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Periode: zaterdag 11 januari t/m vrijdag 7 februari 2020 

De Actie Kerkbalans komt er weer aan 
Aan het eind van de maand houden we weer onze jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. In deze Echo leest u alvast een aanbeveling door pastoor 
De Jong. Binnenkort valt weer het deelnameformulier en een 
begeleidende folder bij u in de bus. We hopen weer op uw gulle gift.  
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari 2020 
 

 
Doop van de Heer (A- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 42, 1 – 7   
Matteüs 3, 13 – 17 
 
Maar die heeft hem tegengehouden, zeggend:  
ik heb het nodig door jou gedoopt te worden, en jij komt tot mij? 
 
 
Zondag 12 januari 
 
10.30 – 11.30 uur  Nieuwjaarsinloop (zie pagina 11) 
 Na afloop koffie drinken 
 
 
Woensdag 15 januari 
 

09.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties:   
Annie Ernst-Baks; Zuster Stefanie (namens de mensen van de gang en 
buren); overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Gradus 
Ballast (jgd.); Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg (jgd.). 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 18 januari t/m 24 januari 2020 
 
 
Tweede zondag van het jaar (A-jaar)  
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 49, 3.5 – 6 
Johannes 1, 29 – 34  
 
Ik heb het zelf gezien en ben er getuige van  
geworden dat hij is de Zoon van God! 
 
 
Zaterdag 18 januari en zondag 19 januari 
 
Er is dit weekend geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 22 januari 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Voor onze eigen Parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 25 januari t/m vrijdag 31 januari 2020 
 
  

Derde zondag van het jaar (A-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Jesaja 8, 23b – 9, 3   
Matteüs 4, 12 – (17)  22    
 
Hij zegt tot hen: komt achter mij aan en  
ik zal u vissers van mensen maken! 
 
 
Zondag 26 januari (aandacht Actie Kerkbalans) 
 
10.30  u. in de kerk Woord- en Communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Rhumtas 
       Acolieten:  Geen     
Misintenties: 
Rikie Roerdink-Pasman (jgd.); Tilly Walterbos-Engelberts (jgd.); Diny 
Ravesloot-Olthof; Jan Heutinck; Maria Hoitink-Veltkamp; Frans Hoitink; 
Theo Brinke; overleden fam. Brinke-Severt; Leo Bennink; Marie 
Stoteler-Huurneman (jgd.); Hendrik Stoteler; Leo Schilderinck; Agnes 
Bleumink-te Bogt. 
 
 
Woensdag 29 januari  
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze eigen Parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 1 februari t/m vrijdag 7 februari 2020 

 
 
Opdracht van de Heer (A-jaar) Maria lichtmis 
 
Weekend lezingen:  
Maleachi 3, 1 – 4  
Lucas 2, 22 – 32   
 
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van 
Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem 
om hem aan de Heer aan te bieden. 
 
 
Zaterdag 1 februari 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Koor:  Kiddoesj 
 Acolieten: Geen 
Misintenties: 
Frans Hoitink; Herman Dreierink; Agnes Bleumink-te Bogt. 
 
 
Woensdag 5 februari 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; Zuster Stefanie (mensen van de gang, buren). 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 

Rietmolen  za 11 jan 19:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Lievelde  zo 12 jan 09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken  zo 12 jan 09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep + nieuwjaarsbijeenkomst 
Neede   zo 12 jan 09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo  zo 12 jan 10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum  zo 12 jan  10:30 Nieuwjaarsinloop  
 
Rietmolen  zo 19 jan 09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Eibergen  zo 19 jan 10:00  Oecumenische Woorddienst  
          ds J. Struijk 
          pastor S. Nagelmaeker 
Lievelde  zo 19 jan 10:00  Oec. Viering koningskerk Lievelde  
Rekken  zo 19 jan 10:00  Oecumenische viering 
          Woorddienst  
          (viering van Woord en Gebed) 
Groenlo  zo 19 jan 10:30  Eucharistieviering  
          Startviering Eerste Heilige    
          Communie       
          Pastoor H. de Jong  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Neede   zo 26 jan 10:30  Oecumenische viering  
          ds J. Struijk 
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Groenlo  zo 26 jan 10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum  zo 26 jan  10:30 Woord- en Communieviering 
          Werkgroep Liturgie     
          Actie Kerkbalans 
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Eibergen zo 26 jan  19:00  Rozenkrans bidden  
          Werkgroep Liturgie 
 
