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Periode: zaterdag 27 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019 

 

 
 
Emeritus-pastoor Scholten viert diamanten priesterjubileum 
 
Afgelopen zondag vierde onze oud-pastoor Hendrik Scholten zijn 
zestig(!)-jarig priesterjubileum. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit 
was er een eucharistieviering met als hoofdcelebrant emeritus-pastoor 
Th. Escher.   
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Kerkberichten 
 

 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019 
 
 

Zeventiende zondag door het jaar (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Genesis 18, 20-32 
Lucas 11, 1-13 
                                                                                                                                                                                        
Heer, leer ons hoe te bidden,  
zoals ook Johannes aan zijn leerlingen geleerd heeft. 
 
 

Zaterdag 27 en zondag 28 juli 
 
Er is geen viering in Beltrum 
 

 

Woensdag 31 juli 
 
Er is geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus 2019 
 
 
Achttiende zondag door het jaar (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Prediker 1,2; 2,21-23   
Lucas 12,13-21 
 
Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, daarin vergaar ik dan al mijn 
graan en goederen, en zal ik zeggen tot mijn ziel: ziel je hebt vele 
goederen liggen, voor vele jaren, rust uit, eet, drink en wees vrolijk. 
Maar dan zegt God tot hem: stuk onverstand!  
  
 
Zaterdag 3 augustus 
 
19:00  u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastor R. den Hartog 
       Koor:   Dames- en Herenkoor 
       Acolieten:  Jorn te Boome en 
           Mees Stortelder 
Misintenties: 
Johan Gunnewijk en Marietje Gunnewijk-Tenhagen (jgd.); Harry te 
Boome; Joop Wolterinck; overleden ouders te Woerd-Nijhof; overleden 
fam. Pasman-ten Bras en kinderen; Jan Orriëns; Jan en Wilhelmien 
Hofman-Gunnewijk; Jan Reijerink (jgd.); Henk Delsing;  
Wim Cornelissen; Jeroen Roerdink; Bennie Bouwmeesters (jgd.);  
Harrie te Fruchte.  
 
 
Woensdag 7 augustus 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties:  
Annie Ernst-Baks; overleden fam. Stegers-Wiggers; Antoon te Woerd; 
overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 10 augustus t/m vrijdag 16 augustus 2019 
 
  

Negentiende zondag door het jaar (C-jaar)  
 

Weekend lezingen:   
Wijsheid 18, 6-9  
Lucas 12,32-48 
 
Verkoopt uw bezittingen en  
geeft ze weg als teken van ontferming. 
 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 augustus 
 
Er is geen viering in Beltrum 
  
 
Woensdag 14 augustus 
 
 
09.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 17 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019 

 
 
Twintigste zondag door het jaar (C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Jeremia 38, 4-6 + 8-10 
Lucas 12, 49-53  
 
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?  
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. 
 
 
Zondag 18 augustus Maria ten Hemelopneming 
 
09:00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
       Koor:   Dames- en Herenkoor 
       Acolieten:  Juup Ratering en  
           Mees Stortelder 
Misintenties: 
Bernard te Loeke en overleden ouders te Loeke-Bleumink; overleden 
fam. Pasman-ten Bras en kinderen; Hendrik Maarse; Herman Dreierink; 
overleden fam. te Boome-Stolenborg-Nunning; Joop Wolterinck (nms 
geloofsgemeenschap St. Paulus, locatie Beltrum); overleden fam. 
Stapelbroek-te Molder; Agnes Bleumink-te Bogt; overleden ouders 
Ribbers-Hoitink; Henk Delsing; Riek Heutinck-Sasse (jgd.); overleden 
fam. Beernink-Bomers; overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, 
Bennie en Tony; Jan Huitink; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; 
Jans en Marietje ten Brinke en Gerrie; Jan en Sien Mentink-Brevink.  
 
