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‘We hebben een boompje opgezet’ . 
Met deze woorden beëindigde pastoor Scholten zijn werkzaamheden bij 
het planten van de nieuwe rode beuk. 



2 
 

  Kerkberichten 
 

 

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

Eerste zondag veertigdagentijd (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Deuteromium 26, 4 – 10 
Lucas 4, 1 – 13  
 
Drie jaren al dat ik vrucht kom zoeken bij  
deze vijgenboom en ik vind die niet. 
 
Dit weekend 9/10 maart is er geen viering in Beltrum 
 
 

Woensdag 13 maart 
 

09.00 u. in het parochiecentrum  Woord- en Communieviering 
      Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
Misintenties:  
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 maart t/m vrijdag 22 maart 2019 
 
 
Tweede zondag veertigdagentijd (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Genesis 15, 5 – 12 + 17 - 18 
Lucas 9, 28b - 36 
 
Kind, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. 
 
Zondag 17 maart 
 
09.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
 Voorganger: Werkgroep Liturgie 
  Koor: Dames en herenkoor 
  Acolieten:   Geen       
Misintenties:  
Jan Pasman (jgd.) en overleden ouders Pasman-ten Bras en kinderen; 
Harry Stapelbroek; Herman Hoitink; Agnes Bleumink-te Bogt; 
Wilhelmien Reijerink-Severt; Hendrik Maarse; Rikie Roerdink-Pasman; 
Marga, Jan en Mineke Beunk (jgd.); Jan en Marietje Gunnewijk-
Tenhagen; Liene Stapelbroek-Döppen; Anna Tackenkamp-Helmers; 
overleden familie te Boome-Stoltenborg-Nunning; Annie Hendriks-
Zieverink; Teun en Annie Groot-Zevert-Stegers. 
 
  
Woensdag 20 maart 
 

09.00 u. in het parochiecentrum   Eucharistieviering 
      Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Overleden familie te Boome (Poleman). 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 maart t/m vrijdag 29 maart 2019 
 
  

Derde zondag veertigdagentijd (C-jaar)  
 

Weekend lezingen:   
Exodus 3, 1 – 8a + 13 – 15 
Lucas 13, 1 – 9    
 
Hij hield vol en stuurde een derde,  
maar ook deze verwondden zij en wierpen hem uit. 
 
 
Dit weekend 23/24 maart is er geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 27 maart 
 
09.00 u. in het parochiecentrum Woord- en Communieviering 
  Voorganger: Werkgroep Liturgie 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 maart t/m vrijdag 5 april 2019 

 
 
Vierde zondag veertigdagentijd (C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Jozua 5, 9a + 10 – 12  
Lucas 15, 1 – 3 + 11 – 32  
 
En als hij dan de afdaling van de Olijfberg nadert beginnen ze, 
heel de menigte der leerlingen, vol vreugde God te loven met 
grote stem. 
 
Zaterdag 30 maart    
 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
 Koor:   Rhumtas 
 Acolieten:    Mees Stortelder  
      Juup Ratering   
Misintenties: 
M. Rigter-van der Hoorn (jgd.); Herman Hoitink; Hendrik Arink (jgd.); 
Wilhelmien Reijerink-Severt; Henk Bleumink (jgd.) (olde Pelle); Rikie 
Roerdink-Pasman; Harrie te Fruchte; Riek Heutinck-Sasse;  Herman 
Dreierink; Liene Stapelbroek-Döppen; Anna Tackenkamp-Helmers; Toni 
Teselink (jgd.); Ome Jos Ribbers (nms. petekinderen); Annie Hendriks-
Zieverink; Annie te Brake-Woertman (jgd.); Jan en Vincent te Brake; 
Anneke Beernink-Bomers. 
 
