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Periode: zaterdag 8 februari t/m vrijdag 6 maart 2020

Beltrumse pastoors geëerd op plaquette
Jan Kok en Joop Ribbers namen het initiatief om de twaalf pastoors die
de Beltrumse parochie hebben gediend, te eren door hun namen te
vereeuwigen op een plaquette. Na de viering van zondag 26 januari
onthulde oud-pastoor Scholten de plaquette die in het portaal van de
kerk hangt.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 8 februari t/m vrijdag 14 februari 2020

Vijfde zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Jesaja 58, 7 – 10
Matteüs 5, 13 – 16

Ook steken ze geen lamp aan en zetten die dan onder de korenmaat.
Nee, op de luchter, en dan straalt hij voor allen in het huis. Zo moet uw
lamp een licht zijn voor het aanschijn van de mensen.
Zondag 9 februari
10.30 – 11.30 uur

Vrije inloop

Woensdag 12 februari
Geen viering
Vrijdag 14 februari
20.00 u. in de kerk Valentijnsconcert Akkoord ‘Alles is Liefde’
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 15 februari t/m 21 februari 2020

Zesde zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Sirach 15, 15 – 20
Matteüs 5, 17 – 37

Als je dan je gave offert op het altaar en jij je daar herinnert dat je
broeder iets tegen je heeft, laat je gave daar voor het aanschijn
van het altaar en ga eerst heen: verzoen je met je broeder
en dan kun je komen en je gave offeren.
Zondag 16 februari
09.00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Samenzang
Acolieten:
Geen

Misintenties:
Bernard te Loeke en overleden familie; Maria Hoitink-Veltkamp; Jan
Nijbroek; Frans Hoitink; Leo Bennink (jgd.); Theo Scharenborg (jgd.);
Annie Stortelder-Nijkamp; Hendrik Maarse; Diny Ravesloot-Olthof; Jan
en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; familie Beunk-Hoitink.
Woensdag 19 februari
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Wilma Ballast-Mombarg (jgd.).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 22 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Zevende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:

Leviticus, 19,1 – 2 + 17 – 18
Matteüs 5, 38 – 48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat er gezegd
is: Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden
aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem
dan ook de andere toe”.
Zondag 23 februari (extra collecte)
10.30 u. in de kerk

Gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Samenzang
Acolieten:
Geen

Misintenties:
Annie Stortelder-Nijkamp; Harrie te Fruchte.
Woensdag 26 februari (Aswoensdag)
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 29 februari t/m vrijdag 6 maart 2020

Eerste zondag van de veertigdagentijd
Weekend lezingen:

Genesis 2, 7 – 9; 3, 1 – 7
Mattteüs 4, 1 – 11

“Stel de Heer, uw God niet op de proef.”
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg.
Zaterdag 29 februari
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. De Jong
Koor:
Dames- en Herenkoor
Acolieten:
Communie uitreikers
Misintenties:
Frans Hoitink; Hendrik Stoteler (jgd.); Marie Stoteler-Huurneman;
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Henk Wolterinck (jgd.);
Overleden familie Orriëns-Everink; uit dankbaarheid; Fam. StapelbroekHendriks; Annie Stortelder-Nijkamp; Henk Bleumink (Olde Pelle); Diny
Ravesloot-Olthof.
Woensdag 4 maart
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Annie Ernst-Baks; Zr. Stefanie (namens mensen van de
gang en buren); overleden ouders Ballast-Luttikholt en
Theo en Wilma.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST.PAULUSPAROCHIE
Neede

