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Periode: zaterdag 16 november t/m vrijdag 13 december 2019 

 

 
40-jarig jubileum werkgroep woord- en communieviering  
De werkgroep woord- en communieviering stond in de viering van 
zondag 20 oktober stil bij hun 40-jarig bestaan. De inbreng van de 
werkgroep betekent nog steeds veel voor onze geloofsgemeenschap. 
De jubilerende werkgroepleden kregen als blijk van waardering een 
bloemetje aangeboden.   
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 november t/m vrijdag 22 november 2019 
 

 
Drieendertigste zondag door het jaar (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Maleachi 3, 19 – 20a    
Lucas 21, 5 – 19  
 
Maar vóór dat alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, 
door u over te geven aan de synagogen en de wachtposten, door u 
weg te voeren naar koningen en landvoogden omwille van mijn naam. 
 

 

Zondag 17 november 60-jarig jubileum Zanggroep Rhumtas 
 

10:30  u. in de kerk Woord- en communieviering (Tweede collecte) 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Rhumtas 
                                   Acolieten:  Geen 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; Jan Orriëns; Jan en Wilhelmien Hofman-
Gunnewijk; Joop Wolterinck (namens geloofsgemeenschap St. Paulus 
Parochie, locatie Beltrum); Teun en Annie Groot Zevert-Stegers; Femi 
Teselink-te Bogt; Harrie te Fruchte; Diny Ravesloot-Olthof; Riek 
Heutinck-Sasse; Henk Wolterinck; uit dankbaarheid; Teun en Tonnie 
Scharenborg: Jan Heutinck. 
 

 

Woensdag 20 november 
 

Geen viering 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 november t/m vrijdag 29 november 2019 
 
 
Christus Koning van het heelal (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
2 Samuël 5, 1 – 3  
Lucas 23, 35 – 43  
 
Maar de andere gehangene gaf antwoord en strafte hem af. Hij zei: 
Vrees jij God niet nu je in dit oordeel bent? En wij terecht, want wij 
krijgen wat we verdienen voor onze praktijken; maar hij hier heeft niets 
gedaan wat misplaatst is! En hij zei: Jezus, gedenk mij wanneer je 
aankomt in je koninkrijk! 
 
 
Zaterdag 23 november Jubileumconcert Beltrums Mannenkoor 
 
Aanvang 20.00 u. in de kerk 
 

   

Zondag 24 november H. Caecilia  
 

09.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Past. werkster Carla Roetgerink 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
                                   Acolieten:  Niet bekend 
Misintenties: 
Joop Wolterinck (namens geloofsgemeenschap St. Paulus Parochie, 
locatie Beltrum); Femi Teselink-te Bogt; overleden familie Hoitink-
Lepping; overleden familie Venderbosch-Stoverink; Diny Ravesloot-
Olthof; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Henk Bleumink (Olde 
Pelle); Jan Heutinck; leden en overleden leden dames en herenkoor; 
Jans Hoffman (jgd.) en Dina Hoffman-Ballast en Danny; Gerrie 
Hoffman. 
 
 

Woensdag 27 november 
 

Geen viering 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 november t/m vrijdag 6 december 2019 
 
  
Eerste zondag van de advent (A-jaar)  
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 2,1 – 5    
Matteüs 24, 37 – 44  
 
Leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer ten slotte haar 
takken week worden en de bladeren uitbotten herkent ge daaraan dat 
de zomer nabij is. 
 
 
Zaterdag 30 november  
 
19.00  u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastor R. den Hartog 
       Koor:   Kiddoesj 
       Acolieten:  Nog niet bekend    
Misintenties: 
Joop Wolterinck (nms. geloofsgemeenschap St. Paulus, locatie 
Beltrum); Theo Ribbers en Rikie Wolterinck-Engelberts; Femi Teselink-
te Bogt; Diny Ravesloot-Olthof; overleden familie Rotink-Thuinte; 
overleden ouders Stoteler-Huurneman; overleden ouders 
Bouwmeesters-van Hal, Bennie, Tonny; Lies Stoverink-Garstenveld; 
Anneke Beernink-Bomers (jgd.); Jan Heutinck; Theo Schilderinck;  
uit dankbaarheid. 
 
  
Woensdag 4 december 
 
10.00 u. in de kerk   Woord- en Communieviering waarna koffie 
    Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 7 december t/m vrijdag 13 december 2019 

 
 
Tweede zondag van de advent (A- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 11, 1 – 10   
Matteüs 3,1 – 12  
 
Hij zal u dopen met heilige Geest en vuur; zijn wan is in zijn hand en hij 
zal zijn dorsvloer door en door reinigen; hij zal zijn koren 
samenbrengen in de schuur, maar het kaf zal hij verbranden in een niet 
te blussen vuur. 
 
 
Zaterdag 7 en zondag 8 december 
 
Er is geen viering in Beltrum. 
 
