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Periode: zaterdag 12 januari t/m vrijdag 8 februari 2019

Een gelukkig een Gezegend nieuwjaar
Wij wensen iedereen nog een gelukkig en Gezegend nieuwjaar. Ook in
2019 staan de (vernieuwde) deuren weer voor u open.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 12 januari t/m vrijdag 18 januari 2019

Doop van de Heer(C- jaar)
Weekend lezingen:
Jesaja 40, 1– 5 + 9 – 11
Lucas 3, 15 – 16 + 21 – 22
En er geschiedt een stem uit de hemel: “jij bent mijn welbeminde
zoon, in jou heb ik behagen.”
Dit weekend 12/13 januari is er geen viering in Beltrum
Woensdag 16 januari
09.00 u. in het parochiecentrum Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Gradus Ballast (jgd.); Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg (jgd.);
overleden fam. te Boome (Poleman).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 19 januari t/m vrijdag 25 januari 2019

Tweede zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
Jesaja 62, 1 – 5
Johannes 2, 1 – 12
Iedere mens zet de goede wijn eerst voor, en wanneer ze flink
gedronken hebben de mindere; maar jij hebt de goede wijn bewaard
tot daarnet.
Dit weekend 19/20 januari is er geen viering in Beltrum
Woensdag 23 januari
09.00 u. in parochiecentrum

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 26 januari t/m vrijdag 1 februari 2019

Derde zondag door het jaar (C-jaar)
Weekend lezingen:
Nehemia 8, 2 – 4a + 5- 6 + 8 – 10
Lucas 1, 1 – 4 + 4 ,14 – 21
Heden is dit Schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan.
Zaterdag 26 januari Kerkbalans
19.00 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen
Misintenties:
Fam. Stapelbroek-Hendriks; overleden fam. Ottink; Henk Orriëns; Lies
Stoverink-Garstenveld; Marie Stoteler-Huurneman (jgd.); Hendrik
Stoteler; overleden fam. Scharenborg-Schurink; Johanna NijbroekStoteler (jgd.); Jan Nijbroek; Herman Hoitink; Agnes Huinink-Onstenk
(jgd.) en Theo Huinink; Henri Huinink; Leo Bennink; Tilly WalterbosEngelberts; Wilhelmien Reijerink-Severt.
Woensdag 30 januari
09.00 u. in parochiecentrum

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 2 februari t/m vrijdag 8 februari 2019

Vierde zondag door het jaar(C- jaar)
Weekend lezingen:
Jeremias 1, 4 – 5 + 17 – 19
Lucas 4, 21 – 30
Ze leiden hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd is,
om hem in de afgrond te gooien. Maar dan loopt hij midden tussen hen
door en vertrekt.
Zaterdag 2 februari
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Daan Reijerink
Mees Stortelder
Misintenties:
Fam. Stapelbroek-Hendriks; Herman Hoitink; Agnes Bleumink-te Bogt;
Wilhelmien Reijerink-Severt.
Woensdag 6 februari
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Eibergen za 12 jan 19:00 Taize viering
Werkgroep
Lievelde za 12 jan 19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo zo 13 jan 10:30 Eucharistieviering 1e H. Communieviering
Pastor R. den Hartog
Neede
zo 13 jan 09:00 Eucharistieviering 1e H. Communieviering
Pastor R. den Hartog
Rekken zo 13 jan 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Beltrum za 12 / zo 13 jan Geen viering
Eibergen za 19 jan 19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo zo 20 jan 10:00 Oecumenische viering PKN-Oude Calixtus
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Beltrum za 19 / zo 20 jan Geen viering
Rekken

zo 20 jan 09:30 Woord- en Communieviering
Pastoor H. de Jong
Rietmolen zo 20 jan 09:00 Woord- en Communieviering
em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker
Beltrum za 26 jan 19:00

Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie Kerkbalans

Groenlo

zo 27 jan 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eibergen zo 27 jan 10:00 Oecumenische viering
Pastoraal werkster C. Roetgerink en
Ds J. Struijk
Lievelde zo 27 jan 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep
Neede
zo 27 jan 10:30 Oecumenische viering
Werkgroep / in de Protestantse kerk
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Groenlo

za 2 feb

09:00 Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

Beltrum za 2 feb

19:00

Rekken

19:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste
19:00 Rozenkrans bidden
Werkgroep
10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
15:00 Terugkomviering Dopelingen
Gebedsviering
Pastoor H. de Jong /
Pastor R. den Hartog
09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
10:30 Woord- en Communieviering
Werkgroep

za 2 feb

Eibergen za 2 feb
Groenlo

zo 3 feb

Groenlo

zo 3 feb

Lievelde

zo 3 feb

Neede

zo 3 feb

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
De midweekse vieringen aanvang 9.00 uur worden m.i.v. woensdag 9
januari gehouden in het parochiecentrum. Dit i.v.m. besparing op de
stookkosten.
De viering aanvang 10.00 uur (woe. 6 februari) is wel in de kerk.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 23 januari 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

donderdag 28 februari
donderdag 7 maart

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Wilhelmien Reijerink-Severt
Haarstraat 10a
Zij is op 6 januari jl. op 93 jarige leeftijd overleden
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en
goede herinneringen het verlies verzachten.
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OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand december 2018 € 1.110,85
OPBRENGST EXTRA COLLECTES
Adventsactie : € 74,70
Kerstcollecte PCI : € 718,11
ACOLIETEN
Weekend 9/10 februari

Geen viering

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 2 en zondag 3 februari 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.
WEBSITE
Wordt de website van de ST Paulusparochie niet meer onderhouden,
was een vraag.?
De St. Pauluswebsite was een tijdlang niet benaderbaar voor
aanpassingen. Hierdoor was het niet mogelijk de nieuwste uitgaven van
de Echo op de website te plaatsten. Oorzaak: updates van software, die
niet werkten met onze oudere software. Dit probleem is inmiddels voor
het belangrijkste deel opgelost. Dit voorval heeft de noodzaak voor een
nieuwe website onderstreept. (Verouderde software)
Dat wordt nu met voorrang aangepakt. Maar een website overzetten
naar een andere nieuwe versie, vergt enige tijd. In het beleidsplan
2018 – 2021 stond: De Samenwerking met de St Ludger-parochie
wordt gezocht om onze website te moderniseren.
Tot die tijd blijven we gebruikmaken van de huidige website en is het
grootste probleem opgelost.
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Locatie nieuws
GEEF VOOR JE KERK
Het jaar 2019 is al weer bijna 2 weken bezig. Wat kunnen we dit jaar
gaan verwachten?
Op dit moment is er veel onzekerheid, vooral internationaal.
Wat heeft president Trump voor ons nog in petto? Zal het wat rustiger
worden in Syrië en het gebied daar om heen?
Veel vragen en onzekerheden in een meer en meer polariserende en
verhardende wereld. Redelijkheid tussen mensen is soms ver te zoeken.
Toch zullen we ook dit jaar weer moeten blijven proberen om het zo
verdraagzaam mogelijk te houden. Daar willen we in 2019 in Beltrum
mee verder gaan. Samen kunnen we veel en zijn door de Beltrumse
gemeenschapszin tot veel in staat.
Dit geldt ook voor de Beltrumse geloofsgemeenschap. Veel vrijwilligers
zetten op de één of andere manier hun schouders er onder, zodat deze
geloofsgemeenschap kan blijven draaien. Dat het een ruimdenkende,
uitnodigende en warme gemeenschap blijft, die met de tijd meegaat en
waar de mensen zich thuis voelen.
Zoals u heeft kunnen lezen in de Echo van november 2018 over het
Pastoraal Beleidsplan van de komende jaren, zullen een aantal kerken
in de St. Paulusparochie gaan sluiten.
Echter de Beltrumse kerk zal open blijven, iets waarvoor we samen
hebben gezorgd.
Om dit ook de komende jaren te kunnen blijven doen, hebben we ook
dit jaar uw steun nodig om onze kerk financieel gezond te houden.
Eind januari houden we weer de jaarlijkse actie Kerkbalans met als
landelijk thema: Geef voor je Kerk.
In de viering van zaterdag 26 januari om 19.00 uur wordt er extra
aandacht aan deze actie gegeven. Dan is het thema: Kerk van mensen,
die GEEFT om elkaar.
Mogen we ook dit jaar weer op U rekenen?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Commissie Kerkbalans.
10