 
Woensdag 21 augustus 
 
9.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
 Voorganger:  werkgroep 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap.  
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Beltrum za27/zo28 juli   Geen viering  
 
Eibergen zo 28 jul 09:00  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
Lievelde zo 28 jul 09:00  Woord- en Communieviering   
         Werkgroep 
Groenlo zo 28 jul 10:30  Eucharistieviering  
         Kardinaal W. Eijk 
 
Beltrum za 3 aug 19:00  Eucharistieviering 
         Pastor R. den Hartog 
 
Rekken za 3 aug 19:00  Woord- en Communieviering  
         Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Lievelde zo 4 aug 09:00  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 4 aug 10:30  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
Neede  zo 4 aug 10:30  Woord- en Communieviering  
         Werkgroep 
 
Rietmolen za 10 aug 19:30  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 11 aug 09:00  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 11 aug 10:30  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Eibergen zo 11 aug 10:30  Woord- en Communieviering  
         Werkgroep 
 
Beltrum za10/zo11aug   Geen viering  
  
 
 
 
 
 
 



7 
 

Lievelde za 17 aug 19:00  Woord- en Communieviering  
         Werkgroep 
 
Beltrum zo 18 aug 09:00 Eucharistieviering  
         Maria ten Hemelopneming  
         Pastoor H. de Jong 
 
Rekken zo 18 aug 10:00  Corsoviering 
         Werkgroep 
Groenlo zo 18 aug 10:30  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 18 aug 10:30  Tentdienst 
         Werkgroep 
 
 
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 14 augustus 2019 is er een Taizé viering in de  
R.K. Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
  
VAKANTIE 
 
Het secretariaat is gesloten van maandag 5 augustus tot en met 
zondag 25 augustus. Op 23 aug komt wel de ECHO uit. Wij wensen 
iedereen namens het secretariaat een fijne vakantie.  
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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 do. 3  en 10 oktober 
 
 

OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 

Maand juni 2019: € 529.92 
Extra collecte Missio Nederlandse missionarissen: € 156.40 
 
 

ACOLIETEN 
 
Weekend 10/11 augustus geen viering 
Zondag 18 augustus 9.00 uur  Juup Ratering en  
     Mees Stortelder 
 
 

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus 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. 
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RECTIFICATIE  
 
In de afgelopen Echo ontvangen gele lijst zijn een tweetal foutjes 
geslopen. 

 Op Zondag 8 sept 10.30 uur  gaat niet Pastoraal werkster  
C. Roetgerink, maar de Werkgroep voor. 

 De Eucharistieviering van woensdag 7 augustus begint zoals 
gewoonlijk om 10.00 uur.  
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Locatie nieuws 
  
     
    VERSLAG BIJEENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM 
    d.d. woensdag 3 juli 2019 
 
Aanwezig: Harry Geverinck, Paul Ribbers, Jacqueline Slütter,  
Paulien Ribbers, Sylvia Tackenkamp, Ria Zieverink, Anton Helmers   
en Martin Bouwmeesters. 
Afwezig met kennisgeving: Margriet Spexgoor en Martin Groot Severt. 
 
1. Opening 
Welkom door de voorzitter en Sylvia leest als gedachte voor  ‘Dromen 
van een kerk’.   
 
2. N.a.v. notulen 21 mei 2019 
Catechese 
Er zijn nog geen notulen ontvangen van de evaluatie van de 1e 
communie. Notulen worden zonder verdere op- en aanmerkingen, 
onder dankzegging, goedgekeurd.   
 
3. Mededeling vanuit de werkgroepen 
Catechese 
Er is op vrijdag 28 juni (10.30 uur) een familieviering in onze kerk 
geweest in samenwerking met de Sterrenboog. Het was een prachtige 
viering met veel kinderen, ouders, grootouders en belangstellende 
parochianen. (250 boekjes waren te weinig!). De kinderen hadden 
mooie voorbeden gemaakt en lazen die natuurlijk ook voor. De hele 
viering was kindvriendelijk! Er werd bekend gemaakt dat er een 
klimboom op de speelplaats komt, wat heel goed ontvangen werd door 
de kinderen. Er wordt nog gespaard voor de overige wensen bij de 
verbouwing van de Sterrenboog. 
 
Financiën 

 Op 1 juli eindigt het boekhoudsysteem Navision. Het nieuwe (Exact) 
is al ingegaan op 1 januari 2019. De budgethouder in de locatie 
heet vanaf nu "kassier". Deze doet de betalingen en de codering en 
alles wordt dan centraal verwerkt door een boekhoudbureau. 
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 Er is een bedankje van het koor Kiddoesj gekomen i.v.m. hun 50 
jarig jubileum. 