De intenties worden doorgeschoven naar volgende week 
 
 
Zondag 8 december Wereldlichtjes dag 
 
Aanvang 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) 
 
 
Woensdag 11 december 
 
Er is geen viering in Beltrum 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Groenlo za 16 nov  19:00  Vormen  
          Vormheer Kardinaal Eijk Caisa    
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Eibergen za 16 nov  19:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rekken    zo 17 nov  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 17 nov  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 17 nov  10:30  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Beltrum zo 17 nov 10:30  Woord- en Communieviering 
          Werkgroep Liturgie:                                                    
          60-jarig jubileum     
          Zanggroep Rhumtas 
     
Lievelde za 23 nov  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Groenlo zo 24 nov  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum zo 24 nov 09:00  Woord- en Communieviering     
          H. Caeciliafeest  
          Past. werkster C. Roetgerink 
 
Eibergen zo 24 nov  09:00  Eucharistieviering  
          H.Caeciliafeest       
          Pastor R. den Hartog 
Neede  zo 24 nov  10:30  Woord- en Communieviering   
          H.Caeciliafeest  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
     
Beltrum za 30 nov 19:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
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Eibergen za 30 nov/zo 1 dec  Geen viering  
Groenlo zo 1 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
     
Eibergen za 7 dec  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rietmolen za 7 dec  19:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Lievelde zo 8 dec  09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Neede  zo 8 dec  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Eibergen zo 8 dec     Geen Rozenkrans  
Groenlo zo 8 dec  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 8 dec  19:00  Wereldlichtjesdag      
          Worden kaarsjes aangestoken 
          ter nagedachtenis aan kinderen 
          die overleden zijn 
 
  
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 27 november 2019 is er een Taizé viering in de  
Oude Calixtus. Deze begint ook om 19.00 uur. U bent van harte 
welkom 
 
 
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! 
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EXTRA COLLECTE 
 
In het weekend van 16/17 november vindt de jaarlijkse 
Jongerencollecte plaats. Onze jongeren hebben ondersteuning nodig. 
Het Katholiek Jongerenwerk wil dit stimuleren. De jongerenwerkers 
leggen op landelijk en regionaal niveau contacten, organiseren 
ontmoetingen en stimuleren jongeren zich in te zetten en deel te 
nemen. Helpt u mee het jongerenwerk in stand te houden? 
Nationale Jongerencollecte (IBAN NL11INGB0002784498 t.n.v. SRKK te 
Utrecht o.v.v. Jongerencollecte) 
 
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. 
 

 
 

Zanggroep Rhumtas 
 

viert  haar 60-jarig bestaan. 
 

De Woord- en Communieviering van 
zondag  17 november 10:30 uur 

staat in het teken van dit  jubileum. 
 

Het thema van de viering is: 
''Vier het Licht'' 

 

Wij nodigen u van harte uit dit met ons te vieren 
in de kerk van Beltrum. 

 

Na de viering is er gelegenheid 
voor een kop koffie/thee achter in de kerk. 

 

Zanggroep Rhumtas 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact 
opnemen met: 
*  Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11 
    Openingstijden: ma. 19.00 – 20.00 uur in de week dat de Echo 
 uitkomt een keer in de vier weken. (zie achter in de Echo) en  
 do. 10.30 – 11.30 uur. 
 E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij 
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden 
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de 
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een 
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 
uur en vinden plaats in het parochiecentrum. 
 

DOOP          VOORBEREIDING 
    

Zondag 1 maart 13.00 uur donderdag 13 februari  
                                                      donderdag 20 februari 
 
Zondag 4 oktober 14.00 uur donderdag 17 september 
  donderdag 24 september 
 
 
GEBOREN 
 
  Huub Middelhuis 

zoon van: Jelle, Marloes Middelhuis-Levers 
broertje van: Tess en Jill 
Boskamp 22 7156 JR Beltrum 
Van harte proficiat met jullie zoon en broertje. 

                           Welkom in ons midden, Huub. 
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OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Fons Wolterink 
  Abbinksweg 2, Beltrum 
 
Hij is 27 oktober jl. op 72-jarige leeftijd overleden 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en 
goede herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 

Maand oktober 2019: € 330,60 
 
Extra collecte missiezondag: € 135,20 
 
 
ACOLIETEN 
      
Zondag 15 december   Geen 
weekend 21/22 december   Geen viering  
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 30 november en zondag 1 december 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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WIJZIGING SECRETARIAAT 
 
Vanaf januari 2020 is er maandagavond secretariaat één keer 
in de vier weken open, in de week dat de echo uitkomt: van 
19.00 uur tot 20.00 uur. (Zie ook achter in de echo) 
 
Opening secretariaat op maandag: 6 januari, 3 februari,  
2 maart, 30 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 20 juli,  
17 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november,  
7 december. 
 