VEEL BEZOEKERS!
Naast de mooie druk bezochte vieringen rond de kerstdagen kon men
genieten van de prachtige kerststal die net als de afgelopen jaren weer
is gebouwd door Rudie Hoitink, hierbij geassisteerd door zoon Hidde.
Natuurlijk ook van de sierlijke kerstversiering verzorgd door de
bloemenversiergroep, die er ook dit jaar weer veel werk van heeft
gemaakt. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de sfeervol
verlichte en mooi versierde kerk en de kerststal met de “knikengel” te
bewonderen, of een kaarsje op te steken,
Bij deze willen we Jos Pillen danken voor het beschikbaar stellen van
het nodige groen en Helmink Meubelen Vorden voor de kerstbomen
rondom de kerststal.
Dank aan allen voor hun vrijwillige inzet in de drukke decembermaand.
KRONIEK OVER HET JAAR 2018
2018
6

2017
6

1e Communie

10

10

Gevormd

14

11

Gehuwd

0

0

10

25

2175

2203

Gedoopt

Overleden
Aantal parochianen
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St. Paulusparochie
OECUMENE
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde houdt ook dit
jaar weer bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van
Christenen een oecumenische dienst.
U bent op zondag 20 januari om 10.00 uur van harte welkom in de
Oude Calixtus aan de Markt in Groenlo.
Het thema is dit jaar 'Recht voor ogen’. Het haakt aan op de oproep om
‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door
de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk
het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land
hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.
Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door
samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de
Week van Gebed voor de eenheid.
De centrale Bijbeltekst komt uit het boek Deuteronomium 16
vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten
als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets
anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat
geen vreemde combinatie.
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen
mensen, 17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740
lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit
diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid, maakte Indonesië uniek in
de manier waarop het eenheid vormgaf.
Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend
fenomeen. Het principe ‘gotong royong’ maakt dit mogelijk.
Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten
van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest.
Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.
Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren
bedreigd. Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen
decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van
competitie. Dit is in schril contrast met de samenwerking van gotong
royong.
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Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en
horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het
gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden.
Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande van vele mensen
die leven in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het
verwoordt: “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst.”
Ondertussen worden specifieke etnische en religieuze groepen
geassocieerd met rijkdom op een manier die voeding geeft aan
spanningen. Radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de ander.
De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en
niets dan het recht” (zie Deuteronomium 16 vers 18-20) – spreken
krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een
hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert
zijn volk Israël iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig
feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en
de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in
de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Indonesische
christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief
feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan
gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar
onlosmakelijk aan verbonden.
INSPIRATIE EN ONTMOETING
De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten
Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie
van de St. Paulusparochie organiseren weer een bijzondere
voorstelling, een voorstelling die u niet mag missen, 1 week voor de
Dag van Holocaust.
Op zondag 20 januari 2019 komt Vocalgroep Choral met een
voorstelling over Etty Hillesum naar de Oude Mattheüskerk,
Grotestraat 50 te Eibergen.
De voorstelling begint om 15.30 uur.
Het repertoire van Choral (www.vocalgroepchoral.nl) kenmerkt zich
door de lichtvoetige toonzetting, de haarzuivere zangprestatie en de
theatrale presentatie. ‘Eigen mensen’ - componist Henk Ruiter en
tekstschrijvers Jan Blei en Frans Ort - maken grotendeels het
voornamelijk Nederlandse repertoire.
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Onder grote en enthousiaste belangstelling hebben zij de voorstelling
‘Chagall, de schilder en de liefde’ in februari 2018 in Eibergen ten
gehore gebracht.
Vocalgroep Choral presenteert een voorstelling over het leven van Etty
Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door
haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door
haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de
Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke
ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en
anderen, de dingen achter de dingen, naar God.
Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke
omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en
zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als
slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op
haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook,
de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren.
Deze levenskunst, inspiratie en kracht probeert Choral in haar nieuwe
programma vorm te geven.
Etty zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen,
de dingen achter de dingen, naar God. Etty wordt op 15 januari 1914
geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar
gymnasium opleiding rechten studeren in Amsterdam. In juli 1942
accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze
houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt zich vervolgens in
het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging
van ‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in
praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het
belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het
concentratiekamp Auschwitz.