 
Woensdag 3 april 
 
10.00 u. in de kerk  Eucharistieviering waarna koffie 
  Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Bernard te Loeke en overl. ouders te Loeke-Bleumink; Annie Ernst-
Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Wilhelmien 
Reijerink-Severt (mensen van de gang.). 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Lievelde za 9 mrt 19:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 10 mrt 10:30 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
Neede  zo 10 mrt 09:00 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
Rekken zo 10 mrt 09:00 Woord- en Communieviering 
        Werkgroep Liturgie 
 
Eibergen za 16 mrt 19:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Lievelde za 16 mrt 19:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werker J. Droste 
Neede  za 16 mrt 19:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Groenlo zo 17 mrt 10:30 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 17 mrt 09:00 Woord- en Communieviering  
         Werkgroep Liturgie 
 
Beltrum zo 17 mrt 13:00 Doopviering  
         Pastor R. den Hartog 
 
Rekken zo 17 mrt 09:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 17 mrt 10:30 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Groenlo zo 24 mrt 10:30 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
Eibergen zo 24 mrt 09:00 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
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Beltrum za 30 mrt 19:00 Eucharistieviering 
         Pastoor H. de Jong 
 
Eibergen za 30 mrt 19:00 Vespers  
        Werkgroep Liturgie 
Neede  zo 31 mrt 10:00 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep Liturgie 
Groenlo zo 31 mrt 10:30 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 31 mrt 09:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 31 mrt 10:30 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep Liturgie 
 
 
DOORDEWEEKSE VIERINGEN 
 
De midweekse vieringen aanvang 9.00 uur worden gehouden in het 
parochiecentrum. Dit i.v.m. besparing op de stookkosten. 
 
De viering op woensdagmorgen 17 april vervalt i.v.m. 
opbouwen van het podium voor de PASSIE. 
(Passie is in Beltrum op Witte Donderdag). 
 
Het lopende rooster t/m juni vermeldt op 7 april om 10.30 uur een 
Woord- en Communieviering. 
  
Dit is gewijzigd in Woord- en Gebedsviering 
t.g.v. 30 jarig jubileum Beltrums Mannenkoor  
 
 
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 13 en 27 maart 2019 is er een Taizé viering in de  
Oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur.  
U bent van harte welkom. 
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Locatie Mededelingen 
 

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 
 

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

De data van doop en voorbereiding zijn: (onder voorbehoud) 
 

DOOP          VOORBEREIDING 
    

Zondag 17 maart 13.00 uur                 
                                                    
  
DOOPAANKONDIGING 
 
Op zondag 17 maart 13.00 uur zullen in onze 
locatiegemeenschap worden opgenomen: 
 
Mink Wiegerinck Mölleweg 1a   Beltrum 
Jula Wiegerinck Ganzepoelweg 1 Beltrum 
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OVERLEDEN 
  
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Anna Tackenkamp-Helmers 
  Dorpsstraat 2 (Hassinkhof) 
 
Zij is op 11 februari jl. op 92 jarige leeftijd overleden 
 
  Theo Kip 
  Dorpsstaat 2 (Hassinkhof) 
 
Hij  is op 21 februari jl. op 86 jarige leeftijd overleden 
 
  Annie Hendriks-Zieverink 
  Zwarteweg 17a 
   
Zij is op 21 februari jl. op 85 jarige leeftijd overleden 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand februari 2019 € 255,98 
 
 
ACOLIETEN 
 
Zondag 7 april 10.30 uur  Geen acolieten 
 
 

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 6 en zondag 7 april 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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Locatie nieuws 
  

 
    VASTENACTIE   

 
Mededeling van MOV Beltrum: In de vorige Echo heeft u kunnen 
lezen dat voor de Vastenactie 2019 is gekozen voor een project voor 
waterputten in Eritrea. Goed drinkwater op een redelijke afstand van de 
dorpen maakt het leven, van met name vrouwen, niet alleen 
makkelijker, maar zorgt ook voor een betere gezondheid van de 
dorpsbewoners. Wij ondersteunen dit project van harte. 
Maar de werkwijze/organisatie van de Vastenactie in Beltrum is 
veranderd. Al ruim 30 jaar, en zolang hebben enkelen van de 
werkgroep MOV de organisatie op zich genomen, werd er huis-aan-huis 
het vastenzakje opgehaald. 
We ervaren dat het steeds moeilijker wordt voor alle routes 
collectanten te vinden en de gemiddelde leeftijd is ook aanzienlijk hoog. 
Wel heel fijn dat er medeparochianen zijn die zelfs op hoge leeftijd zich 
nog voor projecten in de derde wereld willen inzetten. 
En we zijn hen hiervoor ook veel dank verschuldigd. 
Ook zou er geïnvesteerd moeten worden in een groot aantal nieuwe 
collectebussen. 
Vandaar dat de werkgroep MOV heeft besloten dezelfde werkwijze als 
de meeste andere locaties van de Paulusparochie te gaan hanteren. 
We gaan dit jaar niet meer huis-aan-huis de zakjes ophalen, maar u 
ontvangt met de volgende Echo het vastenzakje en deze kunt u dan in 
de Goede Week of tijdens de dienst inleveren. 
 Of in de brievenbus van ons parochiecentrum.     
  