U mag de misintenties ook in de witte brievenbus doen. 
Donderdagmorgen blijft hetzelfde van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Namens locatieraad en secretariaat 
 
 
ALLERZIELEN 
 
Graag willen we alle mensen bedanken die voor en achter de schermen 
hebben meegewerkt aan de Allerzielenviering.                                                                                                                                                             
Speciaal willen we de Ventura/Dela, vertegenwoordigd door  
Tiny Nijhuis-Salemink bedanken voor de sponsoring van de 
gedachtenisprentjes. 
 

Ik noem jouw naam 
Als ik denk dan hoor ik jouw naam 

Als ik slaap droom ik jouw naam in hoe ik nu leef 
Beleef ik jouw naam in mijn verdriet 

Betraan ik jouw naam 
Uit machteloosheid schreeuw ik jouw naam 
Soms, heel alleen, verwerk ik jouw naam 
Met al mijn liefde koester ik jouw naam 

Hier dichtbij me voel ik jouw naam 
In deze saamhorigheid vertel ik jouw naam 

Opdat je zult weten dat ik je niet zal vergeten 
Zacht noem ik jouw naam… 
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Locatie nieuws 
  
  
  PASTOR SCHOLTEN 40 JAAR IN BELTRUM. 
      
Op zondag 21 juli vierde Pastor Scholten zijn 60-jarig priesterjubileum 
met een mooie viering in onze kerk. Zijn installatie als pastoor van onze 
parochie vond plaats op 8 november 1979, en dat is dus precies 
40 jaar geleden. Pastor Scholten maakt dus al 40 jaar deel uit van onze 
Beltrumse gemeenschap. We feliciteren onze pastor, en ons zelf, met 
deze mooie mijlpaal, en hopen dat hij nog jaren in ons midden mag 
vertoeven!!! 
 

Jullie Beltrumse locatieraad. 
 
 

ZORG OM BOER EN TUINDER 
 

Diaconaal Platform Kerken Berkelland: ‘Zorg om boer en tuinder’  
Op 30 oktober waren 16 afgevaardigden van verschillende 
geloofsgemeenschappen en kerkelijke gezindten te gast in het 
parochiecentrum van onze kerk in Beltrum. Als gastspreker was 
Monique te Kiefte (agrarisch coach uit Meddo) uitgenodigd. Uit haar 
verhaal blijkt dat veel boeren niet (durven) praten uit schaamte, 
ondanks dat er zich in veel agrarische gezinnen verschillende 
problemen voordoen. Denk aan bedrijfsovername, familierelatie, geen 
opvolger hebben, geldzorgen, zeer strenge en wisselende onduidelijke 
regelgeving.... etc. Wat kan de rol van de kerk hierbij zijn? 
Een luisterend oor vormen, doorverwijzen naar onafhankelijke mensen, 
zoals speciaal opgeleide coaches, of naar het ZOB (‘zorg om boer en 
tuinders’) die met vrijwilligers werken. Maar vooral signaleren!  
Het blijkt dat iedereen die het moeilijk heeft, om wat voor reden ook, 
het als een opluchting ervaart hun verhaal te delen met betrouwbare 
mensen, die ervaring in de landbouw hebben.  
Wilt u hierover meer weten kijk dan eens op de site van Monique te 
Kiefte: https://www.tekieftecoaching.nl/, of op de site van ZOB: 
https://www.zorgomboerentuinder.nl/. Erover praten helpt echt! 
 

Namens de locatieraad  
 
 

https://www.tekieftecoaching.nl/
https://www.zorgomboerentuinder.nl/
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GRENSLANDONTMOETING 
 

Het was weer een geslaagde Grenslandontmoeting met een bezoek aan 
het kerkepad kapelletje van Beltrum. 
De pastores van Gemeindekreis Vreden, inclusief de beide carmelieten 
van Zwillbrock, samen met de pastores en oud-pastores van St. Ludger 
en St. Paulus hebben weer hun jaarlijkse ontmoetingsdag beleefd.  
Deze keer vond dat in de Achterhoek plaats. Ze bezochten de plaatsen, 
Rekken, Eibergen, Zieuwent. We spraken over de beeldvorming van de 
boeren in de media. Ze worden vaak negatief neergezet op tv en in de 
kranten. De problemen die boeren ondervinden komen nauwelijks aan 
bod. Men lijdt daaronder.  
Daarna ging het naar ‘het wonder van Neede’: Het Mariakapelletje 
achter het appartementencomplex De Witte van bakker Ter Hedde. 
Na Neede kwamen we bij het kerkepadkapelletje van Beltrum.  
Het dameskoor van de Mattheuskerk, aangevuld met enkele Beltrumse 
passanten, zongen enkele Marialiederen en de pastores baden het 
avondgebed uit de Getijdengebeden. Zo kwam een einde aan een 
geslaagde Grenslandontmoeting 2019. 
 