 
Secretariaat 
geen 
 
Gemeenschapsopbouw 
 Fien Scharenborg stopt voor de Oecumenische raad eind 2019. Er 

wordt gezocht naar opvolging. 

 Voor de woensdagmorgen vieringen waarin Fien regelmatig 
meehielp wordt ook opvolging gevraagd. 

 Maria te Stroete stopt met de telefoonwacht bij uitvaarten, op dit 
moment doen Joop Ribbers, Marietje Stegers en Margriet Spexgoor 
dit. Martin Bouwmeesters biedt zich spontaan aan als opvolger van 
Maria te Stroete. Hartelijk dank hiervoor. 

 
Liturgie 

 Er is een nieuw rooster, voor het invullen van de Eucharistie 
vieringen en Wo-Co vieringen na 1-1-2020. Opvallend is dat de  
Wo-Co vieringen die door de werkgroep worden gedaan ook liefst 
vast ingepland moeten worden. Hier wordt zoveel mogelijk gehoor 
aan gegeven, maar kan niet 100 % gegarandeerd worden. In de 
volgende vergadering wordt hier verder over gesproken. 

 De nieuwe website is in de lucht. Zelfs het rooster van indienen van 
de stukken voor het parochieblad van de verschillende locaties is te 
zien op de site. 

 Op de gele lijst die met de Echo is meegegaan is een foutje 
geslopen, op 8 september gaat niet pastoraal werker Carla 
Roetgerink voor maar onze eigen “werkgroep Wo-Co” Beltrum! 

 In juli en augustus is onze kerk elke woensdag en donderdag open 
voor bezichtiging (van 11 tot 16 uur). Er zijn flyers gemaakt welke 
verspreid worden, op campings en openbare gelegenheden in de 
omgeving, door mensen van de locatieraad.  

 Het koor Kiddoesj heeft te weinig plaats rechts in de kerk. Er zijn 
leden bijgekomen en men zit echt te dicht op elkaar. Er wordt 
gezocht naar een oplossing. 

 Na de viering op 21 juli TGV 60 jarig Priesterjubileum van Pastoor 
Scholten zal er koffie en thee geschonken worden, al staat dat niet 
in de Echo vermeld. 
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Kerkhofcie 

 Er zijn 30 graven waarvan het grafrecht verlengd kan worden. Eind 
aug. is bekend hoeveel er verlengd worden. 

 
4. Paulusdag 30 juni Groenlo 
De Paulusdag was mooi, echter een paar kanttekeningen. Er waren 
redelijk veel kinderen (waaronder 1e communicantjes). De kinderen 
kregen na de kindernevendienst niet de gelegenheid te vertellen wat ze 
hadden gedaan, ook de voorbeden waren niet door henzelf gemaakt en 
niet kindvriendelijk. Vergelijk met viering 28 juni Beltrum, zie punt 3 
catechese van deze notulen. 
Dat er rond 14 uur nog een afsluiting plaatsvond, nadien in City, was 
voor velen kennelijk niet duidelijk, er waren al veel mensen weg. 
Helaas waren er op deze dag weinig medeparochianen (o.a. uit 
Beltrum), terwijl het de bedoeling is de parochianen van alle locaties te 
ontmoeten op de Paulusdag. Hoe de invulling het volgend jaar wordt is 
nog niet bekend.  
 
5. Rondvraag   
geen. 
 
6. Vergaderdata volgend seizoen 
woensdag  11 september   20.15 uur 
woensdag    9 oktober        20.15 uur 
woensdag    6 november    20.15 uur 
woensdag  11 december    20.15 uur 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.   
 
Verslag: Ria Zieverink  
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                        St. Paulusparochie 
  