Beltrum   za 1 feb 19:00 Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Eibergen za 1 feb  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rekken za 1 feb  19:00  Woorddienst  
          (viering van Woord en gebed)  
          Werkgroep Liturgie 
Lievelde zo 2 feb  09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Rietmolen zo 2 feb  09:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep Liturgie 
Groenlo zo 2 feb  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
   
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 22 januari 2020 is er een Taizé viering in de  
Oude Calixtus. Deze begint ook om 19.00 uur. U bent van harte 
welkom 
 
 
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. 
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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 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 14.00uur donderdag 17 september 
  donderdag 24 september 
  
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Hennie Molendijk 
  Zwarteweg 11  
  Beltrum 
 
Hij is 24 december 2019 op 77-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 2019: € 871,89 
 
Extra collecte P.C.I. collecte: € 711,96 
 
 
ACOLIETEN 
      
Geen mededelingen     
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 1 en zondag 2 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. 
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. 
 
 
WIJZIGING SECRETARIAAT 
 
Vanaf januari 2020 is het secretariaat op maandagavond 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). 
 
U mag de misintenties inclusief het tarief van € 7,50 ook in de witte 
brievenbus doen. 
Donderdagmorgen blijft hetzelfde van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Namens locatieraad en secretariaat 
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Locatie nieuws 
  
     VERANDERINGEN  VIERINGEN M.I.V   
     1  JANUARI 2020 
 
Met ingang van 1 januari wordt het nieuwe basisrooster van kracht die 
de pastores aanhouden zodat zij bij toerbeurt in alle locaties een 
Eucharistieviering of een Woord- en Communie viering kunnen 
verzorgen. Voor de locatie Beltrum betekent dit dat er in het 1e en 3e 
weekend van de maand iemand van het pastoresteam voorgaat in een 
viering. 
 
Dit houdt in dat er dan twee weekenden in de maand zijn waarin er 
géén viering zou zijn in de kerk in Beltrum. Natuurlijk kunt u voor een 
viering naar één van de naburige kerken waar een pastor voorgaat. 
 
Wij hebben als locatieraad contact gehad met de verschillende 
werkgroepen binnen onze locatie Beltrum om te kijken of er 
belangstelling is vanuit de werkgroepen om deze weekenden alsnog in 
te vullen. Hier staan zij positief tegenover. Dit heeft geresulteerd in het 
invullen van deze weekenden met kerkelijke activiteiten op een andere 
manier dan u die nu gewend bent. In het 2e weekend van de maand 
wordt de kerk opengesteld voor een vrije inloop. 
In het 4e weekend van de maand is er een andersoortige viering of 
bijzondere kerkelijke activiteit. 
 
Wat is een vrije inloop in de kerk: 
Bij de vrije inloop is onze kerk open in het tweede weekend van de 
maand op zondagmorgen van 10.30 - 11.30 uur. Er is deze morgen 
géén voorganger aanwezig. 
Tijdens deze vrije inloop kunt u vrij de kerk inlopen om even voor uzelf 
te bidden, een kaarsje op te steken, even rondlopen door de kerk of bv 
een moment van meditatie. Dat kan een kwartiertje zijn of wat langer. 
Misschien doet een paar minuten stilte u al goed.  
Daarna bent u vrij om de kerk weer te verlaten. Het maakt niet uit of u 
nu gelijk om 10.30 uur komt of bv. wat later tegen 11.00 uur. 
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Ook is het mogelijk dat u anderen ontmoet en nog zachtjes blijft 
napraten achter in de kerk. 
U kunt het vergelijken met het bezoeken van een kerk tijdens vakantie 
in een ander land of andere plaats. Ook dan kijk je vaak rond naar het 
mooie van de kerk, ga je vaak nog even zitten om de rust en de stilte 
van de kerk op je te laten inwerken of een kaars opsteken. 
 