 
 
 
MIDWINTERCONCERT IN KERSTSFEER 
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum geeft koor Kiddoesj in 
samenwerking met Harmonieorkest Concordia op zaterdag 21 
december een ‘Midwinterconcert in Kerstsfeer’. 
Plaats: R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur.  
U bent van harte welkom. 
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KERSTCONCERTEN 
 
Het Eibergs Mannenkoor en dameskoor Rhumtas uit Beltrum hebben de 
handen ineen geslagen voor een tweetal unieke kerstconcerten. 
Deze vinden plaats op zaterdag 14 december a.s. in de R.K. Nieuwe 
Mattheus, Eibergen en op zondagmiddag  22 december a.s. in de 
Jacobskerk, Winterswijk. 
Behalve dat de koren apart optreden, wordt er natuurlijk ook 
gezamenlijk enkele prachtige kerstnummers gezongen. 
De koren staan onderleiding van de dirigenten Wim Ruessink (Eibergs 
Mannenkoor) en Jeroen Twisk (Rhumtas) die tevens de 
pianobegeleiding verzorgt. 
 
Aanvangstijd zaterdag 14 december 20:00 uur in de Nieuwe Mattheus 
(RK) Eibergen. 
Aanvangstijd zondag 22 december 16:00 uur in de Jacobskerk, 
Winterswijk. 
 
Voor meer informatie en kaarten zie  
https://www.eibergsmannenkoor.nl/ 
https://www.rhumtas.nl/ 
 
 
VERSLAG VERGADERING LOCATIERAAD 
 
Notulen bijeenkomst locatieraad Beltrum d.d. woensdag 6 november 
2019 
  
Opening 
Welkom door de voorzitter en Ria leest als gedachte een gebed uit de 
viering van Allerzielen.   
 
Bespreking notulen 16 oktober 2019 

 De avondzitting van het secretariaat op maandag gaat met 
ingang van 2020 terug naar 1 x per 4 weken; hierover komt een 
stukje in de Echo.  

 Alle kerkbanken die in opslag stonden zijn ‘vergeven’. Enkele 
kopstukken en knielbanken zijn nog over en die gaan elders 
weer in opslag. 

 

https://www.eibergsmannenkoor.nl/
https://www.rhumtas.nl/
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Vanuit de werkgroepen 
Gemeenschapsopbouw 
Ria Zieverink doet verslag van de werkgroepvergadering; naar 
aanleiding daarvan: 

 Tijdens de vergadering afscheid genomen van Fien 
Scharenborg.   

 Kijken naar de procedure en moment van incasseren 
abonnement Echo. Aandachtspunt is de prijsverhoging voor 
porto; doorberekenen aan mensen die de Echo per post 
ontvangen. 

 Namen en telefoonnummers pastores voortaan opnemen in de 
Echo. 

 
Diaconie 
Martin Bouwmeesters en Paul Ribbers hebben de bijeenkomst over 
leegkomende kerkgebouwen bezocht en doen verslag.   
 
Liturgie/website 

 Paul Ribbers doet verslag van de bijeenkomst van het diaconaal 
overleg Berkelland dat in Beltrum is gehouden en in het teken 
stond van de problematiek en zorgen in de landbouw. Het was 
een goede bijeenkomst met een grote opkomst van pastorale 
teams en dominees. Ria maakt een kort verslagje voor de Echo.   

 De werkgroep ‘andersoortige vieringen’ komt begin december 
bijeen om te brainstormen over de mogelijkheden om in de 
weekenden dat er geen viering staat gepland een andersoortige 
viering te houden. 

  
Algemeen 
De restauratie van de muurschilderingen is bijna gereed. De feestelijke 
‘onthulling’ staat gepland in begin 2020. 
 
Rondvraag   
Wat is de procedure bij overlijden van een mede-parochiaan wanneer 
er geen gebruik wordt gemaakt van de kerk en/of kerkhof? Als het 
verzoek komt te overluiden, dan wordt de naam automatisch ook 
vermeld in De Echo en genoemd in de kerk. Behalve als de 
nabestaanden aangeven dit niet te willen.  
 
Verslag: Martin Groot Severt. 
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                        St. Paulusparochie 
  
