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1 juni 2019

Periode: zaterdag 1 juni t/m vrijdag 28 juni 2019

Oude Pastorie klaar gemaakt voor kinderopvang
De oude pastorie wordt per 1 juli a.s. verhuurd aan ’t Belhameltje en
gaat dienst doen als kinderopvang. Voor het zover is, wordt de
benedenverdieping flink opgeknapt en wordt een deel van de tuin
‘kind veilig’ gemaakt.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 1 juni t/m vrijdag 7 juni 2019

Zevende zondag door het jaar (C- jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 7, 55 – 60
Johannes 17, 20 – 26
Dat ze mogen zijn, voltooid tot één, opdat de wereld erkenne dat gij
mij hebt uitgezonden en hen hebt liefgehad zoals gij mij hebt liefgehad.
Zaterdag 1 juni
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Fr. Bomers
Koor:
Rhumtas
Acolieten:
Mees Stortelder
Juup Ratering
Misintenties:
Annie Hendriks-Zieverink; Riek te Bogt-Esselink; Hendrik Rotink;
Wilhelmien Reijerink-Severt-namens de kaartclub; Anna TackenkampHelmers; Jan Beernink; Teun en Hans Roelvink; Harry te Boome; Joop
Wolterinck; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Jan Nijenhuis en
Marie Nijenhuis-Tuinte, Paul en Bennie.
Woensdag 5 juni
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Overleden familie te Boome (Poleman); overleden ouders BallastLuttikholt, Theo en Wilma; Frans Zieverink; Joop Wolterinck.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 8 juni t/m vrijdag 14 juni 2019

Hoogfeest van Pinksteren (C-jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 2, 1 – 11
Johannes 14, 15 – 16 + 23b - 26
Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie
Mij horen zeggen, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van de
Vader door wie ik gezonden ben.
Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag (Er is een extra collecte)
09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger:
Past. werkster Carla Roetgerink
Koor:
Dames en herenkoor
Acolieten:
Jorn te Boome
Daan Reijerink
Misintenties:
Overleden fam. Orriëns-Everink; Agnes Bleumink-te Bogt; familie
Hofman-Wopereis; Willie Beunk; Harrie te Fruchte (jgd.);Uit
dankbaarheid 85 jaar; 60-jarig jubileum; overleden fam. HoitinkLepping; overleden fam. Venderbosch-Stoverink; Annie HendriksZieverink; Riek te Bogt-Esselink; Leo te Bogt; Wilhelmien StapelbroekKrabbenborg; Jan Beernink; overleden ouders Krabbenborg-Geessinck;
Harry te Boome; Joop Wolterinck; Johan en Marietje GunnewijkTenhagen; Jan Heutink (jgd.).
Woensdag 12 juni
09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Marie Ballast-Luttikholt (jgd.);
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 15 juni t/m vrijdag 21 juni 2019

Feest van de H. Drie-eenheid (C-jaar)
Weekend lezingen:
Spreuken 8, 22 – 31
Johannes 16, 12 – 15
Maar wanneer hij komt, de Geest, de waarachtige, zal hij u leiden naar
de volle waarheid. Want hij zal niet spreken vanuit zichzelf, nee hij zal
uitspreken wat hij hoort en wat komen gaat zal hij verkondigen.
Zaterdag 15 juni 50 jarig jubileum Kiddoesj
19.00 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Fam. Wiegerinck-Huurneman; Lies Stoverink-Garstenveld; Herman ten
Have en overleden familie; Theo Scharenborg; overleden fam. te
Boome-Stoltenborg-Nunning; Riek te Bogt-Esselink; Leo te Bogt(jgd.);
Jan Beernink; Herman Krabbenborg; Harry te Boome; Joop Wolterinck;
Gerda Wolterinck-Huinink en fam. Wolterinck-Huinink; Henk
Bleumink(olde Pelle); Frans en Dien Klein Gunnewiek-Hemmelder; Riek
Heutinck-Sasse; Theo en Marietje Beijer-te Koppele; overleden leden en
oudleden van koor Kiddoesj.
Woensdag 19 juni
09.00 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 22 juni t/m vrijdag 28 juni 2019

