-Olthof; Lies 
Stoverink-Garstenveld; Teun Luttikholt; Jan Heutinck. 
 
 

Woensdag 23 oktober 
 

09:00  u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Theo te Brake (jgd.).    
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 26 oktober t/m vrijdag 1 november 2019 
 
 
Dertigste zondag door het jaar (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Jezus Sirach 35, 12-14.16-18   
Lucas 18, 9-14 
 
De tollenaar bleef van verre staan en wilde zelfs niet de ogen ten 
hemel opheffen, nee, hij sloeg zich op de borst en zei: O God, verzoen 
u met mij, ik ben zo’n zondaar!  
 
 
Zondag 27 oktober  
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastor R. den Hartog 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
                                   Acolieten:  Niet bekend 
Misintenties: 
Dinie Pasman-ten Bras (jgd.) en overleden ouders Pasman-ten Bras en 
kinderen; Theo Beunk; Joop Wolterinck (namens geloofsgemeenschap 
St. Paulus Parochie, locatie Beltrum; Femi Teselink-te Bogt; Johanna te 
Bogt-te Loeke (jgd.); Jan te Bogt (jgd.); Diny Ravesloot-Olthof; Anna 
Krabbenborg (jgd.); Hendrik Rotink en overleden familie; Voor 
overleden zuster; Leden en overleden fam. Beernink-Bomers; 
Hendrikus Nijbroek (jgd.); overleden fam. Berendsen-Stoverink; Jan 
Heutinck; Henk Geessinck; Agnes Schilderinck. 
 
 
Woensdag 30 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
 Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties:   
voor onze parochiegemeenschap.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 2 november t/m vrijdag 8 november 2019 
 
  

Eenendertigste zondag door het jaar (C-jaar)  
 

Weekend lezingen:   
Wijsheid 11, 22 – 12,2   
Lucas 19, 1 – 10  
 

Als hij bij die plek aankomt, kijkt Jezus omhoog en zegt tot hem: 
Zacheüs, haast je en klim omlaag, want ik moet heden in jouw huis 
verblijven. 
 
Zondag 3 november Viering Allerzielen 
 
10.30  u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep Allerzielenviering 
       Koor:   Dames- en Herenkoor 
       Acolieten:  Geen     
Misintenties: 
Overleden ouders Rigter-van der Hoorn; overleden fam. Pasman-ten 
Bras en kinderen; overleden fam. Stapelbroek-te Molder; overleden 
fam. Orriëns-Everink; overleden fam. Maarse-Roelofs; Herman ten 
Have en overleden fam.; Herman Dreierink; Antoon te Woerd en 
overleden fam. te Woerd-Stegers; Hendrik en Wilhelmien Reijerink-
Severt; Tante Mina Ribbers (jgd.) van de Petekinderen; Joop Wolterinck 
(nms. geloofsgemeenschap St. Paulus, locatie Beltrum); Theo 
Scharenborg; Jan Orriëns; fam. Hoitink-Lepping; overleden fam. 
Venderbosch-Stoverink; Herman en Anna Krabbenborg; Theo 
Wiegerinck; Fam. Stapelbroek-Hendriks; Theo te Brake; overleden 
ouders Stoteler-Huurneman; Bernard te Loeke en overleden familie; 
overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie, Tonny; Annie 
Verhoeven-Schutten; Marietje Schuurman-Bouwmeister; Wilhelmien 
Stapelbroek-Krabbenborg; Henri Huinink; overleden ouders Kl. 
Gunnewiek-Groot Zevert; Nick Nijenhuis; Bennie Wiegerinck; overleden 
ouders Wiegerinck-te Brake; Gerda Wolterinck-Huinink; fam. 
Wolterinck-Huinink; Bij gelegenheid van 85-jarige; Jan Nijbroek en 
overleden familie; Joop Baks en overleden familie; overleden familie 
Heutinck-Sasse; overleden ouders Luttikholt Papen; Henk Geessinck. 
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Woensdag 6 november 
 
10.00 u. in de kerk   Woord- en Communieviering waarna koffie 
    Voorganger: Werkgroep Liturgie 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo 
en Wilma. 
 
 
 
 
 

Woordelijk 
 

Wanneer ik om me heen kijk en luister 

naar wat er aan de hand is 
dan kan ik bang worden en denken 

dat het met onze wereld de verkeerde kant opgaat. 
Regenwouden worden gekapt,  

bomen en planten gaan dood, 
diersoorten sterven uit. 

Het milieu is verstoord, het water en de lucht vervuild. 
Mensen staan elkaar naar het leven. 