Andersoortige viering of kerkelijke activiteit: 
Hierbij kunt u denken aan bv. een gebedsviering, een viering met 
voornamelijk muziek, zang, gedachten en/of gedichten of bv een film 
vanuit christelijke achtergrond. 
Deze vieringen of activiteiten worden voorbereid en begeleid door de 
verschillende werkgroepen. 
 
In het nieuwe overzicht van de verschillende vieringen voor het eerste 
half jaar van 2020 is de invulling van alle weekenden meegenomen. 
Houdt de Echo goed in de gaten voor het  juiste informatie overzicht. 
Wij hopen op deze manier als kerk open te blijven staan voor onze 
Beltrumse geloofsgemeenschap. 
 
Uw locatieraad 
 
 
UITNODIGING  NIEUWJAARS INLOOP IN DE KERK 
 
Zoals u elders in de Echo hebt kunnen lezen is er met ingang van 
januari een vrije inloop in de kerk in het tweede weekend van de 
maand op zondagmorgen van 10.30 - 11.30 uur. 
De eerste keer zal dit zijn op zondag 12 januari van 10.30 - 11.30 uur.  
Deze morgen is er een vrije inloop waarin u de mogelijkheid hebt voor 
eigen gebed, een moment van stilte of bijv. een kaars opsteken.  
Speciaal deze morgen wordt er ook koffie geschonken achter in de kerk 
om u te verwelkomen bij deze nieuwe opzet en  om u persoonlijk een 
gelukkig  en zalig Nieuwjaar te wensen. 
U bent van harte welkom. 
 
Uw locatieraad. 
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VERSLAG BIJEENKOMT LOCATIERAAD BELTRUM 
d.d. woensdag 11 december 2019 
Aanwezig: Harry Geverinck, Sylvia Tackenkamp, Paul Ribbers, 
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Ria Zieverink, Anton Helmers, 
Margriet Spexgoor, Martin Bouwmeesters en Martin Groot Severt. 
  
Opening 
Welkom door de voorzitter en Sylvia leest als gedachte ‘Terwijl wij ons 
druk maken’.   
 
Vanuit de werkgroepen 
Liturgie 
Sylvia Tackenkamp doet verslag van een brainstormbijeenkomst met de 
werkgroepen andersoortige vieringen en familievieringen over de 
invulling van weekenden waarin geen vieringen staan (vanaf 2020 elk 
2e en 4e weekend van de maand) gepland. Besproken is om vanaf 
januari elk tweede weekend van de maand een inloop te houden op 
zondag van half elf tot half twaalf en elke vierde weekend een 
andersoortige viering. E.e.a. is ingepland tot en met mei waarna in juni 
een evaluatie zal volgen. In de Echo zal het complete programma 
worden gepresenteerd inclusief een toelichting en de vieringen zullen 
op de gele lijst worden vermeld. De vergadering stemt in met dit 
voorstel.  
 
Financiën 
 De restauratie van de muurschilderingen is afgerond met een heel 

mooi resultaat; afhankelijk van het budget wordt bekeken of ook de 
zijkanten aangepakt kunnen worden. 

 Op 23 januari komt een delegatie van de gemeente de 
gerestaureerde muurschilderingen bekijken.   

  
Catechese 

 Jacqueline Slütter doet verslag van de Advent viering met de 
schoolkinderen op maandag 2 december; mooie viering en heel 
enthousiast ontvangen door alle betrokkenen. 

 In april zal als afsluiting van een themaweek op school over geloven 
een afsluitende viering in de kerk worden gehouden; datum e.d. 
volgen nog. 
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Gemeenschapsopbouw 

 Ria Zieverink heeft een bijeenkomst gehad met de communie-
uitreikers waarbij onder andere het combineren van die taak met 
die van acoliet is besproken; een aantal ziet dit wel zitten en 
enkeling ziet er van af. Met de nieuwe ‘formule’ en enkele 
volwassenen die zich hiervoor hebben gemeld, zijn voorlopig 
voldoende acolieten beschikbaar.   