Feest van het H. Sacrament (C- jaar)
Weekend lezingen:
Genisis 14, 18 – 20
Lucas 9, 11b – 17
Maar Hij antwoordde: “Geef gij hun maar te eten. “”Wij hebben niet
meer dan vijf broden en twee vissen,” zeiden ze.
Zondag 23 juni
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Dames- en herenkoor
Acolieten:
Juup Ratering
Daan Reijerink
Misintenties:
Herman Dreierink; Riek te Bogt-Esselink; Jan Beernink; Harry te
Boome; Joop Wolterinck; Grada Luttikholt-Severt(jgd.); Herman en
Marietje te Bogt-Geverink en overleden familie; Antoon te Woerd.
Woensdag 26 juni
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Eibergen za 1 jun 19:00
Rekken za 1 jun 19:00
Beltrum za 1 jun

Vespers Werkgroep
Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste

19:00

Eucharistieviering
Pastoor Fr. Bomers

Lievelde

zo 2 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastoor Fr. Bomers

Groenlo

zo 2 jun

Neede

zo 2 jun

Eibergen za 8 jun
Rietmolen za 8 jun
Beltrum zo 9 jun
Neede
Rekken
Groenlo
Groenlo

10:30 Eucharistieviering
Pastoor Fr. Bomers
10:30 Woord- en Communieviering
Werkgroep
19:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
19:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
09:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 9 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 9 jun 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
zo 9 jun 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
ma 10 jun 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum za 15 jun 19:00

50 jaar Kiddoesj Jubileumviering
Werkgroep

Eibergen zo 16 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
6

Lievelde

zo 16 jun 09:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Rekken zo 16 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Groenlo zo 16 jun 10:30 Eucharistieviering
Mgr. H. Woorts
Lichtenv. zo 16 jun 11:00 Afscheidsviering pastor Jos Droste
Pastoraal Team
Neede
za 22 jun 19:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Beltrum zo 23 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eibergen zo 23 jun 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Rietmolen zo 23 jun 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Groenlo zo 23 jun 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo zo 23 jun 17:00 Sacramentslof
Pastoor H. de Jong
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 12 en 26 juni 2019 is er een Taizé viering in de
R.K.Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

7

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 20 oktober 13.00 uur

donderdag 3 oktober
donderdag 10 oktober

OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand april 2019: € 726,30
ACOLIETEN
Weekend 29/30 juni
Zondag 7 juli

Geen viering
Geen acolieten
(viering Poolse kinderen)
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 1 en zondag 2 juni is weer de maandelijkse inzameling voor
de Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen deponeren in
de daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend
(dus niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan.
EXTRA COLLECTE
8 en 9 juni: Pinkstercollecte
De tweede collecte die wordt gehouden is voor de Nederlandse
Missionarissen. Iedere dag opnieuw gaan Nederlandse missionarissen
en missionaire werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en
armoede. Zij worden gedreven door de goede Geest. Missionarissen
geven zo veel en vragen weinig. Zij hebben echter wel financiële
ondersteuning nodig. Op dit Pinksterfeest willen wij – door onze
bijdrage aan de collecte – solidair met hen zijn en hen laten merken dat
wij hun inzet willen ondersteunen.
(IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v.
Week Nederlandse Missionaris te `s-Gravenhage).
KOOR KIDDOESJ 50 JAAR
Op 15 juni is er een jubileumviering om 19.00 uur om het 50-jarig
bestaan van Kiddoesj te vieren. Het thema: Hartverwarmend. U bent
van harte welkom.
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Locatie nieuws

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 19 mei ontvingen acht kinderen uit Beltrum hun Eerste
Heilige Communie. Tijdens deze viering hebben ook de kinderen uit
Groenlo en Lievelde hun Eerste Communie ontvangen.
Wij feliciteren alle kinderen en ouders met deze bijzondere gebeurtenis.
Kinderen uit Beltrum die hun Eerste Communie hebben ontvangen zijn:
Lotte Abbink
Anne Helmers
Eke Belterman
Niké Groot Zevert
Stijn te Bogt
Stijn klein Gunnewiek
Nienke Bomers
Jorn Wiegerinck

Lucelle te Bogt, Werkgroep Eerste Communie
VAN OUD NAAR NIEUW
Vrijdag 28 juni is er een familieviering in de kerk. Alle kinderen van de
Sterrenboog werken er aan mee en ze zouden het fijn vinden als ook u
komt kijken en luisteren.
Want het gaat over de verbouwing die bezig is op de Sterrenboog,
waardoor de kinderen en leerkrachten straks de beschikking krijgen
over een prachtig opgeknapte school. En we gaan het hebben over
dankbaarheid omdat heel veel inwoners van Beltrum een steentje
bijdragen aan deze verbouwing. We nodigen u dan ook van harte uit
om aanwezig te zijn bij deze viering. We beginnen om 10.30 uur.
Graag tot de 28e!