 
TESTAMENT VAN EEN MISSIE, SPOREN VAN SPIRITIJNEN 
 
Zo luidt de titel van de film die de commissie Ontmoeting & Inspiratie 
op woensdag 20 november om 19.30 uur in het Achterhuis, 
Borculoseweg 43 in Neede zal vertonen.  
U bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee.  
Na afloop van de film en een korte pauze is er gelegenheid in gesprek 
te gaan met één van de in de film acterende paters, pater Harrie 
Tullemans CSSp, en de beide filmmakers: Nelleke Dinnissen en Paul 
van Laere. Zouden er van de spiritijnse aanwezigheid in Afrika en 
Brazilië nog sporen te vinden zijn? Met deze vraag zijn Nelleke 
Dinnissen en Paul van Laere naar Afrika en Brazilië gegaan. Het 
resultaat was de film: ‘Testament van een missie, sporen van 
spiritijnen’. Samen met de filmmakers keerden ook vier paters van de 
Congregatie van de H. Geest, Martien van Moorsel, Toon Jansen, Bert 
van Tol en Harrie Tullemans terug naar de plekken waar ze ooit geleefd 
en gewerkt hebben. Indrukwekkende getuigenissen werden gehoord en 
verfilmd. In Angola waar Piet Pubben en Cor Kok werkten zeiden de 
mensen: “Jullie bleven bij ons toen we in de oorlog geen kant uit 
konden.” De Pygmeeën waar Paul Cuijpers werkte: “Je hebt ons met 
respect behandeld en ons verzoend met de Bantu-bevolking die op ons 
neerkeek.” Toon Jansen en Bert van Tol hebben alles gedaan om 
mensen een menswaardig bestaan te geven: “Je hebt ons de zorg en 
liefde voor gehandicapten bijgebracht, ze horen er nu bij.” 
Westerlingen vinden het van belang te weten en te meten wat je komt 
doen en wat je hebt gedaan. Bert van Tol antwoordt: “lk weet het niet. 
We kwamen leren, leren luisteren. In krottenwijken steun verlenen en 
tegelijkertijd blijdschap en verdriet delen. Met mensen samen leven.“ 
“Het gaat erom dat je aanwezig bent voor een lange periode”, bevestigt 
Toon Jansen; “Je moest de taal en de cultuur leren van binnenuit om in 
hun ziel te kruipen”. Met deze film willen zij tonen dat hun werk wordt 
voortgezet door de mensen zelf in de landen waar zij hebben geleefd. 
Daarmee ontkracht de film het beeld van 'missie’ waarbij het zou gaan 
om zilverpapier sparen, zieltjes winnen en dopen. De film toont wat het 
betekent om de Blijde Boodschap te brengen, waarbij het gaat om de 
heelheid van de mens. De kwetsbare mens staat centraal en met onze 
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missie hebben wij hen hun identiteit en hun menswaardigheid proberen 
terug te geven. De film geeft stof tot nadenken over wat missie en de 
Blijde Boodschap in de kern zijn. De ‘rode draad' in de film wordt 
gevormd door drie krachtlijnen in de Spiritijnse Leefregel: het gelovig 
investeren van het leven zelf, het gaan naar de mensen van wie de 
behoeften het grootst zijn, en de inzet voor vrede, gerechtigheid en het 
behoud van de schepping. 
 
 
BEZINNEND OP WEG NAAR KERST 
      
Een klein lichtje kan zoveel betekenen als 
het te donker wordt om je heen. 

 
Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.  
Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten 
werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in 
geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je 
leven meer kleur te geven. 
 
In de Adventstijd, van 1 december tot en met 6 januari, willen wij, 
Marga Engelage, ven Eveline Struijk, u via de mail elke dag een 
gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.   
Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf 
Apostelen en  Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente 
Eibergen-Rekken. 
  
Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft 
gekregen, hoeft zich niet opnieuw  aan te melden. Eind november krijgt 
u dan vanzelf weer bericht van ons. 
Wilt u deze mails ontvangen? 
 
Geef u dan op via  of via www.pkneibergen-rekken.nl, of 
www.12apostelen.nl  Door te klikken op de betreffende link vindt u het 
u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een 
bezinningsmail in uw postvak. 
 
Hebt u geen computer/e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende 
teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] 
vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij 

http://www.12apostelen.nl/
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aanmelding  dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het 
e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?  
 Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!   
 
Een hartelijke en inspirerende groet van  
Marga Engelage (pastoraal werker) en ds. Eveline Struijk 

 

 
OECUMENE 
 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van 
harte uit op de zondagen van de Advent bij het vallen van de avond 
samen te komen voor oecumenische samenkomsten: op 1, 8 en 22 
december voor een oecumenisch avondgebed en op 15 december voor 
een oecumenische kerstsamenzang. 
Het avondgebed vindt telkens om 17.00u plaats in het koptisch 
orthodoxe klooster in Lievelde (ingang aan de achterzijde). We willen 
ruimte bieden om stil te worden van binnen, om jezelf open te stellen, 
om je te bezinnen. We gaan als het ware in een andere versnelling en 
nemen de tijd voor woorden en gebeden. Vanzelfsprekend zullen we dit 
jaar de sfeer van de koptisch orthodoxe geloofsgemeenschap in het 
avondgebed ervaren. 

 
 

KERSTSAMENZANG 
 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde organiseert 
dit jaar voor de 8e keer een kerstsamenzang.  
De reacties waren de afgelopen jaren steeds zeer lovend en positief. 
Dit jaar is de kerstsamenzang op zondag 15 december.  
U bent ’s middags om 16.00 uur van harte welkom in de stemmig 
aangeklede R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in 
Beltrum. 
U zult niet alleen enkele bekende kerstliederen kunnen zingen begeleid 
door een kopergroep van Muziekvereniging Groenlo, maar ook kunnen 
luisteren naar het Beltrums mannenkoor, dat enkele liederen ten 
gehore zal brengen. 
Vanzelfsprekend ontbreekt ook een kerstverhaal niet, dat dit jaar door 
Maria Stammers uit Groenlo zal worden verteld. 
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PASTORALE COLUMN DECEMBER-JANUARI 
 
Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik net terug van de 
bedevaart naar Rome. Zes dagen lang zijn we met 32 pelgrims uit de 
St. Ludger en St. Paulusparochie in de voetsporen van de heilige 
Apostelen Petrus en Paulus gestapt. Het was een bijzonder mooie 
ervaring om met zo’n fijne groep pelgrims op tocht te gaan.  
 