za 8 feb

19:00

Groenlo

zo 9 feb

10:30

Beltrum

zo 9 feb 10:30

Vrije inloop

Groenlo

zo 9 feb

Doopviering
Pastoor H. de Jong

Lievelde

za 15 feb 19:00

Neede

za 15 feb 19:00

Beltrum

zo 16 feb 09:00

Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie

Eibergen

zo 16 feb 09:00

Rekken

zo 16 feb 09:00

Groenlo

zo 16 feb 10:30

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Groenlo

za 22 feb 17:30

Eibergen

za 22 feb 19:00

Rietmolen

za 22 feb 19:30

Groenlo

zo 23 feb 10:30

Beltrum

zo 23 feb 10:30

13:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Carnavalsviering/ Woorddienst
Pastoor H. de Jong
Taizé viering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Gebedsviering
Werkgroep Liturgie
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Beltrum

za 29 feb 19:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eibergen

zo 1 mrt 09:00

Lievelde

zo 1 mrt 09:00

Groenlo

zo 1 mrt 10:30

Neede

zo 1 mrt 10:30

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Concert Dames- en Herenkoor
met de ZoZo Mannen.

Beltrum

zo 1 mrt 13:00

Doopviering
Pastoor H. de Jong

Rietmolen

zo 1 mrt 19:00

‘Bløfdienst’
Ds. de Boer een viering
met een Bløf coverband

TAIZÉ VIERING
Op woensdag 12 februari 2020 is er een Taizé viering in de
Oude Calixtus. Deze begint ook om 19.00 uur. U bent van harte
welkom
WOENSDAGMORGENVIERINGEN: MAART-APRIL
Wo 4 mrt
10.00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong Koffie
Wo 11 mrt
Geen viering
Wo 18 mrt 09.00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Wo 25 mrt
Geen viering
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo

1 apr
8 apr
15 apr
22 apr
29 apr

10.00 Eucharistieviering
Geen viering
09.00 Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering
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Pastoor H. de Jong Koffie
Pastor R. den Hartog

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
donderdag
donderdag
donderdag

Zondag 4 oktober 14.00uur

13 februari
20 februari
17 september
24 september

DOOPAANKONDIGING
Op 1 maart 13.00 uur worden tijdens de doopviering in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
Huub Middelhuis
Boskamp 22
Beltrum

&

Teddy Heutink
Grutto 18
Beltrum
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OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van
Annie Stortelder-Nijkamp
Dorpsstraat 2 kamer 8
Beltrum
Zij is 2 februari 2020 op 80-jarige leeftijd overleden.
Jacob Lindeboom
Voorheen Mr. Nelissenstraat 44
Beltrum
Hij is op 15 januari 2020 op 88-jarige leeftijd overleden.
Hij is hier begraven op het kerkhof.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand januari:

€ 367,35

EXTRA COLLECTE
Op 23 februari is er weer een extra PCI collecte. In deze vreugdevolle
tijd van Carnaval, richting Veertigdagentijd, willen we ook denken aan
hen voor wie deze dagen minder plezierig zijn. De tweede collecte is
vandaag dan ook bestemd voor onze Parochiële Caritas Instelling. De
PCI geeft financiële en materiële hulp in incidentele gevallen aan
mensen die in de knel zijn geraakt. De PCI ondersteunt de
Voedselbank, Vincentius-vereniging en Vluchtelingenhulp en draagt bij
aan projecten als “schuld-hulp-op-maat” en het Inloophuis. Hartelijk
dank voor uw bijdrage.
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ACOLIETEN
Zondag 8 maart
Zondag 15 maart

10.30 uur Inloop, geen acolieten
09.00 uur Woord- en Communieviering
Acolieten/Communie uitreikers

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 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. Of de misintenties in de witte brievenbus en het tarief
overmaken via uw bank.
Donderdagmorgen blijft hetzelfde van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Namens locatieraad en secretariaat
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Locatie nieuws
VRIJE INLOOP OP ZONDAG 9 FEBRUARI
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.
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.
GEBEDSVIERING
Aangezien het vierde weekend van de maand niet is ingepland in het
rooster van pastores is er deze zondag gekozen voor een andersoortige
viering verzorgd door de werkgroep. De werkgroep verzorgt op zondag
23 februari om 10.30 uur een gebedsviering.
U bent allen van harte welkom om deze bij te wonen.
FILMAVOND
Volgens het nieuwe basisrooster per 1 januari jl. staat in het eerste
weekend van de maand een eucharistieviering gepland en in het derde
weekend een woord- en communieviering. In de overige weekenden
vinden andere kerkelijke vieringen en activiteiten in onze kerk plaats.
Zo staat er op zaterdagavond 21 maart om 19.00 uur een bijzondere
film gepland: Sporen van Spiritijnen, Testament van een missie.
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Wij zouden het fijn vinden als u deze datum alvast wilt noteren, in de
volgende echo leest u er meer over.