De werkgroep MOV Beltrum 
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ACTIE KERKBALANS 2019 
 

De Actie Kerkbalans is grotendeels afgesloten en heeft binnen onze 
geloofsgemeenschap tot het volgend resultaat geleid: 
Het resultaat: 
  2019   2018 

 
  

 

 Aantal  Bedrag Aantal  Bedrag 
 

Automatisch van 
bank 510 

  
€ 48141,60 519   € 48552,00 

Contant betaalde 
bijdragen 183 

  
€ 6007,50 205   € 7.011,83 

Maken bijdrage over 
per bank 107 

  
€ 9134,00 91   € 7.480,00 

Toezegging per bank  
(zonder bedrag) 8   6   

Doen niet mee 91   91   

Geen formulier 
ingeleverd 380   372   

Totalen 1279  63283,10 1284 € 63.043,83 
 

Voor 2019 is een bedrag van € 63.283,10 toegezegd.  
Dit is € 239,27 meer dan de toezegging voor 2018, een mooi resultaat. 
Over 2018 is een bedrag binnengekomen van € 68.064,33 
€ 5020,55  hoger dan was toegezegd, een resultaat waarmee we 
bijzonder blij zijn. 
 

Indien uw deelnameformulier, om welke reden dan ook, niet is 
opgehaald dan verzoeken wij U vriendelijk, dit alsnog in een gesloten 
envelop te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum,  
met vermelding: Actie Kerkbalans. 
 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan dit 
resultaat, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van 
harte dank. Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed 
te laten verlopen, onze oprechte dank. 
 

Met vriendelijk groeten, 
Commissie Kerkbalans. 
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JUBILEUMVIERING BELTRUMS MANNENKOOR (BMK)  
 
Op zondagmorgen 7 april om 10.30 uur, is er een woord- en 
gebedsviering in de kerk n.a.v. het 30-jarig jubileum van ons Beltrums 
Mannenkoor. Vorig jaar 23 december zijn we dit bijzondere jaar gestart 
met een zeer druk bezocht Kerstconcert. De kerk zat afgeladen vol. 
Voor ons een geweldige start. 
 
In de viering op 7 april willen wij als koor, aandacht besteden aan de 
18 leden die ons in deze 30 jaar zijn ontvallen. Tijdens het ontsteken 
van het licht, zullen alle namen worden genoemd. Dit zijn:  
 Theo Beijer (1991),  
 Theo Willemsen (1996),  

 Theo Brinke (1996),  
 Jan Klein Goldewijk (1997),  
 Leo Bennink (1998),  
 Harrie Huls (1998),  
 Jan Bluemink (Donderwinkel) (1998),  
 George Jansen (2005),  
 Jo Dute (2006),  
 Paul Nijenhuis (2006),  
 Theo Groot Zevert (2008),  
 Antoon te Brake (2010),  
 Toon Wolterink (2013),  

 Jan Huitink (Rozenbarg) (2015),  
 Wim Amerongen (2015),  
 Jan Lageschaar (2016) en  
 Jan Smit (2016) 

 
Al deze mensen willen we gedenken in woord, in gebed en door het 
zingen van passende nummers. 
Na afloop van deze woord- en gebedsviering wordt U achter in de kerk 
koffie, thee en frisdrank aangeboden door het BMK. 
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‘WIJ HEBBEN EEN BOOMPJE OPGEZET’ 
 
Emeritus pastoor Scholten: ‘We hebben een 
boompje opgezet’ (Met deze woorden 
beëindigde pastoor Scholten zijn 
werkzaamheden bij het planten van de 
nieuwe rode beuk.) 
 