Persoonlijk ben ik geraakt door de hartelijke contacten onderling, het 
gevoel dat je een grote familie bent en dat ik/we deel uitmaken van de 
wereldkerk met het centrum in Rome. Ik ervaarde Zijn aanwezigheid. 
Het was voor mij ook een markering en het maken van een nieuwe 
stap.  
 
En dat heeft misschien ook met de tijd van het jaar te maken. 
Liturgisch gezien is het nieuwe jaar begonnen. Op zondag 1 december 
vieren we de eerste zondag van de Advent en is het de start van het 
jaar van de Eucharistie, vervolgens vieren de we de geboorte van de 
Heer met Kerstmis, drie koningen en de doop van de Heer. Allemaal 
feesten die ons helpen om De Weg met Christus opnieuw te blijven 
ontdekken.  
 
In de advent, dat komst betekent, kijken we uit naar de geboorte van 
Jezus. Het is God die een redder voor het Joodse volk beloofd heeft. 
Het volk kijkt uit naar de komst van de redder. Na vier weken van 
voorbereiding vieren we de komst van de geboorte van Jezus Christus. 
Jezus de Messias die als een klein en weerloos kind ter wereld komt. Er 
wordt een nieuwe stap gemaakt in Gods heilsplan. En deze nieuwe stap 
geldt voor ons allemaal. Want dat is wat we vieren met Epifanie in de 
volksmond Drie Koningen. Koningen of magiërs uit de toen bekende 
delen van de wereld gingen naar Jezus toe om hem te begroeten, om 
eer te brengen. En een week later vieren we de doop van de Heer. 
Jezus die zich door Johannes de Doper laat dopen om vervolgens zijn 
publieke leven te beginnen. Al deze feesten vieren we omdat we in de 
verrijzenis van Jezus Christus geloven. Dat we een vriend van Hem 
willen zijn.  
 
De betekenis van de bovengenoemde feesten komen samen in het 
vieren van de Eucharistie. Persoonlijk ben ik dan ook verheugd dat er 
een Jaar van de Eucharistie is afgekondigd. Eucharistie als Bron en 
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Hoogtepunt zoals het tweede Vaticaans concilie de Eucharistie 
beschrijft. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende initiatieven 
rondom deze brief worden ontwikkeld.  
 
Zoals advent ons op Kerstmis voorbereid zo kunnen wij ook telkens 
uitkijken naar de ontmoeting met Christus in het vieren van de 
Eucharistie. In het luisteren naar Gods woorden van de blijde 
boodschap en Hem ontvangen onder de gedaante van Brood en Wijn. 
Als we ter communie gaan mogen van handen een kribbe maken waar 
we Christus zelf op ontvangen. Lichaam van Christus ontvangen we en 
dat mogen we bevestigen met Amen. Dat we worden wie we 
ontvangen. Lichaam van Christus.  
 
We zijn onderdeel van de gemeenschap van Jezus Christus.  
Als gedoopte verenigd in Hem. Maar Jezus is niet voor een select 
gezelschap gekomen. Aan het eind van ieder Eucharistieviering worden 
we weer gezonden om de boodschap, de vreugde en de liefde van het 
Evangelie door te geven. Gesteund door de zegen van de Almachtige 
God worden we op “Missie” gestuurd. Deze opdracht, deze missie 
mogen wij hier in de Oost-Achterhoek in deze tijd oppakken. 
 
Als gedoopte mogen we opstaan met Christus, we worden opgeroepen 
om de genade die we ontvangen weer door te geven en we worden 
missionarissen in onze eigen omgeving.  
Ik wens ons toe dat we ons telkens laten inspireren door Jezus 
Christus. Dat we Hem telkens herkennen bij het breken van het Brood, 
in de Eucharistie die de hemel en de aarde met elkaar verbindt vinden 
we hopelijk de Bron voor ons Christelijk leven.  
 