De boodschap van Jezus is: 
Laat je door dat alles niet bang en moedeloos maken. 

Blijf vechten voor het behoud van de schepping 

Als je echt gelooft, blijf je overeind 
in de stormen van de tijd. 

 
Bron: 

Mediapastoraat RKK/KRO 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

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

 
 
Tweeëndertigste zondag door het jaar (C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
2 Makkabeeën 7,1-2; 9-14 
Lucas 19, 27-38 
 
Als hij binnenkomt in het heiligdom begint hij met de verkopers uit te 
drijven, zeggend tot hen: er staat geschreven ‘mijn huis zal zijn 
een huis van aanbidding!’ 
 
 
Zaterdag 9 en zondag 10 november 
 
Er is geen viering in Beltrum. 
 
De intenties worden doorgeschoven naar volgende week 
 
 
Woensdag 13 november 
 
Er is geen viering in Beltrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 

WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Rietmolen za 19 okt  09:30  Mariaviering  
          Werkgroep Liturgie 
Lievelde za 19 okt  19:00  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Groenlo zo 20 okt  09:00  Eucharistieviering (Slag om Grolle) 
          Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 20 okt  10:30  40-jarig jubileumviering v.d. 
          WoCo-werkgroep     
          Werkgroep Liturgie 
 
Beltrum zo 20 okt 14:00  Doop viering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Eibergen zo 20 okt  10:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken  zo 20 okt  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
     
Neede  za 26 okt  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Groenlo zo 27 okt  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 27 okt 09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Eibergen zo 27 okt  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Lievelde zo 27 okt  09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie  
Rietmolen zo 27 okt  10:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
     
Groenlo za 2 nov  17:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
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Eibergen za 2 nov  19:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Neede  za 2 nov  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken za 2 nov  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rietmolen za 2 nov  19:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rietmolen zo 3 nov  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong  
Lievelde zo 3 nov  10:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Groenlo zo 3 nov  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 3 nov  10:30  Woord- en Communieviering 
          Werkgroep Allerzielen  
 
Neede  zo 3 nov  14:00  Afsluiting vormweken     
          (voorbereiding)        
          Kardinaal Eijk 
     
Beltrum za 9/zo 10 nov    Geen viering  
  
Lievelde zo 10 nov  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 10 nov  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 10 nov  10:30  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
 
  
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 23 oktober 2019 is er een Taizé viering in de  
Oude Calixtus. Deze begint ook om 19.00 uur. U bent van harte 
welkom 
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DOOR DE WEEKSE VIERINGEN 
  
De woensdagmorgenviering gaat veranderen. Tot nu toe was er iedere 
woensdagmorgen een viering in de kerk. Helaas moet hier verandering 
in gebracht worden. De woensdagmorgen viering blijft elke eerste 
woensdag van de maand. In deze viering gaat een pastor voor. Ook is 
er nadien koffie/thee drinken. De andere vieringen komen te vervallen! 
 
 
EXTRA COLLECTE 
 
19 en 20 oktober: Missiezondag 
Deze zondag herinnert ons er aan dat wij als christenen met mensen 
overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. 
Vandaag wordt de tweede collecte gehouden voor MISSIO: het 
wereldwijde solidariteitsfonds van onze Kerk. MISSIO verleent 
financiële steun aan projecten in parochies in arme landen, maar ook 
bevordert MISSIO wederzijdse bemoediging en getuigenis.  
Missiezondag (IBAN NL65 INGB 000 000 1566 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te ’s-Gravenhage)  
 
 
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. 
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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. 
 

DOOP          VOORBEREIDING 
    

Zondag 20 oktober 14.00 uur  
 
 
DOOP AANKONDIGING 
 

Op zondag 20 oktober wordt tijdens de doopviering om  
14.00 uur in onze parochiegemeenschap opgenomen: 
Sil te Boome 
Kooigootsweg 3 Beltrum 
 
 
GEBOREN 
 
  Teddy Heutinck 

dochter van: Edward en Manon Heutinck 
zusje van: Flynn en Kiki 
Grutto 18 7156 HA Beltrum 
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje. 