Werkgroep familieviering
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St. Paulusparochie
DOOPVOORBEREIDING IN ONZE PAROCHIES
Wat is het Heilig Doopsel? Het Doopsel is het teken dat je bij Jezus
hoort. Vanaf dat moment markeren de ouders het antwoord op de
uitnodiging van Jezus om je bij de hand te nemen, om je een leven
lang te begeleiden en te beschermen.
Door het Doopsel zet je een eerste van de drie stappen die nodig zijn
om lid te worden van de kerk wereldwijd.
Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie Sint Paulus en Sint Ludger, die zich uitstrekt
over het oostelijke deel van de Achterhoek in zestien
geloofsgemeenschappen. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt
je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde
levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar
willen zijn. Om dit laatste te benadrukken hebben we gezocht naar
nieuwe vormen om de inhoud samen gemakkelijker ter sprake te
brengen.
Dat hebben we natuurlijk eerst zelf uitgeprobeerd! Als pastoraal team
met de leden van de doopwerkgroepen hebben we inmiddels twee keer
de spelvormen uitgeprobeerd en ervaren dat het een speelse en
leerzame manier is. Middels een dubbelkwartet spel en een bordspel
met meer persoonlijke vragen ontmoeten we elkaar als gelovigen.
Het blijkt ook heel leerzaam! Steeds opnieuw komen andere en vaak
verborgen (kennis)aspecten naar voren.
De leden van de werkgroepen gaan er enthousiast mee aan de slag!
De laatste keer hebben we dit afgesloten met een hapje en drankje en
hebben we de vrijwilligers bedankt door appeltaart bij de koffie/thee te
serveren.
We mogen terugkijken op een leerzame en gezellige avond. En we zien
met vertrouwen de toekomst tegemoet!
Katholiek zijn is ook gezellig en goed! We hebben gelachen en geleerd.

Namens het pastoraal team en de doopwerkgroepen .
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WIL JIJ MISDIENAAR WORDEN?
Dan helpen we je graag om dit voornemen waar te maken.
Nadat je je Eerste Heilige Communie hebt ontvangen mag je
misdienaar worden en dan mag je soms de priester helpen in de H. Mis.
Dat ga je doen samen met anderen. Daarvoor wordt een schema
opgesteld en ruilen kan ook. Heb je hier zin in of heb je nog vragen,
dan kun je contact opnemen met
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
pjamueller@gmail.com voor de Sint Paulusparochie
m.b.m.wolterink@gmail.com voor de Sint Ludgerparochie
Voor vragen kun je natuurlijk ook bij pastoor de Jong of pastor den
Hartog terecht wanneer je in de kerk bent.
Zaterdag 21 september aanstaande gaan we naar de gezellige
Tarcisiusdag in Utrecht, een dag voor alle misdienaars uit het
aartsbisdom.