Ik wens u allen een Zalig Kersfeest en een gezegend Nieuwjaar 
Pastor R. den Hartog   
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SALVADORAANSE BISSCHOP ROMERO HEILIG VERKLAARD 
 
In de Advent zamelen we geld in voor een  project is in het kleine 
Midden-Amerikaanse land El Salvador. De ouderen onder ons 
herinneren zich misschien nog het bericht uit 1980 dat aartsbisschop 
Oscar Romero op Witte Donderdag tijdens de mis werd vermoord door 
een rechts doodseskader. Romero had eerst een apolitieke opstelling, 
maar maakte een bekering door toen hij veel meer oog kreeg voor de 
armoede en de onderdrukking in zijn land. Via een pastoraal 
programma en door publieke stellingnames zette zich in voor de 
belangen van de armen. Dit werd hem niet in dank afgenomen door 
het leger en de kleine bovenlaag van 14 rijke families. De aanslag 
betekende het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 
1992 zo’n 75.000 mensen om het leven kwamen. Paus Franciscus heeft 
hem vorig jaar heilig verklaard. Achterin de kerk liggen misschien nog 
de bidprentjes die toen over heel Nederland zijn verspreid.   

  
 
Advent betekent wachten. 

Wachten op de geboorte van het 

kind van Bethlehem. 

Een tijd van voorbereiding en verwachting. 

Een tijd van bezinning en stil worden. 
 

Advent betekent luisteren. 

Luisteren naar mijzelf, 

of mijn hart vol is van geloof, 

of ik de woorden van het evangelie 

inhoud kan geven in mijn leven van alledag. 
 

Advent betekent bidden. 

Bidden, mijn handen gevouwen, 

of zomaar een gebed dat in mij opkomt. 

Bidden voor mensen om mij heen 

of bidden voor mijzelf, 

woorden vinden om te vragen en te danken. 
 

Advent is komen. 

Komen met verlangen naar het kind in 

Bethlehem, 

waar God vlak bij mij staat. 
          Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
ZIJ-ACTIEF NIEUWS 
                                                         

Kerstavond ZijActief. 
 
Op donderdag 12 december begint om 19.00 uur de Kerstavond bij 
zalencentrum Dute. We beginnen met een broodmaaltijd.  
Het duo “ALLeS ANDeS” zal ons proberen in de Kerstsfeer te brengen.  
De mannen, Wim Jansen en Hans Beernink, zingen niet alleen in de 
streektaal maar zingen ook liederen in het Nederlands, Duits en Engels. 
De kosten voor deze avond zijn: € 17,00. Bij binnenkomst te voldoen. 
Opgave voor deze avond kan bij: 
Marietje Huinink 0544-48 1 160 
José te Brake 0544-48 19 06 
Opgave voor 8 december a.s. 
 
Wij hopen er samen een gezellige en sfeervolle avond van te maken. 
 
Het bestuur van ZijActief afd. Beltrum. 
 
 
INLOOP SPREEKUUR WONEN PRO WONEN 
 
Hoe vind ik een huurwoning?  
Wat kost huren?  
Welke huurwoningen zijn er?  
Kom op donderdag 12 december tussen 9.30 en 11.30 uur naar het 
inloopspreekuur in het Kulturhus in Beltrum en wij geven antwoord op 
deze en andere vragen over huren en inkomen. U kunt zich ook direct 
en gratis inschrijven als woningzoekende. Graag tot ziens! 
 
ProWonen| contact@prowonen.nl  
www.prowonen.nl   
(0545) 28 50 00 
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  Uitnodiging “Petit Café”     

 vrijdag 13 december  

 in het Hassinkhof                       
 

Thema: De survival in Beltrum  
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.   

We hebben Stef Beunk uitgenodigd, één van de grondleggers van de 
survival. Vanaf het begin is hij betrokken bij de Beltrumse survival, 
vandaar dat hij er veel over kan vertellen en laten zien.  
Ook genieten we deze middag weer van lekkere hapjes en drankjes. 
 
Locatie: Hassinkhof 
Datum: vrijdag 13 december 
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 10 
december 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: 06 189 681 21 

Werkgroep  Petit Café Kulturhus                                                                                                                                  
✁----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naam:_____________________________  

Adres:_____________________________    
 
Telefoonnr.:_____________ 
 

komt op vrijdagmiddag 13 december naar het Hassinkhof 
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ENQUÊTE 
 
Enquête: 'Toekomstbestendig welzijn, wonen en zorg in 
Beltrum'.  
 
Hoe ziet Beltrum er over 10-15-20 jaar uit? Wat is nodig? Hoe komen 
we daar? Belangrijk hierbij is de mening van de Beltrumse bevolking, 
jong en oud! Namens de Raad van Overleg Beltrum, wordt u verzocht 
deze enquête in te vullen. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk 
inwoners deze enquête invullen en zo hun mening kenbaar maken! 
Digitaal kan dat via de volgende link: https://monitor.zorgbelang-
panel.nl/gelderland/beltrum. Vindt u het lastig om de enquête online in 
te vullen? Dan kunt u een papieren versie ophalen in het Kulturhus in 
Beltrum. Tevens krijgen de mensen die ouder dan 70 jaar zijn een 
papieren versie in de brievenbus. Meldpunt Beltrum kan u eventueel 
helpen met het invullen van de enquête (Tel 06-570 970 60). 

 
Wat vindt u belangrijk als het gaat om wonen, zorg en welzijn 
in Beltrum?  
 