 
MIDDEN ONDER ONS 
 
Dit was het thema van de viering van de Eucharistieviering van 
afgelopen zondag bij gelegenheid van het 60-jarig Priesterjubileum 
van Pastor H.J. Scholten met als voorgangers pastor H.J. Scholten en 
pastor TH. Escher, m.m.v. het Dames- en herenkoor. 
Pastor Escher opende de begroeting met: dat velen, met bussen vol, 
vanmorgen uit Twente waren vertrokken naar de Achterhoek. Alleen 
namen zij niet allen de afslag naar Beltrum, maar reden door naar de 
Zwarte Cross. Toch waren velen aanwezig om de viering van het 60-
jarig Priesterjubileum van pastor Scholten mee te vieren. 
Toen je in 1927 geboren werd, beste pastor Scholten, leefden we met 
ons kerk-zijn en ons geloven nog volop in de tijd van het rijke Roomse 
leven. Dat trok je aan en je koos er in het katholieke Rossum voor om 
priester te worden. Toen je op 19 juli 1959 door bisschop Alferink 
gewijd werd, was er in de stijl van kerk-zijn nog niet zoveel veranderd, 
al broeide er ondergronds al wel het een en ander. Toen je november 
1979 door deken Bruggeman tot pastoor van Beltrum geïnstalleerd 
werd, konden wij met jou niet vermoeden dat jij de laatste officieel 
benoemde pastoor van Beltrum zou worden. Wat is er in de jaren van 
je priester en pastor zijn en in betrekkelijk korte tijd veel veranderd in 
kerk en wereld. 
 
Met opzet gebruik ik nu het woord pastor, het Latijnse woord voor 
herder. Pastor, zo stel je je voor en met dat woord pak je de telefoon 
op. Kennelijk voel je je er prettig bij om één nul (ik bedoel één o) van 
pastoor weg te laten. Je wilde er niet boven staan in de gemeenschap, 
geen baasspeler. Natuurlijk, als er aan je stoelpoten gezaagd werd, liet 
je dat wel even weten, maar met pastorale zorg, met herderlijke zorg, 
wilde je er een van ons zijn, midden onder ons, zoals je als thema 
koos voor deze viering.  
 
'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,' zo zegt Jezus in het 
evangelie van deze viering. Het Bijbelse kennen betekent houden van. 
Beltrum met zijn parochianen werd je heel dierbaar. Sprekend over 
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Beltrum en met alles wat daar gaande was, trok je altijd een heel 
serieus gezicht en het kon eigenlijk nergens beter zijn dan in Beltrum: 
met de parochie, met het dorp, met het vrijwilligers werk, met de 
koren, met de liturgiegroepen en met de bestuurders. Je verwachtte 
zelfs dat VIOS Grol wel zou uitschakelen, maar VIOS moet nog van Grol 
leren dat je zo nu en dan kunt promoveren om ook weer regelmatig te 
degraderen. Beltrum met pastor Scholten mag je wel een twee-eenheid 
noemen tot op de dag van vandaag. Ook al ben je sinds 2000 met 
emeritaat, Pastor Scholten van Achterom 1 hoort er nog altijd bij. En 
met je toepasselijke toespraakjes bij allerlei gelegenheden weet je nog 
altijd de goede snaar te treffen. Niemand kan Beltrum beter promoten 
dan pastor Scholten. 
 
Toen je in 1979 in Beltrum kwam was er het een en ander aan het 
veranderen met ons kerk- zijn. Waar het heen zou gaan wisten we nog 
niet zo goed. Maar van begin af aan heb je volop meegewerkt om 
nieuwe wegen te zoeken. We zochten elkaar op in wat we toen de 
sectie Groenlo in het dekenaat Groenlo, noemden, Beltrum, Lievelde en 
de beide parochies van Groenlo. Regelmatig pastores overleg, jij was 
onze voorzitter, besturen kwamen samen, toerusting van vrijwilligers, 
kanselruil, we gingen voor in elkaars parochies. Zonder precies te 
weten waarheen probeerden wij onze pastorale zorg te delen. Je deed 
zo lang mogelijk volop mee en ook na je emeritaat bleef je collegiaal 
volop betrokken bij ons kerk zijn hier ter plaatse. De veranderingen 
gaan snel. 
 
De kerk-betrokkenheid en kerksheid zijn snel achteruit gegaan. Met 
elkaar hebben wij er zorg over Als het ons gelukkiger maakte dan 
zouden we het zo moeten laten. Maar dat kun je niet altijd zeggen. We 
lazen in een plaatselijk krant over jouw zorgen en dat - zelfs de 
reclame ons voorhoudt- dat we van een ik betrokkenheid weer meer 
naar wij moeten.  
 