R. Hofman & M. Heutinck
TERUGBLIK KERSTACTIE
Ieder jaar is de uitdeeldag hét moment waar we als vrijwilligers van de
kerstpakkettenactie naar toe werken. Het begint al in de zomer als we
de contacten leggen met de supermarkt waarvoor een dergelijke grote
levering (dit jaar 442 pakketten) een flinke logistieke uitdaging is, vooral
midden in een toch al drukke kerstperiode. Aan het einde van de
uitdeeldag komen alle vrijwilligers samen om door te spreken hoe de
uitgifte verlopen is. Regelmatig valt dan het woord “dankbaarheid”.
Dankbaarheid van de ontvangers van een pakket en dankbaarheid
omdat dat wij iets voor anderen konden betekenen in de aanloop naar
Kerstmis. Stilletjes ook dankbaarheid dat we het persoonlijk goed
hebben en geen beroep hoeven doen op charitatieve acties. Ieder mens
is kwetsbaar en bij tegenslag kan het leven plots een andere wending
krijgen. Een mooie reactie dit jaar was van een man die trots meldde
dat hij dit jaar voor het laatst een pakket kwam ophalen omdat hij
eindelijk een baan had gevonden. En elk jaar komen weer onuitwisbare
herinneringen ter tafel aan eerdere uitdeelavonden, zoals de man die
het pakket ter plekke openmaakte en zwaar teleurgesteld was dat er
niets voor zijn hond in zat. Of het verhaal van de man die zijn pakket liet
vallen en toen hij het oppakte en weer doorliep een spoor van
chocolademelk achterliet. Anekdotes die voor ons bij de Kerstactie horen
zoals “Flappie” van Youp van het Hek bij Kerstmis.
De kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken is een actie
van mensen voor mensen. Onze dank aan iedereen die de
Kerstactie financieel mogelijk heeft gemaakt. Zo konden we in de
decembermaand een lichtpuntje zijn voor mensen die het financieel
moeilijk hebben.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland,
Caritas Beltrum.
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St. Paulusparochie
OECUMENE
Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum,
Groenlo en Lievelde op de zondagen van de veertigdagentijd
tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed.
Dit jaar vinden ze op alle zondagen in maart plaats in de
Calixtusbasiliek in Groenlo. Om 17.00 uur 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. De woorden
van het Onze Vader zijn dit jaar het thema van onze overwegingen en
meditatie. U bent van harte uitgenodigd.
EEN NAAM VOOR DE NIEUWE PAROCHIE
In oktober maakten de besturen van de St. Ludgerparochie en de St.
Paulusparochie bekend op termijn één parochie te zullen gaan vormen.
Bij fusie ontstaat een nieuwe parochie, die ook een naam krijgt. Een
naam geldt niet alleen als duiding maar een naam zegt hopelijk ook iets
over identiteit. Dit kan een geheel nieuwe naam zijn, een al bestaande
naam of een combinatie van bestaande namen. De naam wordt
goedgekeurd en verleend door de aartsbisschop van Utrecht die
middels zijn decreet de nieuwe parochie instelt.
Hiervoor gelden richtlijnen. De naam van de parochie:
 betreft de naam van een persoon of personen die heilig of zalig zijn
verklaard;
 kan niet de naam van een plaats of gebeurtenis zijn (bijv.
Jerusalemparochie);
 betreft bij voorkeur een heilige of zalige die een relatie heeft tot het
gebied van de parochie en/of een inspirerend voorbeeld is;
 dient de verscheidenheid van patroonheiligen in het bisdom (is er al
een parochie in het bisdom die deze heilige of zalige als patroon
heeft?).
De fusiecommissie wil de eigen parochianen van de St. Paulus en St.
Ludger in de gelegenheid stellen om suggesties aan te dragen voor de
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nieuwe naam van de te stichten parochie. In overleg met de
parochiebesturen draagt de fusiecommissie één of meer namen voor
aan de aartsbisschop, die een finale beslissing neemt. Pas in een later
stadium en wanneer duidelijk is wanneer de fusie ingaat, zal de naam
op nog nader te bepalen wijze officieel worden bekend gemaakt.
Suggesties voor de nieuwe naam, met uw motivering, kunt u tot 1
maart 2020 schriftelijk of per e-mail indienen bij het centraal
secretariaat van de parochies St. Paulus en St. Ludger, t.a.v. Francis
Poelhuis: secretariaat@sintludger.nl Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