 Jan Stoteler heeft aangegeven te stoppen als communie-uitreiker.  
 
Kerkhofcie 
Restauratie van het graf van zusters Hassink en van het monument is 
gereed en er is aanvullende subsidie aangevraagd bij het Naoberfonds. 
 
Gemeenschapsopbouw 
 Jubilaris Lidy te Brake was verguld met de bloemen die ze van de 

locatieraad heeft gekregen. 

 Opmerkingen vanuit de vergadering op het ‘pastores-plateau’ zijn 
met de initiatiefnemers Jan Kok en Joop Ribbers besproken. Het 
plateau is inmiddels in productie en zal na de Kerkbalans-viering 
worden onthuld.  

 De openstelling van de kerk met Kerstmis (1e en 2e Kerstdag van 
11.00 – 16.00 uur) zal worden vermeld in de vieringen rondom 
Kerst en worden gepubliceerd op het digibord. Tijdens de 
openstelling is er geen toezicht.  

 Voorstel om bij de mogelijkheid om misintenties in de bus te 
deponeren, verzoeken de kosten (7,50 euro/intentie) meteen te 
voldoen. 

 
Algemeen 

 Gerard Maarse stopt met het openen en sluiten van de kerk; Jan 
Pasman neemt zijn taak over.  

 De PR voor andersoortige vieringen is een aandachtspunt.  
 
Actie Kerkbalans   
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 zijn gaande; er zal 
ook weer een folder verschijnen. 
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Rondvraag en sluiting  

 Is er al een vervanger voor Fien Scharenborg? Wordt aan gewerkt; 
een beoogde kandidaat heeft bedankt. 

 Heeft Beltrum invloed op het tijdstip van de viering op Kerstavond? 
Het antwoord is: nee.    

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen gezegende 
feestdagen.   
  
Verslag: Martin Groot Severt  
 
  

ACTIE KERKBALANS 2020 
 
Een kerk is meer dan een gebouw 
 
Vorig jaar werden wij geconfronteerd met kerkgebouwen die geheel of 
gedeeltelijk afbrandden. Bij het zien van de uitslaande vlammen bij de 
Notre Dame in Parijs, de Moeder Teresakerk in Hengelo en de 
Mariakerk in Hoogmade stonden velen te huilen op straat. Opmerkelijk, 
want sommigen gaven aan zelf niet of nauwelijks betrokken te zijn bij 
de kerk. De kerk moet (toch) blijven?! 
Zo’n verdrietige situatie laat zien hoe belangrijk kerken nog steeds zijn. 
Het zijn gebouwen die we niet kwijt willen. Een kerkgebouw vormt vaak 
een middelpunt en zorgt voor een gevoel van thuiskomen. Maar een 
kerk is méér dan een gebouw. Zij staat ergens voor. Een kerk zorgt 
voor verbinding. Het imposante gebouw wijst op de verbinding ‘naar 
boven’ en verbindt mensen onderling. Dat er méér is. Dat de Heer 
midden onder ons aanwezig is. 
Ondanks afnemende betrokkenheid, die leidt tot het herbestemmen 
van kerkgebouwen die op termijn aan de eredienst worden onttrokken, 
gebeurd er veel in en rond die gebouwen. En ook op andere plekken in 
de geloofsgemeenschap. Door het pastoraal team, vrijwilligers, het 
parochiebestuur en uw locatieraad wordt veel werk verzet en 
aangestuurd en proberen we plaatselijk een vitale geloofsgemeenschap 
te zijn. Dit alles is niet zonder effect. 
We zien toenemende belangstelling voor geloofsverdieping van 
volwassenen. Projecten rond voorbereiding op de doop, eerste 
communie en het vormsel zijn vernieuwd. Een plan voor nieuwe 
invulling van bezoekwerk is in de maak.  
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Koren werken samen, vrijwilligers worden toegerust.  
Het “Jaar van de Eucharistie” zorgt voor nieuwe pastorale activiteiten. 
Het parochiebestuur werkt intensief samen met het bestuur van de  
St. Ludgerparochie en het pastoraal team om één parochie te gaan 
vormen. Zo hopen we de presentie van de rooms-katholieke Kerk in dit 
gedeelte van de Achterhoek te garanderen en ons allen voor te 
bereiden op een toekomst waarin de kerk kleiner maar niet minder 
sterk zal zijn. 
Onze parochie is financieel zelfstandig. Alle uitgaven moeten uit eigen 
middelen betaald worden. Voor het goed functioneren van onze 
parochie is niet alleen de inzet van vrijwilligers maar ook uw financiële 
ondersteuning via de Actie Kerkbalans noodzakelijk. 
Ik nodig u van harte uit om te geven voor uw kerk, ook als u wat op 
afstand van haar staat. Zo geeft u het signaal af dat de kerk moet 
blijven! 
 