Als voormalig pastor vraag je aan jouw gemeenschap om elkaar trouw 
te blijven, ook in het samenkomen en vooral ook in kerkelijke en in 
pastorale zorg voor elkaar. Die kan er best zijn, ook als er geen pastoor 
meer is. Mensen die het opnemen voor elkaar.   
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DANKWOORD PASTOR SCHOLTEN 
 
Beste mensen, allereerst een dank – u – wel voor de woorden van 
waardering en de mooie bloemen van de voorzitter Harry namens de 
locatieraad. De kerk staat in een steigerwerk en door de restauratie 
moeten de originele kleuren terugkomen. Zo gaat het ook met veel 
mensen en dat  geldt  ook voor onze kerkgemeenschap.  
We kijken terug, maar we kijken ook vooruit. 
In 60 jaar is er veel  veranderd, maar onze Lieve Heer is altijd dezelfde. 
We krijgen als kerk de opdracht lief en leed te delen. De mensen en de 
maatschappij veranderen steeds weer, maar dan denk ik aan de woorden 
van Sint Paulus: onderzoek alles, maar behoud het goede. 
Daar heb ik als priester 60 jaar aan gewerkt met veel voldoening, midden 
onder ons. Samen met de parochianen, de besturen, de verenigingen en 
alle pastorale medewerkers. Daarom dank ik ook mijn familie, mijn collega 
pastor Theo Escher, het dames- en herenkoor met dirigent en organist, de 
koster en acolieten, de verzorgers van het mooie misboekje, de mensen 
van de bloemversiering en alle helpers-vrijwilligers van onze kerk en de 
buurt voor de mooie versiering op Achterom 1. 
We gaan door met onze kerkgemeenschap hier in Beltrum. Houdt de 
mooie kerk in goede staat als middelpunt van ons sociale leven en hopelijk  
met een gezegende toekomst van heel Beltrum, wij samen. Nogmaals u 
allen bedankt en ik eindig met de wens: loat oe good gaon ! 
 
Pastor H.J. Scholten Beltrum 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 

 
  Uitnodiging “Petit Café”     
  vrijdag 30 augustus a.s. in het Kulturhus                                                                                  
 Thema: Agrarisch natuurbeheer 
 

Onder de noemer “Petit Café” organiseren we vanuit het Kulturhus een 
gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met  
Het eetcafé, De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd. 
Beltrum.   
Deze middag komen we samen in het Hassinkhof. We hebben Wilfried 
klein Gunnewiek uitgenodigd. Hij werkt bij de V.A.N. Berkel en Slinge 
en kan ons veel vertellen en laten zien over het onderhoud, beheer en 
ontwikkeling van de natuur. Natuurlijk genieten we deze middag ook 
weer van lekkere hapjes en drankjes. 

 
    Locatie: Hassinkhof 
    Datum: vrijdag 30 augustus 
    Inloop: 14.30uur met koffie/thee 
    Einde: ± 17.00uur    
    Eigen bijdrage: € 6,50 per persoon,  
 

Mail naar info@kulturhusbeltrum.nl om u op te geven of deponeer 
onderstaand strookje uiterlijk dinsdag 27 augustus in de brievenbus van 
het Kulturhus of in de bus bij het restaurant van de Hassinkhof.  
Ook kunt u zich telefonisch opgeven. 
Contactpersoon: Anny Helmers, Ringweg 10.  Mobiel: 06 1896 8121 
Werkgroep  Petit Café Kulturhus                                                                                                                                   
✁------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam:_____________________________ 
 

Adres:_____________________________   
 

Telefoonnr.:________________________  
 

komt op vrijdagmiddag 30 augustus naar het Hassinkhof 
                                                                                                   

 
 

http://www.vanberkelenslinge.nl/
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DORPSBOKE 
 
Wij zijn i.v.m. de zomervakantie van 25 juli t/m 22 augustus gesloten. 
Vanaf 26 augustus staan we weer voor jullie klaar.  
 
Vanaf september zijn er nieuwe openingstijden: 
Maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 
Woensdagavond van 19.00 tot 20.00 
Donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 
 
Allemaal een fijne vakantie namens de vrijwilligers van de Dorpsböke 
 
 
DANKJEWEL BELTRUM 
 
Dat je er voor ons was; met een arm om onze schouder,  
een troostend woord, de vele kaarten en jullie alles omvattende 
warmte! Het geeft ons kracht om het verlies van Wim een plek te 
geven. Dank! 
 