Zaterdag 16 februari hebben emeritus 
pastoor H. Scholten samen met Jan Hoffman 
de laatste handelingen verricht bij het planten 
van een rode beuk in de pastorietuin bij de 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk te Beltrum.  
Deze rode beuk, voor de kenners Fagus sylvatica atropunicea, moet de 
ongeveer 150 jaar Rode beuk die 20 oktober van het afgelopen geveld 
moest worden, vervangen. De oude beuk met een omtrek van ruim 4 
meter, moest gerooid worden omdat deze ernstig was aangetast door 
de reuzenzwam. 
De nu gepote rode beuk heeft een omtrek van 45 centimeter en is 25 
jaar oud. Om deze ‘oudere’ boom te kunnen poten, moest deze in het 
hele productieproces 6 keer verpoot worden.  Boom met de enorme 
kluit weegt maar liefst 1500 kilo en werd door Piet Groot Kormelink met 
zijn kraan vakkundig op de juiste plaats gezet. Dit allemaal onder 
leiding van Raymond Krabbenborg.  
 
Oud Beltrummer Raymond (nu woonachtig in Vragender), die als 
boomspecialist nauw betrokken is bij de Beltrumse parochie, heeft deze 

boom ‘opgespoord’ bij kwekerij Klanderman 
uit Halle. Ook zal hij de benodigde nazorg 
(zeker gedurende 3 jaar) verrichten. 
Raymond verzorgt alle bomen die rond de 
Beltrumse kerk te vinden zijn. Hij heeft ook 
in oktober het noodzakelijke rooien op zich 
genomen. Bovendien is hij nauw betrokken 
bij het onderhoud van de imposante tamme 

kastanje die ook bij deze rode beuk te vinden is. 
 
 
 
 



14 
 

NIEUWSBRIEF VAN ST PAULUS PAROCHIE 
 
De nieuwsbrief van St Paulus parochie is ook te ontvangen per e-mail. 
Sinds 1 juni 2017 verschijnt maandelijks "De Paulusbrief", een 
nieuwsbrief van de St. Paulusparochie. Met deze nieuwsbrief blijft u op 
de hoogte van het laatste nieuws wat er speelt binnen de parochie. 
Deze nieuwsbrief vormt een aanvulling op de bestaande berichtgeving 
via de kerk- en dorpsbladen en de eigen parochiewebsite. 
 
Wilt u deze digitale nieuwsbrief voortaan ook ontvangen, meldt u dan 
aan als abonnee door naar de website van de Paulusparochie te gaan 
en in het Menu  >> Nieuwsbrief >> aanmelden als abonnee >>, 
onderaan deze pagina Nieuwsbrief aan te vinken, uw e-mailadres in te 
vullen en op de knop verzenden te klikken. 
Let op, direct na het verzenden ontvangt u een e-mail. Bevestig na 
ontvangst uw inschrijving door op de link in deze e-mail te klikken. Wilt 
u zelf ook nieuws aanleveren of reageren op een bericht, stuur dan een 
e-mailtje naar de redactie: nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl 
 
U kunt zich ook aanmelden door onderstaand formuliertje in te vullen 
en in de brievenbus bij de locatie te deponeren. Ja, ik wil maandelijks 
de nieuwsbrief van de St. Paulusparochie per e-mail ontvangen. 
1) Naam:  

2) E-mail adres:  

3) Plaats locatie: Beltrum 
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                        St. Paulusparochie 
  