Namens de Fusiecommissie,
Pastoor H.A.M. de Jong
VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN
Bezinnend onderweg naar Pasen
Door het oude, verdroogde te verbranden
ontstaat er vuur, licht en warmte.
Wij dromen ervan
dat de komende veertigdagentijd
een zoektocht zal worden
naar een nieuwe adem.
Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse
geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen.
Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen.
Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten
werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in
geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je
leven meer kleur te geven.
Bezinningsmail
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 26 februari tot en
met 13 april, willen wij: Eveline Struijk, predikant van de Protestantse
Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van
de parochie HH Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte,
beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.
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Bent u geïnteresseerd?
Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl, of www.12apostelen.nl.
Bij doorklikken op de link ‘Oikomeneachterhoek’ (onderaan de
voorpagina), vindt u het het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt
u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.
Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft
gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 26 februari
krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.
Hebt u geen computer / e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende
teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in]
vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij
aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als
ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van Marga Engelage
en Eveline Struijk
VASTENACTIE
Zoals vorige jaar hebben we ook dit jaar een verzoek van het Bisdom
Keren in Eritrea gekregen om het hieronder omschreven project te
ondersteunen in de vastentijd van 2020. Ook locatie Beltrum kiest voor
dit onderwijsproject in Eritrea Dit project wordt gecoördineerd door één
van onze parochianen uit Eibergen die ook de volgende tekst heeft
samengesteld. In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn
geen middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de
dichts bijgelegen stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te
zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag naar
de stad reizen is voor velen niet haalbaar vanwege de grote afstand die
de studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet
voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van
de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten
een belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun
kinderen thuis te laten blijven. Om kinderen toch een opleidingskans te
bieden probeert de RKK in het Bisdom Keren een oplossing te bieden
door een boardingschool (kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan
te bieden voor de allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen. Zij
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hoeven hun studie niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak.
Er is een commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of
de student in aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin
zodat de mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft.
Het Vastenactieproject bestaat uit de renovatie van een bestaand
gebouw. Als het volledig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en
studeer ruimte bieden voor ongeveer 65-70 leerlingen per jaar. Dit
project zal zorgen dat het gebouw blijft bestaan. Door deze
verblijfsmogelijkheid wordt studenten een kans geboden hun studie
voort te zetten zonder zorgen over onderdak. Zij hoeven geen grote
afstanden af te leggen en kunnen zich daardoor volledig focussen op
hun studie. Voor ouders is het geruststellend dat hun kinderen een