Ria Cornelissen & Carina en Cees 
 
 
HARTELIJK DANK 
 
Voor de mooie bloemen en vele kaarten die ons zijn gestuurd met het 
zestig-jarig huwelijk. 
 
Familie F.B. Hoitink 
 
 
BEVRIJDING BELTRUM 
 
Beste inwoners van Beltrum, Avest, Lintvelde en Voor Beltrum, 
Op 31 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat Beltrum bevrijd werd van 
de Duitse bezetting. Ook herdenken we de slachtoffers en het leed die 
de jaren van bezetting ons hebben gebracht. 2020 is het jaar dat we 75 
jaar in vrijheid leven. In heel Nederland worden vanwege dit jubileum 
activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt ook in Berkelland in de periode 
van 29 maart tot 1 juni 2020 
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Activiteiten in Beltrum 
Raad van Overleg Beltrum en de 4-5 mei commissie willen vanwege dat 
jaar ook wat groter uitpakken rondom de herdenking en de viering van 
vrijheid. Daarom roepen wij eenieder op die hieraan een bijdrage kan 
en wil leveren.  
Op 4 mei willen we stilstaan bij de herdenking. Muziekvereniging 
Concordia heeft aangeboden om na de herdenking bij het monument 
op het Mariaplein, een herdenkingsconcert te organiseren.  
 
Beltrumse feestdag 
Op 5 mei, een nationale feestdag, bestaat de gedachte om een 
bevrijdingsevenement te organiseren, waar iedereen ideeën voor kan 
aandragen. We willen van deze dag, met en voor jong en oud, een 
Beltrumse feestdag maken! 
 
Bevrijdingsvuur Beltrum 
Lopers van de Eibergse atletiekvereniging ASV gaan het bevrijdingsvuur 
uit Wageningen ‘ophalen’. Zelf zijn we in overleg of het mogelijk is om 
met Beltrumse lopers dit vuur vanuit Eibergen naar Beltrum te brengen 
zodat ook hier het bevrijdingsvuur ontstoken kan worden 
 
Uitbreiding 4-5 mei commissie 
Om deze plannen goed te kunnen uitvoeren, zoeken wij nog mensen 
voor in onze 4-5 mei commissie. Wij zullen ons dan gezamenlijk 
bezighouden met de organisatie van deze feestdag.  
Alle ideeën zijn welkom: graag voor 1 september 
Zoals al eerder genoemd staan we open voor alle ideeën om er een 
echt Beltrumse feestdag van te maken. Daarom roepen we alle 
inwoners en verenigingen van Beltrum e.o. op om hun ideeën met ons 
te delen.  
Wil je graag de 4-5 mei commissie versterken? Of heb je leuke ideeën 
en suggesties? Neem dan contact met ons op! 
Raad van Overleg Beltrum/ 4-5 mei commissie: 
Carla Klein Breteler:      wckleinbreteler@gmail.com           
       06-1515 8016/ 0544 48 22 24 
Martin Bouwmeester:  m.bouwmeesters@lijbrandt.nl        
       06-2218 6836/ 0544 48 16 33  
Luc Nijhuis:                  info@kulturhusbeltrum.nl                
       06-2290 1338 

mailto:wckleinbreteler@gmail.com
mailto:m.bouwmeesters@lijbrandt.nl
mailto:info@kulturhusbeltrum.nl
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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 19 augustus 
- 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 24 augustus t/m vrijdag 20 september 2019: 

  uiterlijk t/m zaterdag  17 augustus 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  

 
///*\\\ 

 
 

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 
 

  

    FIJNE VAKANTIE! 
 
 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doopviering   zondag 20 oktober  14.00 uur 
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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. 

 

 
 

Noabers oud-pastoor Scholten zorgen voor feestelijke 
versiering 
 
Om het diamanten priesterjubileum van oud-pastoor Hendrik Scholten 
extra luister bij te zetten, zorgden de buren voor een feestelijke 
versiering. In het parochiecentrum werden roosjes gemaakt die later in 
de dennen werden gestoken die bij de voordeur van de jubilaris waren 
neergezet. Hierboven enkele sfeerbeelden van de buren in actie en de 
eucharistieviering van zondag jl.  