                           Welkom in ons midden, Teddy. 
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OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Diny Ravesloot-Olthof 
  Dorpsstraat 2 (Hassinkhof), Beltrum 
 
Zij is 17 september jl. op 102 jarige leeftijd overleden 
 
  Jan Heutinck 
  Baksweg 1, Beltrum 
 
Hij is op 9 oktober jl. op 77 jarige leeftijd overleden 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand september 2019: € 260,47 
 
 
ACOLIETEN 
      
Zondag 17 november   Geen 
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 2 november en zondag 3 november 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. 
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Locatie nieuws 
  
 
    KERKBANKEN BESCHIKBAAR 
 
Bij de herinrichting van de kerk enkele jaren geleden zijn een aantal 
kerkbanken en knielbanken uit de kerk verwijderd. Deze zijn toen 
tijdelijk in de opslag gegaan. De tijdelijke opslagruimte is echter niet 
langer beschikbaar en op dit moment is er geen bestemming voor de 
kerkbanken. Daarom is besloten de banken aan geïnteresseerde 
parochianen van onze kerk aan te bieden. De banken verkeren, 
behoudens een laagje stof, in prima conditie. U kunt de banken afhalen 
tegen een vrije gift. Het afhalen dient te geschieden uiterlijk voor half 
november. Hebt u belangstelling voor een originele eikenhouten 
kerkbank of knielbank? Neem dan contact op met:  
Harrie Geverinck, telefoon 0544 – 48 13 72. 
 
 
JUBILEUMVIERING ZANGGROEP RHUMTAS 
 
Op zondag 17 november 10:30 uur, is er een jubileumviering t.g.v. het 
60-jarig jubileum van Zanggroep Rhumtas. Het thema van de viering is: 
Vier het licht. U bent van harte welkom, na de viering is er gelegenheid 
voor een kop koffie/thee. 
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ALLERZIELENVIERING 
 
Graag nodigen wij u allen uit voor de Allerzielenviering op 
zondagmorgen 3 november om 10.30 uur. In overleg met de 
locatieraad en het liturgisch beraad is gekozen voor de zondagmorgen, 
omdat de buutavond plaatsvindt op zaterdagavond 2 november en om 
tegemoet te komen aan het feit dat sommige ouderen problemen 
hebben in het donker. 
 
Tijdens een woord- en communieviering worden in onze parochiekerk 
alle overledenen herdacht. Bijzondere aandacht zal er zijn voor 
degenen van wie wij als geloofsgemeenschap sinds Allerzielen 2018 
afscheid hebben moeten nemen. Wij noemen de namen en staan stil bij 
wie zij zijn geweest en wat zij voor ons hebben betekend.  
Opnieuw zullen de gedachteniskaarsen branden en één kaars branden 
we als een herinnering en nagedachtenis aan alle overledenen. 
De werkgroep zal voorgaan en het dames- en herenkoor verzorgt de 
zang. 
 
Na afloop van de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Na een 
korte plechtigheid rond de Calvarieberg, zal het monument voor de 
kinderen, zullen de graven, het columbarium en de uitstrooiplek worden 
gezegend met gewijd water. Daarna is er gelegenheid voor de families 
om de gedachteniskaars voor in de kerk op te halen. 
                                           
Dankbaar gedenken wij:    
Herman Hoitink                                    Jan Rinders 
Wilhelmien Reijerink-Severt                   Frans Zieverink 
Riekie Roerdink-Pasman                        Harry te Boome 
Liene Stapelbroek-Döppen                     Joop Wolterinck 
Anna Tackenkamp-Helmers                    Henk Delsing 
Theo Kip                                              Wim Cornelissen 
Annie Hendriks-Zieverink                        Femi Teselink-te Bogt 
Riek te Bogt-Esselink                             Diny Ravesloot-Olthof 
Jan Beernink                                       Jan Heutinck 
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EEN UITDAGING VOOR CHRISTENEN 
 
In de Tubantia van 5 oktober jl. lazen we een column van Theo Krabbe. 
Hij opent deze column met de vraag of het over enige tijd gedaan is 
met het Christelijk geloof in Nederland. Hij stelt o.a. dat het geen zin 
heeft te blijven steken in een verlammend pessimisme, of een 
nostalgische hang naar vroeger, toen alles toch zoveel beter was. 
Hij bespeurt een ontwikkeling die juist grote kansen kan bieden. 
Geloven is z.i. voor veel mensen tegenwoordig een persoonlijke 
speurtocht naar het goede, zelfs naar het goddelijke. Die persoonlijke 
zoektocht verdraagt geen kritiekloze acceptatie van massieve 
geloofszekerheden. Echter, ondanks de sterk teruggelopen 
marktaandeel van de kerken heeft het christelijk erfgoed nog niets aan 
waarde ingeboet: een boodschap die ook in de huidige tijd zijn 
zeggingskracht heeft behouden. 
Voor het volledige artikel verwijzen we naar Tubantia, pagina 24.  
Vanaf volgende week kunt u het hele artikel ook vinden op de website 
van Paulus, locatie Beltrum. 