Met vriendelijke groet, Carla.
C.A.M Roetgerink, pastoraal werkster. Tel. 06 207 395 64
72 DOOPKAARSEN HEBBEN WEER GEBRAND!
We mogen terugkijken op een intensieve inspirerende
periode van bijna een half jaar van voorbereiding op
een bijzondere dag in het leven van 72 kinderen en
evenzovele jonge gezinnen in onze parochies St. Ludger
en St. Paulus. Zij hebben hun Eerste Heilige Communie
ontvangen.
Onder het thema ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’
hebben we samen gewerkt om de kinderen op een speelse manier
bekend te maken met het geloof. Met de oude verhalen uit zowel het
Oude als Nieuwe Testament. Door samen het Onze Vader en Wees
Gegroet te bidden en door zelf te leren bidden. Het belangrijkste dat
we voor nu even onthouden is dat de Naam van God betekent ‘Ik zal er
zijn’ en dat Jezus onze allerbeste Vriend wil zijn die je nooit alleen laat.
Hij is ons aller aller allergrootste geschenk dat God ons heeft gegeven.
De kinderen hebben zelf gezongen en zijn op deze wijze actief bij de
viering betrokken.
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Ze zongen o.a. “Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van
waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods Hand”.
Vol vertrouwen gaan we hiermee de toekomst in. Als cadeau van de
parochie mochten alle kinderen ‘Mijn eerste Bijbel’ ontvangen als
geschenk, zodat ze de Bijbelse verhalen thuis kunnen blijven lezen.
We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die willen meehelpen
met de voorbereidingen in 2020. Ben jij dat? Meld je dan aan bij
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com.
Ook voor meer informatie mag je mailen.
ST. PAULUSDAG
Beste parochianen,
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 30 juni 2019!
Om het ‘Paulus gevoel’ te versterken organiseren wij jaarlijks
een St. Paulusdag. Dit jaar bent u van harte welkom in Groenlo bij de
geloofsgemeenschap van de H. Calixtus - H. Maria Moeder Gods.
We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering waarin
communicantjes en Laudate Dominum de zang zullen verzorgen.
U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor
een kop koffie/thee met een broodje en voor enkele activiteiten.
U kunt deelnemen aan max. 2 van de volgende workshops:
1. Vergezicht schilderen,
2. Een themaspel,
3. Ronde ‘niks doen’
4. Rondleiding in de kerk
5. Toren beklimmen (naast deze workshop is een tweede keuze niet
mogelijk).
Na afloop van de activiteiten willen we rond 14.15 uur gezamenlijk de
St. Paulusdag afsluiten. Graag zien wij u op zondag 30 juni in Groenlo,
de werkgroep St. Paulusdag.
Wilt u z.s.m. melden bij het secretariaat van uw eigen
geloofsgemeenschap of u blijft koffie drinken en aan welke workshops
u mee wilt doen. Dit kunt u ook samen met uw naam en adres mailen
naar st.paulusdag@gmail.com
De uiterste aanmelddatum is 21 juni 2019.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
LÜNTEN
Op 5 juni gaan wij per bus naar Lünten. Kosten zijn € 15.-- per
persoon. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Mariaplein.
Ondertussen is er een afvaardiging naar Lünten geweest voor overleg.
Wat blijkt nu, dat dit de 40e uitwisseling is. En hier wil Lünten extra
aandacht aangeven. De koffietafel zal dus wel veranderen in… Gevolg
is wel dat wij inschatten dat wij niet om 18.00 uur terug zijn in Beltrum
maar dat het wel een beetje later wordt. We laten ons verrassen en
zorg dat u er bij bent. Vooraf graag opgave bij:
Rikie Scharenborg tel. 0544-481 955,
Ria Rosing tel.0544-481 676 of
Ria Hofman tel.0544-481 411.
Ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging, zijn van harte
welkom.
Zie onderstaande uitnodiging:

Einladung zum Euregiotreffen.
Liebe Seniorenfreunde aus Beltrum
Die Seniorengemeinschaft Lünten möchte am Mittwoch den 5. Juni das
Traditionelle Euregiotreffen mit Euch. Liebe Seniorenfreunde van de
vereniging Samenleven KBO te Beltrum gemeinsam in unseren
Vereinslokal, Vrenegor begehen. Hierzu laden wir Euch recht herzlich
ein. Das Euregiotreffen beginnen wir um 14:30 Uhr Mit der Heiligen
Messe in der St. Bruno Kirche. Anschließend gehen wir gemeinsam zum
Vereinslokal, dort Möchten wir euch zur Kaffeetafel einladen. Zum
gemütlichen Beisammensein werden uns die Lüntener Musikanten
musikalich Unterhalten und zum Tanz aufspielen. Wir hoffen auf gute
Beteiligung, und wir Wünschen eine gute Anreise und verbleiben mit
einem herzlichen Seniorengruß bis zum Mittwoch, den 5. Juni 2019.
Seniorengemeinschaft St. Bruno Lünten / Günter Schwanekamp 1.
Vorsitzender
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STICHTING OUD-BELTRUM
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op
woensdag 5 juni 2019 in zaal Dute – Concordia. Aanvang
is 20.00 uur. In het kader van ons 40-jarig bestaan willen
we van deze ledenvergadering een gezellige bijeenkomst maken met
extra aandacht voor het verleden van ons mooie Beltrum. Het streven
is om na de ‘noodzakelijke’ agenda in alle rust te gaan genieten van
beelden die getoond gaan worden. Dit alles onder het genot van een
drankje en een hapje.
AGENDA
- Opening
- Mededelingen
- Notulen ledenvergadering
- Jaarstukken 2018
We hopen op een grote opkomst!