14

EN I’J GELEUFT DAT? WAT GELOVEN WE EIGENLIJK?
Hannah (7 jaar): “Oma, God bestaat niet. En God is ook niet de vader
van Jezus, want dat is Jozef. God is ook niet mijn pappa, want dat is
pappa. En als ik naar jou kijk, dan zie ik God. En als ik naar David kijk,
dan zie ik God. En als ik naar Eva kijk, dan zie ik God. En als ik naar de
katjes kijk, zie ik God. En nu moet je niet denken, dat ik het hoofd van
God ergens in jou zie. Want dat is niet zo, en toch zie ik God. Zo, en nu
wil er ook niet meer over nadenken.”
Een werkgroep die bestaat uit parochianen van de St. Paulusparochie
(de commissie Ontmoeting & Inspiratie) en de St. Ludgerparochie,
organiseert samen met pastoraal werkster Carla Roetgerink onder deze
titel “En i’j geleuft dat?!” op dinsdag 12 februari een avond over de
vraag “Wat geloven we eigenlijk?”.
Deze avond is het resultaat van twee brainstormavonden n.a.v. de
vraag van een jonge ouder: “Hoe kan ik mijn kinderen vandaag de dag
gelovig opvoeden?”. We hebben onze eigen vragen en mogelijke
antwoorden nodig om geloof, vertrouwen en verwondering door te
geven aan onze (klein)kinderen.
De avond zal ingeleid worden door het pastoresteam van beide
parochies. Er zal daarna royaal ruimte en aandacht zijn voor gesprek en
uitwisseling, waarbij verwondering, samen zoeken naar en delen van
antwoorden vanuit het hart, centraal staan.
De avond vindt op dinsdag 12 februari plaats in de aula van het
Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde.
Vanaf 19.30 uur wordt u met een kop koffie of thee welkom geheten,
de avond begint om 20.00 uur.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
PRESENTATIE
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 7 februari a.s.
Ivonne Borgijink zal een presentatie geven over de Luistermethode.
Een methode die voor iedereen beschikbaar is en in het bijzonder voor
mensen met een beperking, denk hierbij aan een verstandelijke
beperking en/of dementie.
Na de pauze hebben we Hofstede 2-wielers uitgenodigd ons te komen
vertellen over de verschillende mogelijkheden van mobiliteit.
De bijeenkomst begint op een nieuwe tijd, n.l. om 14.30 uur bij Dute.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
EETCAFE 2019
Hallo allemaal, hierbij de datum’s van het eetcafe 2019.
15
19
19
16
21
18
17
15
19
17

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december
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NI’J- JOARSVISITE
Wij wensen u voor 2019 alles wat maar wenselijk is.
Kort gezegd: Völle heil en zeagen in 2019.
Om het jaar goed te beginnen, hebben we weer onze
traditionele ni’j-jaorsvisite, vandaar het volgende:

Stichting Old Beltrum neugt ow
Stichting Oud Beltrum neugt ow uut veur onze traditionele
ni’j-jaorsvisite op zaoterdag 19 januari 2019 bi’j zaal Spilman,
Mr. Nelissenstraote 21.
Omdat Stichting Oud Beltrum in 2019 het 40-jarig bestaan viert,
hebben we dit jaar, in samenspraak met ons Beltrumse zangduo
Mengelmoes, een visite samengesteld dat geheel in het teken staat van
Beltrum. Allerlei Beltrumse voorvallen, eigenaardigheden en personen
zullen in woord, beeld en vooral klank de revue passeren.