 
BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE ST.PAULUSPAROCHIE 
 
Eind oktober 2018 presenteerden het parochiebestuur en pastorale 
team aan de leden van de locatieraden en de vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de pastorale activiteiten, het nieuwe beleid voor de komende 3 
jaar. De situatie van kerk, geloven en geloofsgemeenschappen, is ook 
in onze parochie aan verandering toe. Het beeld van de vitaliteit geeft 
reden tot zorg. “Het roer moet om”, zo schrijft het parochiebestuur. 
Door een terugloop van het aantal parochianen, een verminderende 
deelname aan de kerkelijke praktijk, een vermindering van het aantal 
pastorale krachten, vrijwilligers en pastores en de verwachte 
beperkingen aan inkomsten. Er is krimp, maar geen kramp! 
Het bestuur en pastorale team maken keuzes om ook voor de toekomst 
katholiek geloven en leven in dit deel van de achterhoek te behouden. 
Dit alles is heel ingrijpend, want er zullen de komende jaren (voor 1-1-
2026) vier van de zeven kerken aan de Goddelijke eredienst worden 
onttrokken. Dat wil zeggen dat de gebouwen een nieuwe eigenaar en 
bestemming gaan krijgen. Dat vraagt om een zorgvuldig proces. Het 
parochiebestuur heeft mevr. Anja Oude Geerdink gevraagd om samen 
met mij de locaties te begeleiden en te ondersteunen in dit proces. 
Mevrouw Oude Geerdink en ik doen dit ook t.b.v. de St. Ludger 
Parochie. Inmiddels hebben we enkele gesprekken met locatieraden 
gehad en we horen en voelen de emoties die er zijn rond het sluiten 
van kerken. Anderzijds bespeuren we ook een reëel besef dat er iets 
moet gebeuren en er lokaal niet alles meer kan zoals het kerkelijk leven 
altijd is geweest. Lokale geloofsgemeenschappen staan voor de 
opdracht om zelf actief werk te gaan maken van pastoraat nabij in de 
eigen gemeenschap. Lokaal hoeft men geen hele parochie meer 
draaiende te houden. Dat is bij het ontstaan van de St. Paulusparochie 
al ingrijpend verandert. Centraal worden de sacramenten gevierd en 
pastorale zorg en ondersteuning blijft. Lokaal ontstaat ruimte voor 
nieuwe invulling. Maar, zijn er lokaal vrijwilligers die aan die nieuwe 
toekomst gaan werken? Dat is een spannende vraag. Daar waar het 
lokale geloofsgemeenschappen lukt om zelf drager te zijn van het 
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pastoraat, in verbondenheid met de gehele St. Paulusparochie, is er 
een weg naar een nieuwe toekomst mogelijk. 
We staan nu nog aan het begin van deze weg, met volop kansen en 
mogelijkheden. Veel mensen jong en ouder zijn zoekend naar zingeving 
en de betekenis van geloven in hun leven. Een van de uitdagingen is 
om verbindingen tussen mensen te maken. Bij dit proces zal het steeds 
moeten gaan over ons geloof. Geloven dat God, oorsprong doel en zin 
van ons leven is. Het mooiste beeld dat we van God kennen is Jezus 
zijn Zoon en onze Broeder. Op grond van ons doopsel en vormsel 
dragen wij zijn naam, christen. Wij zijn leerling en getuigen van Jezus.  
Getuigen in woorden en daden van Zijn liefde en dienstbaarheid. 
Christen leven met een open blik naar de samenleving, met hart voor 
kwetsbare mensen, de armen van onze tijd. Christenen bouwen aan 
het Koninkrijk van God, dat ook gestalte mag krijgen in een lokale 
geloofsgemeenschap. Terecht dat de beleidsplannen spreken over 
moed en vertrouwen en met geloof de toekomst tegemoet! Ik bid dat 
we als moedige mensen in een goede Geest mogen samenwerken en 
bouwen aan die nieuwe toekomst. 
 
Diaken Cor Peters 
 
 
OECUMENISCH AVONDGEBED 
 

Al vele jaren organiseert de Oecumenische 
Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde  
op de 6 zondagen van de veertigdagentijd 
tegen het vallen van de avond een 
vesperviering. Dit jaar vinden ze plaats in de 
Calixtusbasiliek in Groenlo: vanaf zondag 10 
maart t/m zondag 14 april. Om 17.00u 

komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden van de Schrift 
te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg te gaan naar 
Pasen. Thema van onze overwegingen en meditatie is dit jaar het 
behoud van de schepping aan hand van de afgebeelde hongerdoek. U 
bent van harte uitgenodigd. 
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GOED LEVEN IN GEJAAGDE TIJDEN 
 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie op woensdag 20 maart een boeiende avond. 
We zijn gemaakt voor het geluk, niet voor een bleek en 
middelmatig bestaan. Die gedachte is het uitgangspunt van 
het document ‘Gaudete et Exsultate’ (Verheugt u en juicht) van paus 
Franciscus. Puttend uit de Bijbel, de traditie en zijn eigen menselijke 
inzicht geeft hij op toegankelijke wijze zijn visie op hoe we in onze 
gejaagde samenleving een goed leven kunnen leiden. In deze 
workshop gaat inleider dr. Anton ten Klooster met u in gesprek over de 
vraag wat nu eigenlijk geluk is. Hij neemt u mee door de aansporingen 
van paus Franciscus. Vervolgens kijken we samen welke handvatten dit 
biedt voor ons eigen leven. 
Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht.  
Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de uitleg van de 
zaligsprekingen door Thomas van Aquino, en werkt sindsdien als 
universitair docent theologie aan de Tilburg School of Catholic 
Theology. Ten Klooster is studierector van het Ariënsinstituut, de 
priesteropleiding van het aartsbisdom. 
 
Op woensdag 20 maart bent u v.a. 19.15 uur voor een kop koffie/thee 
welkom in een zaal van de sporthal annex dorpsaccommodatie,  
Past. C. M. van Everdingenstraat 66A te Rietmolen. De avond begint 
om 19.30 uur. U wordt verzocht de auto te parkeren op de 
parkeerplaats aan de straat en niet bij het gebouw. 
 
 
DE PASSIE 2019  
 
Zie de mens 
“Mensen zien staan, te midden van hun lijden. Aandacht voor de mens 
achter hun lijden. Kijken wordt zien als er aandacht is. Aandacht heeft 
te maken met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, er zijn in stilte, 
in alle eenvoud. De werkelijkheid onder ogen zien, of durven zien.” 
 
Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan de Passie 2019.   
Als we de mensen achter de beelden, de verhalen, de liederen kunnen 
ervaren dan wordt de Passie een beleving. 
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We zoeken met zorg liederen en verhalen die aansluiten bij de 
Lijdensweg van Jezus van Nazareth, in relatie tot de lijdensweg die  
veel mensen vandaag de dag hebben te gaan. Zo proberen we de 
Passie 2019 een eigentijds menselijk gezicht te geven. 
Zie de mens en besef altijd, “niemand van ons kan het alleen”  
(Lied: Passie 2019 van Guus Meeuwis) 
Niemand hier van ons kan het alleen. 
Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen  
te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. 
Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. 
 
We mogen onze ogen niet sluiten voor de mensen die nu onderweg zijn 
naar hun Golgotha. Zie de mensen in onze wereld die worden getroffen 
door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting of een 
mensonwaardige dood sterven. Dichtbij, in onze eigen omgeving 
hebben we ook te maken met veel lijden, stille eenzaamheid, grove 
onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van 
Jezus van Nazareth eindigt met zijn opstanding. Als we elkaar 
daadwerkelijk zien staan dan is er erkenning voor het verdriet, dan is er  
hoop en troost. Het lijden heeft niet het laatste woord.   
Zie de mens, is het uitgangspunt voor deze zesde Passie.  
Deze passie wil een richtingwijzer zijn voor het helpen van elkaar in 
onze nood. 
 
De Passie in de Achterhoek – data en tijden  
 Palmzondag  14 april om 20.00 uur  

Openlucht Theater in Eibergen  
(Via Openluchttheater kunt u kaartjes regelen)  
Uitwijkdatum woensdag 17 april 

 Witte Donderdag 18 april om 20.00 uur 
R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum. 

 Goede Vrijdag 19 april om 15.00 en 19.00 uur 
R.K. kerk Christus Koning in Vorden 
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NA TIEN JAAR EEN NIEUWE REIS NAAR ISRAEL 
 
Familie Zion opzoeken. 
Hoe zou het met de Zions zijn, die in Eibergen hebben gewoond?  
We gaan ze opzoeken in hun huidige woonplaats in Israël.  
Eibergenaar pastor Simon Nagelmaeker heeft samen met Drietour een 
achtdaagse reis naar Israël voorbereid. Na tien jaar komt het er weer 
van. Het wordt een oecumenisch bedoelde reis met een 
uitgebalanceerd programma. Reisgids zal oud-Eibergenaar Henriette 
(Ayalla) Zion zijn. Zij spreekt de Achterhoekse sproake. Het zou 
prachtig zijn als er veel Achterhoekers meegaan.  
 