-

Bestuurssamenstelling
Excursie 2019
Activiteiten seizoen 2019-2020
Rondvraag

Met vriendelijke groet, Het bestuur
VIERSEIZOENENFAIR
Nieuw in Avest, een Vierseizoenenfair.
Bloemcreaties, vogelaccessoires, houten decoraties.
Zondag 16 juni. Vanaf 11.00 -16.00 uur.
Startmansweg 3 Beltrum.
U bent van harte welkom.

Fons en Trees Starte

OPBRENGST COLLECTE LONGFONDS 2019
De opbrengst van de collecte van het Longfonds heeft het mooie
bedrag van € 1607.67 opgebracht. Wij willen iedereen hiervoor
bedanken. De collectanten bedanken wij voor hun inzet!

Marian te Woerd en Ingrid Draaijer.
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38e PINKSTERFIETSTOCHT BELTRUM VIOS GYM
Op tweede pinksterdag, 10 juni, wordt traditiegetrouw de jaarlijkse
gezinsfietstocht gehouden. Dit jaar is Vios Gym gevraagd te helpen bij
het organiseren ervan, ze doen dit gezamenlijk met Kulturhus de
Wanne. De voorbereidingen zijn in volle gang en het beloofd een
prachtige tocht te worden. Door mooie natuur met het nodige
denkwerk onderweg. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om
deel te nemen aan deze afwisselende fietstocht van ongeveer 28
kilometer lang. Vanaf 12.30 uur kan er ingeschreven worden bij het
Kulturhus. Starten kan tussen 13.00 en 14.00 uur.
Kosten voor deelname: tot 4 jaar: gratis,
4-12 jaar: 2 euro per kind,
12+: 4 euro per persoon.
Onderweg wordt er voor een drankje en hapje gezorgd en nadien wordt
er gezellig afgesloten bij het Kulturhus. Dit jaar zijn er mooie prijzen te
winnen door het beantwoorden van vragen onderweg. Kortom een
middagje uit voor het hele gezin!
Hopelijk tot ziens op de tweede pinksterdag!
GEPRIKKELD UITJE
Het jaarlijks uitje van Stg. Old Beltrum is gepland op vrijdagavond 28
juni. Dit jaar is gekozen voor Belevingspark Cactus Oase in Ruurlo.
Verzamelen om 18.45 uur op het Mariaplein, vanwaar wij gezamenlijk
vertrekken om vervolgens 19.00 uur in Ruurlo te zijn.
Wij worden door ‘Cactus Anny’ persoonlijk ontvangen.
De koffie met zelfgebakken koek staat ons te wachten.
Ook zal zij ons persoonlijk een rondleiding geven.
Om 21.15 uur hopen wij weer terug te zijn in Beltrum om op het terras
bij Café Spilman traditie getrouw even na te praten.
De kosten voor deze excursie zijn € 8,00 per persoon.
We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst wat het zoals altijd
weer gezellig maakt. Voor vervoer wordt zoveel mogelijk gezorgd.
U mag zich hier natuurlijk ook voor opgeven als chauffeur met auto bij
Mirjam van Aken 06-23 00 60 57
Voor deelname kunt u zich opgeven bij :
Wim Orriëns
0544-48 17 60
Mirjam van Aken-Olthof 06-23 00 60 57
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Uitnodiging “Petit Café”
vrijdag 7 juni a.s. in het Kulturhus
Thema: Gezond en fit blijven