Alle inwoners van Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde krijgen 
deze maand per mail en brief het verzoek om een vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst gaat over zaken als: wat voor cijfer geeft u het 
wonen in uw omgeving? Welke voorzieningen vindt u belangrijk? Aan 
welke activiteiten neemt u deel? Waarvoor zet u zich als vrijwilliger in? 
Wat is er nodig om het wonen in deze omgeving aantrekkelijk te 
houden voor alle leeftijdsgroepen? 
 
Doel van de vragenlijst 
 
De uitkomsten van deze vragenlijst geven richting aan de 
toekomstplannen voor Beltrum. Bijvoorbeeld over: maatwerk en 
flexibiliteit voor toekomstbestendig wonen, benutten van gebouwen 
voor verschillende groepen, samenwerking tussen verenigingen, 
initiatieven en clubs, verbinden van jong en oud. De vragenlijst maakt 
onderdeel uit van het traject toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in 
Beltrum. Dit traject is een samenwerking van de gemeente Berkelland, 
ProWonen, de Raad van Overleg Beltrum en Stichting Marga Klompé. 
De vragenlijst is opgesteld door een werkgroep van actieve vrijwilligers. 
Met deze vragenlijst hopen ze minstens 1000 inwoners te bereiken.  

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum
https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum
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En daarna? 
 
Eind van dit jaar willen we de uitkomsten van de enquête bespreken. 
Daarna volgt een grote dorpsbijeenkomst waarin we presenteren hoe 
we samen de toekomst van Beltrum en buitengebied verder kunnen 
vormgeven. Daarvoor ontvangt u op tijd een uitnodiging. 
 
Waarom meedoen? 
 
Omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de toekomst! Om u een idee te 
geven waar het over gaat, hebben Benny Krabbenborg en Joost 
Helmers filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld over hoe u uw huis kunt 
aanpassen, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, Hassinkhof, 
verenigingsleven, mantelzorg en nog veel meer. Kijk op de website van 
de Raad van Overleg Beltrum https://beltrum-online.nl/nieuws/ 
en op de Facebook pagina’s van de verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://beltrum-online.nl/nieuws/
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WERELDLICHTJESDAG BERKELLAND 
 
Zondag 8 december 2019 - 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) 
R.K. kerk – Mariaplein 4, Beltrum  
 
‘SAMEN HERDENKEN IN LIEFDEVOLLE HERINNERING’ 
 
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.  
 
Iedereen die op deze speciale dag graag even extra stil wil staan bij 
een kind dat gemist wordt, is van harte welkom. 
 
Liefdevolle groet van Margreet en Pauline  
(06 – 18 19 50 23) 
 
(Graag zelf een glazen potje voor een waxinelichtje meenemen!) 
 
 
DIABETESFONDS 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft het mooie bedrag van   
€ 973,11 opgebracht. 
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor jullie bijdrage. 
 
Agnes Hemmink, 
coördinator Collecte Diabetes Fonds 
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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 9 december 
- 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 
Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat op maandag 1 keer in de 4 weken 

geopend. 
 

///*\\\  

 
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  
zaterdag 14 december t/m vrijdag 10 januari 2020: 

  uiterlijk t/m zaterdag  7 december 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 
 
    

 

  “OP WEG NAAR HET LICHT” 
 
 
 

Maandagmorgen 2 december komen we samen in de kerk met de 
kinderen en leerkrachten van De Sterrenboog om stil te staan bij het 
begin van de advent in de aanloop naar kerst. 
  
We beginnen om 08.45 uur en alle groepen van de school werken 
eraan mee. Wij nodigen ouders, grootouders en andere 
belangstellenden van harte uit om samen met ons mee te vieren.  
 
Graag tot dan! 

 
 

Werkgroep familieviering 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doopviering   zondag 1 maart 2020  13.00 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. 
 

 

 

Afscheid Fien Scharenborg-Jolij uit werkgroep 
gemeenschapsopbouw 
 

Tijdens de vergadering van de werkgroep gemeenschapsopbouw op 
maandag 21 oktober jl. is afscheid genomen van werkgroeplid Fien 
Scharenborg-Jolij. Ze kreeg de waardering uitgesproken voor haar 
grote inzet voor de Beltrumse geloofsgemeenschap. Maar liefst 25 jaar 
was ze in verschillende functies actief. Een van de functies die een 
speciale vermelding waard is, is dat zij vanaf 1996 tot dit jaar de 
vertegenwoordiger vanuit Beltrum was in de Oecumenische Raad 
Beltrum-Groenlo-Lievelde. Naast de organisatie van vieringen en 
avondgebeden regelde ze waar nodig ook het vervoer van bezoekers 
naar de kerk. In 2018 ontving Fien Scharenborg geheel terecht al een 
Koninklijke onderscheiding voor haar inzet. Bij haar afscheid uit de 
werkgroep gemeenschapsopbouw kreeg ze een bos bloemen van de 
locatieraad voor haar inzet. 
 