Pastoor H.A.M. de Jong 
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                        St. Paulusparochie 
  
 

MOZES        
 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie en de 
Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van 
Eibergen, Rekken en Neede verheugen zich erop u te mogen 
verwelkomen bij een grootse theatervoorstelling: MOZES. De 
voorstelling vindt plaats aan het begin van het jaar waarin wij 
herdenken dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven, en wel op zondag 26 
januari 2020 om 15.00 uur in de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, 
Eibergen; inloop v.a. 14.30 uur. Deze voorstelling werd eerder in de 
Nederlandse schouwburgen gespeeld. De entree is zoals u van ons 
gewend bent gratis, na afloop wordt u om een vrije gift verzocht. 
Na zijn alom geprezen solo’s over o.a. Fortuin, Hitler en zijn grootvader, 
buigt Helmert Woudenberg van Toneelgroep Jan Vos zich in zijn 
vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op 
de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst.  
MOZES vertelt het verhaal van het Joodse volk, dat in Egypte het leven 
onmogelijk wordt gemaakt en op de vlucht slaat. God kiest Mozes uit 
om deze exodus te leiden, maar Mozes is een bescheiden, introverte 
man die zich niet zomaar toegerust voelt deze opdracht tot een goed 
einde te brengen. Geplaagd door twijfels en onzekerheden leidt hij het 
Joodse volk tijdens een jarenlange barre tocht door de woestijn, op 
zoek naar het Beloofde Land, een plek waar weer leven en een 
toekomst wacht. MOZES zet de door nood gedreven volksverhuizingen 
die vandaag de dag plaats vinden in het perspectief van een bijbels 
verhaal. Hoe is het om huis en haard te moeten verlaten, een onzekere 
toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die met het vertrek 
gepaard gaat, al snel plaatsmaakt voor onzekerheid. Waar moet je 
heen? Hoe pas je je aan aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je rust, 
als je in plaats van onderdrukt volk opeens ongewenste vreemdelingen 
bent geworden?  MOZES is een verhaal over rampspoed 
en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en 
verandering.  
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Uit de Beltrumse gemeenschap      
 
 
50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM 
 
Al 50 jaar is de Zonnebloem Beltrum van grote betekenis 
voor mensen die leven met ziekte en/of een lichamelijke beperking. 
Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol door bij deze mensen op 
bezoek te gaan en het organiseren van activiteiten in Beltrum. Ook 
proberen wij de vereenzaming tegen te gaan door middel van 
bijvoorbeeld huisbezoeken. Tevens gaan wij op ziekenbezoek bij 
degene die geen carnaval kunnen vieren samen met de prins en 
adjudant. Een klein bezoekje kan al zorgen voor de nodige afleiding en 
een gezellig praatje, geluksmomentje voor de gasten van de 
Zonnebloem. CV de Belhamels en de Zonnebloem Beltrum gaan dit jaar 
wederom samen op pad om deze mensen te bezoeken.  
Alaaf en tot ziens! 
 