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 Kulturhus. (In de Kapel zit
tijdelijk een schoolklas i.v.m. een schoolverbouwing.)
We hebben fysiotherapeut Bauke Brummelaar-Haarlink en Bas
Bruinewoud uitgenodigd. Zij kunnen veel vertellen over gezondheid,
bewegen en fitheid. Beide zijn ook werkzaam in Beltrum in het
Kulturhus. Natuurlijk genieten we deze middag
ook weer van lekkere hapjes en drankjes.
Locatie: Kulturhus
Datum: vrijdag 7 juni
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 4 juni 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: 06-18 96 81 21

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

Naam:_____________________________
Adres:_____________________________
Telefoonnr.:_____________
komt op vrijdagmiddag 7 juni naar het Kulturhus
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DE ZONNEBLOEM: ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT!
In week 25 en 26: 17 juni tot en met 29 juni 2019 vindt
de jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem Beltrum
plaats. De vrijwilligers komen bij u aan de deur: huis aan
huis. Bij de Zonnebloem staan mensen met een fysieke
lichamelijke beperking centraal. Al bijna 50 jaar zet de
Zonnebloem Beltrum zich in voor deze groep mensen, door ze te
bezoeken en mee uit te nemen: om ze mooie momenten te bezorgen!
De opbrengst van de loterij komt voor een groot deel ten goede aan
het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem in Beltrum. Maak kans op
mooie prijzen, meespelen met de Zonnebloem loterij kan vanaf 2 euro
per lot.
MEDEDELING NAMENS DE OUD-PAPIER-OPHALERS
Wij zijn ontzettend blij met de hoeveelheid oud papier die maandelijks
voor ons aan de weg staat. De opbrengst van het papier is namelijk
een belangrijke bron van inkomsten voor ons. Wij komen echter steeds
vaker dozen met papier tegen waarin behalve papier ook ander
materiaal zit, zoals drankenkartons (deze horen bij het plastic afval).
Een volle container met papier kan daardoor worden afgekeurd,
waardoor voor ons waardevolle inkomsten worden gemist. Ook staat er
regelmatig papier aan de weg dat onpraktisch ingepakt is. Het papier
zit dan bijvoorbeeld in te grote dozen die niet te tillen zijn. Omdat de
ophalers het papier eerst in de kar pakken en daarna nog een keer
moeten verplaatsen van de kar in de hoge containers, zou het handig
zijn dat het papier in makkelijk te hanteren dozen zit. Dozen die niet uit
elkaar vallen als je ze oppakt. Als er regen voorspeld is in de nacht vóór
de ophaalzaterdag, dan verzoeken wij u om indien mogelijk het papier
pas ’s ochtends aan de weg te zetten. De regen zorgt er namelijk vaak
voor dat de bodem van de doos het begeeft bij het optillen.
Wij hopen op uw medewerking, alvast bedankt.

Beltrums Mannenkoor, Rhumtas en Fif-teen
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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
///*\\\
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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 24 juni
- 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 29 juni t/m vrijdag 26 juli 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 22 juni 2019.
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10
- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’
- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in ‘Word-document’
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:
na telefonische afspraak bij
Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.
U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14
bij ‘ ’t Achterummeke
Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
Emailadres: achterummeke@live.nl
///*\\\
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HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer
van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 .
POLITIE GEMEENTE BERKELLAND
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de
volgende manieren contact opnemen met de politie:
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur
aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .
SENSIRE THUISZORG
Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn.
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met
zorg die nodig is om gezond te zijn 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
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Het kinderhoekje

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Familieviering
Doopviering

vrijdag 28 juni
zondag 20 oktober
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10.30 uur
13.00 uur

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.

Dodenherdenking met bijdrage van jubilerende koren
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei jl. zijn ook in Beltrum
weer de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog alsook de
van militaire conflicten en vredesmissies. Het was een waardige
plechtigheid waar dit jaar ook drie jubilerende Beltrumse koren bij
waren betrokken. Kiddoesj, Rhumtas en het Beltrums mannenkoor
brachten elk een lied tegen gehore. Tijdens de plechtigheid werden
door onder andere de jubilerende verenigingen bloemen gelegd op het
Oorlogsmonument. Op deze manier werd in hun jubileumjaar stil
gestaan bij de offers die zijn gebracht om in vrijheid te kunnen leven.
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