Kortom, we bieden u een ‘muzikale revue’-achtige middag aan
met als thema: Beltrum
De visite begint om half drie, maar de zaal is vanaf twee uur open.
De entree bedraagt evenals vorig jaar €15,00, bij binnenkomst te
voldoen.
Ook als gebruikelijk kunt u weer een ouderwetse ontvangst
verwachten:
koffie met een kniepertje, een consumptie en natuurlijk tegen het eind
het welbekende half haantje met toebehoren.
We vragen u wel om u uiterlijk 13 januari op te geven bij:
F. Ballast,
0544 - 48 16 59
M. Bouwmeesters 0544 - 48 16 33
Per e-mail kan natuurlijk ook: st.oudbeltrum@gmail.com
Vooral ook niet-leden van Stichting Oud-Beltrum willen we op deze
wijze -via de Echo- uitnodigen voor deze visite! We hopen velen op
onze ni’j-jaorsvisite te kunnen begroeten.

Namens stichting Oud-Beltrum, de werkgroep ni’j-jaorsvisite
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KLEDING VERKOOP HASSINKHOF
Team Eichenwald Mode uit Neede komt maandag 21 januari 2019 naar
u toe.
Gezellige kleding verkoop van 09.30 uur tot 12.00 uur.
In de kapel van de Hassinkhof in Beltrum.
Alles halve prijs.
EHBO BELTRUM WIL NIEUWE BEGINNERSCURSUS STARTEN
EHBO vereniging Beltrum wil bij voldoende aanmeldingen begin 2019
een beginnerscursus EHBO starten. De cursus welke in de avonduren
zal worden gegeven, omvat ± 12 theorie- en praktijklessen, waarin alle
basisvaardigheden aan bod komen, inclusief verbandleer en
reanimatie/bediening AED. EHBO aan kinderen en sportletsel zijn ook in
de cursus opgenomen. Deelname aan de cursus bedraagt € 180,00.
Een EHBO-cursus wordt soms vergoed door de zorgverzekering.
Er is ook een mogelijkheid om alleen AED en reanimatie te volgen.
Neem voor aanmelding of informatie contact op met Silvia Ratering via
secretariaat@ehbobeltrum.nl
De informatieavond is woensdag 16 januari aanstaande om 19.30 uur
in het ‘Kulturhus’.
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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
///*\\\
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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 4 februari
- 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 9 februari t/m vrijdag 8 maart 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 2 februari 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 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

meldpuntbeltrum@gmail.com

Open van 9.30 tot 11.30 uur.
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Het kinderhoekje
Geef de kinderen een contour van een gezicht en laat
ze deze inkleuren/schilderen. Vouw er tot slot een
hoedje op van een vierkant vouwblaadje (vorm vlieger)
en laat deze versieren met plakkertjes, stickers, platte
kraaltjes etc. Plak met stevige lijm twee grote
wiebeloogjes op.
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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.

De waardering die jubilaris Riek te Boome verdient
In de afgelopen Echo stond al een kort berichtje over het 50-jarig
lidmaatschap bij het dameskoor van Riek te Boome-Scholten. Zij kreeg
tijdens de viering van het St. Caecilia de gouden Gregoriusspeld
opgestoken. Verder kreeg ze de terechte waardering en lof toegedicht
en ontving ze een boeket bloemen. De foto in de Echo was echter niet
jubilaris-waardig en daarom doen we dat over. Wij feliciteren Riek te
Boome van harte met haar prachtige jubileum en zetten haar bij deze
nogmaals in het zonnetje. Want dat heeft ze met haar prestatie wel
verdiend.
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