 
De Locatieraad van O.L. Vrouw Tenhemelopneming Beltrum.  
 
 

 
 

KERSTACTIE 
 
Toen begin september werd aangekondigd dat warenhuis Hudsons 
Bay in Enschede ging sluiten, verscheen vrijwel meteen een 
spotprent met de tekst “reden: hun vaste klant was ziek”. Volgens 
retail experts was er een mismatch tussen het assortiment en de 
doelgroep. In allerlei managementboeken kom je de formule 
“succes = kwaliteit x acceptatie” tegen. Niet alleen kwaliteit van 
het product is bepalend, maar ook of de consument er wel 
behoefte aan heeft en de prijs ervoor wil/kan betalen. Als 
kerstpakkettenactie spreken we niet graag over succes. Want 
eigenlijk zou een kerstpakkettenactie voor de minima helemaal niet 
nodig moeten zijn in een welvarend land als Nederland! Toch is de 
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formule “succes = kwaliteit x acceptatie” voor ons wel herkenbaar. 
Na elke actie (dit jaar alweer de 14e) evalueren we en kijken wat er 
goed ging en wat er beter kan. Bij kwaliteit denken we uiteraard 
aan een goed, evenwichtig samengesteld pakket, waarbij we ook 
letten we op het totaalgewicht (bijv. glazen potten vermijden) en 
zorgen voor een stevige doos met handgrepen. Bij acceptatie gaat 
het erom of mensen die in aanmerking komen voor een pakket zich 
daarvoor ook aanmelden en daarna het pakket ook daadwerkelijk 
op komen halen. Daarom hebben we drie jaar geleden bijvoorbeeld 
de brieven die worden verstuurd aan cliënten van de Sociale 
Dienst, de Voedselbank en Schuldhulp Op Maat flink 
vereenvoudigd. Ook versturen we een week van tevoren een  
e-mail of kaartje om de aanmelder te herinneren aan het ophalen 
van zijn/haar pakket. Helaas merken we dat een deel van onze 
doelgroep de post niet (tijdig) opent of de Nederlandse taal 
onvoldoende beheerst. Zij worden vaak wel ondersteund door bijv. 
vrijwillige maatjes of professionele hulpverleners, maar zij komen 
ook niet wekelijks langs. Daardoor krijgen we nog teveel 
aanvragen nadat de aanmeldingsperiode al is verstreken. 
In oktober organiseren we daarom twee inloopavonden voor 
hulpverleners (vrijwilligers en professionals) om uitleg te geven 
over onze kerstpakkettenactie en ze te vragen om waar nodig hun 
cliënten te helpen bij het tijdig aanvragen van een kerstpakket. 
Aan het succes van de kerstpakkettenactie 2019 kunt u ook een 
bijdrage leveren. Vanwege de Btw-verhoging van 6 naar 9 procent 
op 1 januari 2019 hebben we, om een gelijkwaardig pakket te 
kunnen aanbieden, de waarde van de pakketten verhoogd naar  
€ 35,- voor een alleenstaande en € 45,- voor een gezin. Met uw 
financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in 
december blij maken.  Uw bijdrage is welkom op:  
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken 
Berkelland. Bij voorbaat dank! 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland Caritas Beltrum.  
 
 

http://www.kerstactieberkelland.nl/
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                        St. Paulusparochie 
  

 
ROZENKRANSMAAND 

De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd.  
Het gebed van de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de 
hele wereld dagelijks gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel 
krachtig gebed. Het gaat niet om het gedachteloos opdreunen van 
Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen van het Bijbelse 
gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit het 
leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we ‘geheimen’ of 
‘mysteries’. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen 
wat de Heer voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij 
Jezus is in de hemel, vragen we haar voor ons te bidden.  
Op zondag 27 oktober wordt om 19.00 uur het sluiting lof gehouden in 
samenwerking met de St. Ludgerparochie. Dit Marialof, tevens 
afsluiting van het bedevaartseizoen, wordt gehouden in het 
eucharistisch centrum van de St. Ludgerparochie, de St. Bonifatiuskerk, 
Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde. 
 
Door Maria tot Jezus! 