Op 3 juli 1970 is de Zonnebloem afdeling Beltrum opgericht. Dit 
betekent dat wij dit jaar een jubileumjaar voor de boeg hebben van 
maar liefst 50 jaar Zonnebloem Beltrum. Wij willen het jaar daarom 
feestelijk beginnen met een NieuwjaarsBingo. U kunt in ons 
activiteitenboekje lezen, die wij uitdelen met de bingo, welke feestelijke 
activiteiten wij op het programma hebben staan voor het jubileumjaar. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Zonnebloem NieuwjaarsBingo bij  
Café-zalencentrum Dute te Beltrum op: donderdag 30 januari 2020  
van 14.00 tot 17.00 uur. Onder het genot van een natje en een 
droogje en gratis bingo kaarten speelt u mee voor leuke prijsjes. Graag 
opgeven voor 25 januari bij uw vrijwilliger in de buurt of telefonisch bij: 
Anita Wallerbos:   0544 – 487 430 
José Bouwmeesters: 0544 – 481 299 
Kosten: € 15,00 per persoon. 
 
Daarnaast organiseren wij een feestelijke middag in juli voor alle (oud-) 
vrijwilligers én gasten van de Zonnebloem Beltrum; 
Noteert u alvast de volgende datum voor onze feestelijke 
Zonnebloemmiddag in uw agenda: Zaterdag 4 juli 2020.  
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GERARDUS-KALENDER NOG VOORRADIG 
 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest een 
Gerardus-kalender aan te schaffen, er zijn nog enkele 
voorradig bij de Coop.  
U kunt ze vinden bij de tijdschriften. 
 
 
NI’J–JAORSVISITE  
 
Um te beginnen wense wi’j owleu  
Völle heil en zeagen in 2020 ! 

 
Stichting Oud Beltrum neugt ow  
veur hun traditionele ni’j-jaorsvisite  
op zaoterdagmeddag 18 januari 2020  
bi’j zaal Spilman an de Nelissenstraote. 
 
De visite begint om half drie, maar de zaal is vanaf twee uur open.  
De entree bedraagt evenals vorig jaar € 15,-, bij binnenkomst te voldoen. 
Naast het vertrouwde welkomstdrankje en koffie met kniepertje zal u een 
gezellige middag worden aangeboden, waarbij herinneringen aan het ‘oude 
Beltrum’ weer naar boven zullen komen. Tegen het eind van de middag is 
er weer het bekende halve haantje met toebehoren. 
 
Ook niet-leden van Stichting Oud Beltrum willen we op deze wijze 
uitnodigen voor de visite! We hopen velen te kunnen begroeten. 
 
Wel vragen wij u om u uiterlijk maandag 13 januari op te geven bij: 

 familie Ballast: tel. 0544 – 48 16 59 
 familie Bouwmeesters: tel. 0544 – 48 16 33 
 
Namens St. Oud Beltrum 
De organisatie 
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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 
 
 

PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM 

het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11 
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis) 

  - voor in de volgende ECHO 

        uiterlijk t/m maandag 3 februari 
- vragen en informatie 

  - aanmeldingen doop / huwelijk 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 3 febr en 2 mrt. 

     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 8 februari t/m vrijdag 6 maart 2020:  
  uiterlijk t/m zaterdag 1 februari 2020.    

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  

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
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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  
 
 

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  

 
 

PASTORAAL TEAM 
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793 

pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330 
pastor.den.hartog@gmail.com 

C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl 
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 

pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 
 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl
mailto:pastor.den.hartog@gmail.com
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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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 
  
 

     
    KLEURPLAAT 
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Doopviering    zondag 1 maart 13.00 uur    
Communieviering   zondag 19 april 10.30 uur in Groenlo    
       voor de Sint Paulusparochie 
 

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. 

 

 
Kiddoesj sluit jubileumjaar af met Midwinterconcert  
 
In 2019 vierde Kiddoesj haar 50-jarig jubileum. Het hele jaar stond bol 
van activiteiten om het heugelijke feit te vieren. De afsluiting van het 
jubileumjaar was op zaterdag 21 december in de kerk met een 
Midwinterconcert in kerstsfeer samen met Harmonieorkest Concordia. 
Het goedbezochte jubileumconcert viel bij de bezoekers in goede aarde 
en was een genot om naar te luisteren. Het gezamenlijke optreden was 
dan ook een waardige afsluiting van een bijzonder jaar. Op naar de 
volgende 50 jaar!  
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