Kosten? 
De reis is volledig verzorgd, inclusief alle entreekaarten, bus naar en 
van Schiphol. Reisleider is Em. Pastoraal werker Simon Nagelmaeker, 
die al drie maal eerder in het heilige land was. Het zal in vele opzichten 
een onvergetelijke reis worden. De reis zal zo’n € 1800 per persoon 
kosten en begint en eindigt in Eibergen.  
Het kost wat, maar daar krijg je heel veel voor terug.  
Wanneer?  
We gaan in september van dit jaar op pad.  
Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze unieke reis, 
wilt u dit dan aan hem melden bij Simon Nagelmaeker: 
S.Nagelmaeker@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:S.Nagelmaeker@gmail.com
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 

ZIJACTIEF 
 

Dinsdag 19 maart om 19.30 uur in de kapel Hassinkhof. 
Een lezing en presentatie over oogkliniek Zonnestraal. 
Niet leden zijn ook van harte welkom. 
 

Bestuur ZIJACTIEF 
 
 

 
 

VEILIGHEID  EN  COMMUNICATIE   
  
Op donderdagavond 4 april gaan wij het hebben over veiligheid en 
communicatie. Aanvang 19.00 uur bij Dute. Iedereen, ook niet leden, 
zijn welkom bij dit interessante en actuele onderwerp. Het is toch 
ongelooflijk wat er tegenwoordig allemaal gebeurt op het gebied van 
criminaliteit, inbraak, diefstal, overvallen en ga zo maar door. Vooral op 
de oudere mens heeft men het vaak gemunt. Daarom is het belangrijk 
dat men zelf op tijd hiervoor de nodige maatregelen gaat nemen. Dat 
hierbij een goede en snelle communicatie een belangrijk item is, 
behoeft hier verder geen uitleg. Digitaal verkeer, mobiele telefonie, 
appen en meerdere zaken zijn bij veiligheid en bescherming een 
onmisbaar gegeven. Daarom laat het u vertellen: 
1. Opening door politie / BOA 
2. IFix point uit Groenlo vertelt ons meer over mobieltjes, tablets, 

appen, enz. 
3. Beveiliging en buurtpreventie door Tonnie Krabben. 
4. Praktijk, instelling, instructie enz.  
Zorg dat u uw eigen mobiele telefoon en tablet meebrengt, zodat u 
kunt vragen hoe het nu eigenlijk werkt of niet werkt (!!). 
Al met al belooft dit een mooie en leerzame avond te worden, waarvoor 
wij iedereen uitnodigen.    
 

Samenleven/KBO 
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HERFSTFAIR 2019 
 
Aan de inwoners van Beltrum en omstreken: 
Sinds een paar jaar komen elke 14 dagen enkele dames samen om een 
gezellige middag met elkaar te hebben en te zien met welke hobby ze 
allemaal bezig zijn. Het is leuk om van elkaar te zien wie welke hobby 
doet. De één handwerkt, de ander haakt. Soms heel fijn haakwerk de 
andere keer weer iets grover handwerk. Dit kan variëren van 
pannenlappen tot kerstengeltjes en belletjes enz. Weer een ander breit 
mutsen, sokken, sjaals. Weer een ander heeft als hobby leuke kaartjes 
maken. Anderen zijn bezig mandala’s in te kleuren. 
Zo zullen er ongetwijfeld veel meer mensen uit Beltrum zijn die wel een 
of andere hobby hebben en dit ook aan anderen willen laten zien. 
Nu zijn wij als ‘hobbygroep’ van plan om eind oktober, begin november 
een weekend of dag te organiseren waar een ieder, die dat wil en leuk 
vindt, zijn hobby’s kan laten zien. Het mag ook iets op het gebied van 
houtbewerking zijn, bloemschikken, etc. Maar om zoiets te organiseren 
willen we wel graag weten of er belangstelling voor is. 
Mocht u nog ergens lapjes stof, restjes wol/katoen, borduurgaren en/of 
borduurlinnen, etc. hebben liggen en er niets meer mee doen, mag u 
dat ook melden bij onderstaande adressen. 
 