 
 

MARIA IN DE CHRISTELIJKE KUNST 
 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 
de St. Paulusparochie op dinsdag 22 oktober een avond in de  
H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent 
u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. 
Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van Maria belichten zoals 
dat verbeeld is in christelijke kunst vanaf de 3e eeuw tot heden, met 
voorbeelden uit het Westen en Oosten. Tevens zal hij ingaan op haar 
rol als beeld van de Kerk. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan een 
aantal bedevaartplaatsen rond Maria, o.a. Lourdes en Kevelaer. 
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert 
hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en 
iconografie’.  
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SINT MAARTEN / EIERACTIE 
 
Beste parochianen, al een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten 
eieren in voor de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie 
voortzetten en wel in het weekend van 9 en 10 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij 
kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. 
De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het 
algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de wekelijkse 
pakketten. Uiteraard zijn ook andere (houdbare) voedingsmiddelen 
welkom. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 
 
ADVENTSACTIE 2019 KINDEREN BRENGEN HOOP 
  
In de vier weken voor Kerstmis, de advent periode, vragen wij uw 
aandacht en uw bijdrage voor een project dat ten goede komt aan 
moeders en jonge kinderen.  
Wie moeder wordt / moeder is, weet dat het leven dan wezenlijk 
veranderd. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen 
wordt geschiedenis zichtbaar maar ook toekomst en hoop. Hoop op een 
betere toekomst voor  de kleinen en kwetsbaren. Hoop ook dat zij het 
Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine 
baby in Bethlehem. In deze advent periode vragen wij uw aandacht 
voor een project in El Salvador. Tijdens de burgeroorlog werd de plaats 
Guarjila in het noorden van het land, volledig verwoest en vluchtten de 
burgers naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de 
vluchtelingenkampen bouwden ze hun dorp weer op. De Amerikaanse 
non en kinderarts zuster Ana Manganaro is toen gestart met het 
opzetten van een gezondheidskliniek met speciale aandacht voor 
zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s. Zwangerschap en 
bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een 
opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor 
de bevalling kunnen verblijven. Hier krijgen zij voorlichting over 
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borstvoeding om babysterfte en ondervoeding tegen te gaan. Verder 
zijn er plannen om voorlichting te geven over het opzetten van 
moestuinen om daarmee een gezonder en gevarieerder eetpatroon te 
bewerkstelligen. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en 
moet dringend uitgebreid worden. Voor deze uitbreiding is geld nodig. 
In deze advent periode vragen wij uw financiële bijdrage om deze 
uitbreiding mogelijk te maken. Met uw bijdrage in de collecte steunt u 
het mooie werk van zuster Ana Manganaro en werkt u mee aan een 
hoopvolle toekomst voor baby’s en hun moeders.  
Van harte aanbevolen. 
 
 
AANMELDEN PAULUSBRIEF 
 
Aanmelden voor de Paulusbrief kan nog steeds! Op de eerste dag van 
de maand (m.u.v. augustus) verschijnt de Paulusbrief. Een 
elektronische nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt. Maandelijks krijgt 
u informatie over allerlei activiteiten binnen de St. Paulus Parochie. Alle 
zeven locaties van de parochie kunnen hun berichten, naast het lokale 
parochieblad, op deze manier breed verspreiden. Ook nieuws vanuit het 
parochiebestuur en pastorale team komt u in de Paulusbrief tegen. 
Regelmatig wordt er geschreven over geloven en kerk in het algemeen. 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet?  
Meldt u dan (gratis) aan via de website van de st. Paulus Parochie 
onder nieuwsbrief. 
Graag willen we onze redactie uitbreiden. Schrijft u graag, hebt u 
ideeën en wilt u maandelijks een paar uurtjes uw talenten voor de 
parochie inzetten? Stuurt u dan even een berichtje naar De redactie 
van de nieuwsbrief: St. Paulusparochie 
nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl 
 
Namens de redactie van de Paulusbrief 
Diaken Cor Peters 
 

 
 
 
 

                

mailto:nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
CREATIEVE LEU 
 
Het gezelschap ‘Creatieve Leu Beltrum’ houdt op zaterdag 26 en 
zondag 27 oktober een expositie bij café-restaurant Spilman in Beltrum.                    
Verschillende mensen geven een kijkje bij het uitvoeren van hun 
hobby. De deelnemers aan de expositie zijn divers en allen ingezetenen 
van Beltrum en wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende 
Beltrumse sponsoren. 
Ook de kinderen zijn welkom. Zij mogen speelgoed schilderen, met 
stickers beplakken of iets lekkers maken met chocolade.                                                                 
De expositie is vrij toegankelijk, al stelt de organisatie een vrije gift op 
prijs. De expositie is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.  
Heeft iemand interesse om samen creatief bezig te zijn dan ben je van 
harte welkom bij Creatieve Leu Beltrum. Neem gerust contact op met:                                                                                              
José te Brake Tel: 0544 - 48 19 06 e-mail: janjosetebrake@hotmail.com                          
Lies Wolterink Tel: 0544 - 48 17 44 e-mail: hlwolterink@gmail.com 
  
       

 
 

SAMENLEVEN/KBO  
 
Op donderdag 7 november worden wij uitgenodigd door ZijActief. Deze 
avond wordt door hen georganiseerd in zaal Dute. Aanvang 19.30 uur. 
Ook voor onze leden zal optreden het duo ”Voor de lol”. Dit duo speelt 
inmiddels zo’n 10 jaar zestig en zeventig jaren muziek. Dit doen ze 
vooral op feestjes en partijen in boerenschuren of op tuinfeestjes.  
Mede namens ZijActief: van harte welkom 
 
 
 
 
 

mailto:hlwolterink@gmail.com


21 
 
 

ZIJ-ACTIEF NIEUWS 
                                                         

Dinsdagavond 12 november is de regio ledenavond 
bij de Eendracht in Meddo. We beginnen om 20.00 uur.  
Deze avond wordt verzorgd door Jan Riesewijk bekend van o.a. de 
RTVOost serie Jonge Leu en Oale grond, en tevens een bekende 
buutreedner. Voor de koffie met iets lekkers en een hapje en een 
drankje vragen wij € 10,00. 
Opgave voor 4 november bij Marietje Huinink 0544 - 48 11 60. 
 

 
LEDENVERGADERING RAAD VAN OVERLEG 
 
Op woensdag 13 november 2019 houdt de Raad van Overleg Beltrum 
haar ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in de 
Parochiekerk en begint om 20.00 uur. Deze vergadering is zoals 
gewoonlijk voor iedereen toegankelijk. Naast de vaste agendapunten 
van de vergadering zal gastspreker Mw. Astrid Holl een presentatie 
houden met als thema: Ondermijning “kiek uut“ (Georganiseerde 
criminaliteit soms heel dichtbij). Steeds meer proberen criminelen naar 
de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare 
anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers 
hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te 
komen. Vaak gebeurt dit onbewust. Astrid Holl wil met deze presentatie 
het ‘onzichtbare zichtbaar’ maken, om zo samen georganiseerde 
criminaliteit tegen te gaan. Voor de volledige agenda (notulen vorige 
ledenvergadering) van deze avond verwijzen we U ook naar 
www.Beltrum-online.nl. Kortom, het beloofd weer een informatieve 
avond te worden. We nodigen U dan ook van harte uit om op deze 
avond aanwezig te zijn. 
 
Namens bestuur Raad van Overleg Beltrum, 
Hermien Roelvink 
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DE ZONNEBLOEM 
 
Er zijn prijzen gevallen op vier Zonnebloemloten in Beltrum. 
De lotnummers met een prijs:  
0721705 – 0721925 – 0722925 – 0723153.   
Kijk achterop uw lot hoe u de prijs kunt incasseren en op 
www.zonnebloem.nl voor de totale uitslag. 
 
 
COLLECTE NIERSTICHTING 
 
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting was € 1522,83 
Wij willen alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor dit mooie 
resultaat. 
  
Collecte comité Beltrum: Jose Zieverink, Marion Schilderinck,  
Mieke Kl. Gunnewiek en Ine Dibbelink 
 
 
OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 
 
In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in 
heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de 
Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Beltrum gingen 
de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 1622,36 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt 
de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met 
brandwonden voort te zetten.  
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het 
medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast 
zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. 
En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van 
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. 
Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen 
daarbij. Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: 
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling 

http://www.zonnebloem.nl/
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(door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en 
begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar activiteiten voortzetten. Hartelijk dank aan alle 
collectanten en gulle gevers voor uw bijdrage aan “de strijd tegen de 
littekens”. 
 
Sandra Stapelbroek en Annette Nijenhuis 
 
 
VERKOOP HISTORISCHE KLEDING 
 
Wie kan ik blij maken of heeft interesse in:  

 Historische kleding van Beltrum. De kleding is heel geschikt voor 
verhuur van o.a. een boerenbruiloft, Sara’s en Abrahams. 
Compleet met toebehoren o.a. klompen, tasjes , mutsen, 
stokken, knipmutsen en hoeden. 

 Compleet historisch trouwpakken met hoge hoeden 
 Oud meubilair o.a. een kabinet met inhoud, spiegelkast met 

inhoud, waskast met spiegel, lampetkan, zeep- en 
kammenbakje 

 Meerdere serviezen waar onder een 35-delig servies met kopjes, 
schotels en gebakschoteltjes kleur blauwwit. Geheel puntgaaf. 