Vindt u dit leuk en wilt u van de partij zijn, nodigen wij u uit contact op 
te nemen met een van onderstaande personen: 
Lies Wolterink  06 23 57 85 05                                                                                                                           
Fien Ballast        06 13 90 16 69                                                                                                                                  
Lidy Kl. Gunnewiek 06 22 08 00 16                                                                                                               
Lies Nijhuis              06 20 07 59 21                                                                                                                    
of José te Brake   06 23 58 63 80 
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SPEELTUIN DE GEETELINGHOOK 
 
In week 15 (8 t/m 14 april) komen leden van Speeltuinvereniging 
Beltrum bij u aan de deur om chocolade paaseieren te verkopen.  
De paaseieren zijn een mix van diverse smaken verpakt in feestelijke 
zakjes van 200 gram. De gehele opbrengst komt ten goede aan de 
Speeltuin in Beltrum. 
 

Bestuur Speeltuinvereniging Beltrum 
 

 
 
 
COLLECTE HERSENSTICHTING 
 
Van 28 januari t/m 2 februari vond de collecte van de Hersenstichting 
plaats. Er zijn collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met 
een hersenaandoening geld in te zamelen.  
In Beltrum is er € 658,57 euro opgehaald.  
 
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek 
en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaandoening. 
Hartelijk bedankt voor deze bijdrage! 
Wil je meer weten over de Hersenstichting… kijk op 
www.hersenstichting.nl 
 
Groet Marieke Franken en Corinne Stoteler 
 

http://www.hersenstichting.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, Freek en collega’s. 
 

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 
 

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 

aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 

///*\\\ 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT  
ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 

                     Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Tel. 0544 – 46 46 63  
 

///*\\\ 

 

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 1 april 
- 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 6 april t/m vrijdag 3 mei 2019: 

 uiterlijk t/m zaterdag  30 maart 2019.  
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 

 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’ 
 - of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com   s.v.p. in ‘Word-document’ 
     

///*\\\ 
 

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 
 na telefonische afspraak bij  

 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 

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

 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  
 

///*\\\ 

 
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: 

 na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14   
bij ‘ ’t Achterummeke ‘ 

 Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) 

 Brievenbus is aanwezig. 
 Emailadres: achterummeke@live.nl  

 
///*\\\ 

 
 

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 èn te blijven.  

 
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 

zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 
Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 

en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 
MELDPUNT  BELTRUM      
Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u 

mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het 
Kulturhûs.  

Kom langs voor een praatje, een kop koffie of voor 

vraag en aanbod van hulp, of voor het 
reserveren van een rolstoel               Tel: 06 5709 7060 
 
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 
 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Beltrum  Zo 17 mrt 13.00 u.   Doopviering  
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PASSIE 2019 VOLOP IN VOORBEREIDING 
 
De organisatie van de Passie 2019 is volop bezig met de voorbereiding 
om er op Witte donderdag (18 april, 20.00 uur) weer een prachtig 
evenement van te maken. Veel vrijwilligers inclusief koorzangers 
hebben hun medewerking al toegezegd.  
Wel zijn we nog op zoek naar acht tot tien vrijwilligers die het kruis bij 
het begin van de Passie de kerk willen indragen en aan het eind weer 
willen uitdragen.  
De kruisdragers van het afgelopen jaar hebben dit als indrukwekkend 
ervaren. Wilt u dit met uw familie, buurt of vriendengroep dit jaar ook 
mee maken? Wij zijn u alvast heel erkentelijk en u bent straks een 
bijzondere ervaring rijker. Om u aan te melden of voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met: 
Sylvia Tackenkamp  
Email: sylvia_tackenkamp@hotmail.com   
Telefoon 0544-48 19 43.  
 
 

 
Foto: Passie 2018 

 