Interesse neem dan contact op met : 
Lies Wolterink, Zieuwentseweg 10a. 
Of hlwolterink@gmail.com 
Tel: 0544 - 48 17 44 of mobiel: 06 23 57 85 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hlwolterink@gmail.com
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WERELDLICHTJESDAG BERKELLAND 
 
Zondag 8 december 2019 - 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) 
R.K. kerk – Mariaplein 4, Beltrum  
 
Over jou wil ik vertellen … 
Op Wereldlichtjesdag, elke tweede zondag van december, worden 
wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan 
kinderen die overleden zijn. Met het lint van licht en liefde dat zich zo 
over de aarde verspreidt, worden alle kinderen die gemist worden, in 
liefde herdacht en herinnerd.  
Ook in Berkelland worden tijdens een bijzondere bijeenkomst in de R.K. 
kerk van Beltrum op 8 december kaarsjes aangestoken. Iedereen die 
op deze speciale dag graag even extra stil wil staan bij een kind dat 
gemist wordt, is van harte welkom. Of het nu om een pasgeboren baby 
of een volwassen kind gaat. Of je nu vader, moeder, broer, zus, opa, 
oma, oom, tante, leerkracht of gewoon een lieve vriend(in) bent. En of 
je het kind pas heel kort of al tientallen jaren mist. Ook zal er 
stilgestaan worden bij mensen die hun kinderwens los hebben moeten 
laten. 
Tijdens het samenzijn worden de namen van de kinderen genoemd en 
wordt voor elk van hen een kaarsje gebrand. Daarnaast luisteren we 
naar persoonlijke verhalen, de warme woorden en gedichten van 
Margreet Jansen en muziek van koor Kiddoesj en het duo Eelco & 
Carlijn. Oennio van de Wetering zorgt ook dit jaar weer voor de 
bloemen. Na de herdenking is er koffie, thee en ranja en gelegenheid 
om na te praten. 
Het thema dit jaar is: ‘Over jou wil ik vertellen’. Mocht je, naast het 
noemen van een naam, ook een kort, persoonlijk verhaal willen delen, 
dan word je hiervoor van harte uitgenodigd. Je mag het zelf vertellen, 
maar het is uiteraard ook mogelijk dat Margreet woorden geeft aan wat 
jij zou willen zeggen. 
Wie de wens heeft om de naam van een kind te laten noemen of het 
fijn vindt dat er ook iets persoonlijks verteld wordt, kan dat doorgeven 
via info@paulinevanveen.nl of 06 - 18 19 50 23 (Pauline van Veen 
Uitvaartbegeleiding). Ook op de avond zelf is er tussen 18.30 en 18.50 
uur ter plekke nog gelegenheid om een naam door te geven.  
 
(Graag zelf een glazen potje voor een waxinelichtje meenemen!) 

mailto:info@paulinevanveen.nl
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AFSCHEID NEMEN IS NIET ALTIJD EENVOUDIG 
 

Het loslaatmiddel 

Er was eens een paard dat moest verhuizen naar een andere stal. Maar dat 
lukte niet. Het zat vast in zijn oude stal. Het was een mooi, wit paard en 

natuurlijk sterk als een paard. Maar hoe het ook trok en wrong, het kon maar 

niet uit zijn oude stal wegkomen. ‘Hier liggen zoveel mooie herinneringen,’ zei 
het paard, ‘ze willen me gewoon niet loslaten. Het zijn er gewoon teveel. ’Een 

paardenmiddel!’ zei een oude wijze koe, ‘We hebben een paardenmiddel nodig 
om het paard los te krijgen van al zijn herinneringen.’ De biggen knorden 

instemmend. Natuurlijk, dat was de manier om het paard los te maken. Dat ze 

er niet eerder aan gedacht hadden! Maar wie had er een paardenmiddel? De 
dierenarts kwam eraan fietsen. Hij had een koffer vol paardenmiddelen bij 

zich. Hij was heel knap. Dat zag je aan zijn grijze haren en zijn bril, maar 
vooral aan zijn scherpe neus waarmee hij problemen kon ruiken. De dieren 

hadden de dokter niet eens hoeven op te bellen; hij had gewoon geroken dat 

er iets met het mooie witte paard aan de hand was. Maar een paard dat 
vastzat aan zijn herinneringen ... ‘Tja, voor een losse hoef of haaruitval of een 

in de knoop geraakte paardenstaart heb ik wel paardenmiddelen,’ zei de 
dokter, ‘maar hiervoor heb ik niets. Goedemiddag.’ De dierenarts sprong op 

zijn fiets en verdween. ‘Mijn goede vrind de olifant kent zekerlijk wel een 
paardenmiddel,’ sprak de papegaai. Hij was opgegroeid bij deftige mensen en 

dat was goed te horen. ‘Ik haal die grijze rakker zelf wel even op.’ In een mum 

van tijd was de papegaai terug met de olifant. ‘Dit is mijn paardenmiddel,’ 
toeterde de olifant, terwijl hij zijn spierballen liet zien. ‘Bind een touw vast aan 

het paard en dan zal ik hem wel even lostrekken.’ De olifant pakte het touw 
met zijn slurf en begon te trekken. Zijn anders grijze gezicht werd rood van 

inspanning. Zijn rug kromde zich en zijn slurf werd langer en langer. Maar de 

mooie herinneringen hielden het paard stevig vast. Na een dag lang trekken 
gaf de olifant het op. Zijn slurf is altijd lang gebleven en zijn rug is tot op de 

dag van vandaag krom. Wie ze ook vroegen, niemand kende een goed 
paardenmiddel, zelfs de wijze uil niet. Maar de uil had wel een goed idee. Hij 

legde het probleem voor aan Frans, de beschermengel van de dieren. Frans 
vloog naar de aarde met een busje in zijn hand en een kwast. De dieren keken 

verbaasd naar Frans, vooral toen hij de stal binnenging. Ze zagen hoe hij alle 

goede herinneringen verzamelde. Een voor een deed hij ze in het busje. Nadat 
hij ze allemaal erin had gestopt, roerde hij goed. Daarna stapte hij op het 

paard af en begon hij de mooie herinneringen als zwarte strepen op het 
witte paard te schilderen. ‘Zo,’ bromde Frans, ‘zo kan je die herinneringen met 

je mee blijven dragen en hoef je niet in die stal te blijven vastzitten.’ Het paard 

hinnikte verheugd. Het was vrij! De dieren lachten en zeiden dat het witte 
paard met al zijn strepen op een zebrapad leek. Vanaf die dag noemt iedereen 

hem dan ook ‘zebra’.          
                Stefan de Jong. 
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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  

 
///*\\\ 

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 11 november 
- 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 16 november t/m vrijdag 13 december 2019: 

  uiterlijk t/m zaterdag  9 november 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’ 
 - 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 
 
    

 

   Kleurplaat 
 

   Sint Maarten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doopviering  zondag 20 oktober  14.00 uur  
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       1979 – 

2019 

 

 

 

 

De werkgroep Woord- en Communieviering 

viert haar 40-jarig bestaan. 

Hierbij willen wij stil staan in de viering van 

20 oktober 2019 om 10.30 uur 

in de kerk van Beltrum. 

Wij nodigen u van harte uit 

om dit 40-jarig jubileum met ons mee te vieren. 

 

Na de viering is er een samenzijn  

met koffie/thee achter in de kerk. 

 

Werkgroep Woord- en Communieviering. 
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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. 
 

Geslaagde vrijwilligersavond  
 
Zo’n zestig vrijwilligers kwamen op zaterdag 21 september naar erve 
Geverinck voor een avondje uit en om in ontspannen sfeer gezellig met 
elkaar te praten. Helemaal ontspannen was het overigens niet. Voor de 
deelnemers was een quiz georganiseerd die tot de nodige inspanning 
en hilariteit leidde. Een hoogtepunt van de avond was de huldiging van 
de vele jubilarissen die zich 25 jaar op de een of ander manier als 
vrijwilliger hebben ingezet voor de kerk. Een aantal jubilarissen 
heeft/had zelf meerdere functies. De jubilarissen zijn (in willekeurige 
volgorde): Ivo Bleumink, Jan Arink, Bennie Hoitink, Cilia Klein Gebbink-
ten Have, Coen Meulenbeek, Niek Ravesloot, Gerard Ribbers, Harrie te 
Woerd, Fons Wolterinck, Irene Gr. Kormelinck-Geverinck,  
Annie Scharenborg-Dinkelman, Fien Scharenborg-Jolij, Ine Dibbelink-
Maarse, Fons Eekelder, Guus Wolterinck-Nijbroek, Theo Stapelbroek, 
Fien Bennink-te Bogt, Roza Penterman-Wolterink, Mia Heutinck-
Wenting, Ria Hofman-Beunk.  
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We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond. Namens de 
locatieraad nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet.  