goed onderdak hebben en zo kunnen werken aan een goede toekomst.
Een goede opleiding zorgt niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling
maar helpt ook mee aan het welvarender maken van de gemeenschap.
Studenten van arme gezinnen uit meer dan 21 omliggende dorpen
kunnen gebruik maken van de boardingschool in Keren.
Dit project is uniek, en dankzij uw gulle donatie kan het gebouw voor
langere periode gebruikt worden. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens de Bisschop van Keren Eritrea. Uw broeder in Christus.
Musie Sium Eibergen
VAN NACHT NAAR DAG
Onder deze titel geeft Quirine Melssen een ontroerende voorstelling. De
commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie nodigt u
uit deze voorstelling op zaterdag 22 februari 2020 bij te wonen.
De voorstelling begint voor dag en dauw: één uur voor zonsopgang, om
6.42 uur (v.a. 6.15 uur bent u welkom). Hij vindt plaats in het Koptisch
Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde. De ingang is
aan de achterzijde. Na afloop van de voorstelling ontbijten we samen.
Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland in het kader van de
herdenking van 75 jaar vrijheid is de voorstelling gratis. Voor het ontbijt
en het gebruik van het klooster vragen wij een vrije gift.
De voorstelling wordt voor maximaal 75 personen gespeeld. U dient
zich uiterlijk 16 februari op te geven bij Peter Müller: 0544 463045 of
pjamueller@gmail.com, waarbij u tevens uw dieetwensen doorgeeft.
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BEDEVAART IERLAND
Ga met het Aartsbisdom Utrecht mee op bedevaart naar Ierland. Dit
land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke
historie: in Ierland liggen onze christelijke wortels. Het waren
missionarissen uit Ierland die het geloof op het Europese vasteland
verkondigden. Eén van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick.
Maar ook Sint Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige
van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.
We nodigen je uit voor deze inspirerende reis die zal plaatsvinden van
dinsdag 9 tot en met maandag 15 juni 2020
Op woensdag 12 februari om 19:30 uur is er een informatiebijeenkomst
in de Ludgerzaal aan de achterzijde van de Bonifatiuskerk in
Lichtenvoorde. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie kun je Pastor den Hartog benaderen.
Tel: 06-57 33 03 30
Email: pastor.den.hartog@gmail.com
BEDEVAART BANNEUX
De vrijwilligers van Caritas Banneux N.D. van Bisdom Utrecht Regio
Gelderland Oost zijn al weer vol op voorbereidingen aan het treffen
voor de komende Bedevaarten van het jaar 2020. Echter deze
voorbereidingen kunnen we niet doen zonder Uw hulp. Om er een
geslaagde Bedevaart van te maken hebben de vrijwilligers U als gast
nodig. Onze regio gaat dit jaar 3x naar Banneux. Te weten:
 23 en 24 mei 2020 (tweedaagse)
 4 t/m 9 juni 2020
 9 t/m 13 okt 2020
De Bedevaart van 4 t/m 9 juni staat in het teken van het 70-jarig
jubileum van Bisdom Utrecht naar Banneux. Deze bedevaart zal dan
ook een feestelijk tintje hebben. Deze Bedevaart gaat Bisdom Utrecht
alleen dus kunnen er 220 gasten mee.
Met de vijfdaagse Bedevaarten is er zorg aanwezig die u waar mogelijk
overal mee kan helpen, van persoonlijke zorg tot vervoer per rolstoel.
Mocht vijf dagen te lang zijn dan is er de mogelijkheid om met de
tweedaagse mee te gaan. Echter is er dan geen persoonlijke zorg
aanwezig.
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Heeft u interesse om mee te gaan of wilt u toch eerst nog wat
informatie dan kunt U zich wenden tot:
Joke Hubers-Kruissen 0543-47 10 18 of 06-18 82 58 22
jokehubers@hotmail.com
Bij voorkeur na 18.00 uur bellen of antwoordapparaat inspreken.
Wij hopen U graag te ontmoeten op een van de Bedevaarten.
OP WEG NAAR EMMAUS
Vragen van parochianen uit de Sint Ludger en de Sint Paulus
De afbeelding op de banners in de diverse kerken is een tafereel uit dit
verhaal (Op weg naar Emmaus). Zijn leerlingen herkenden Jezus aan
het breken van het Brood, toen ze Hem op de derde dag na de dood
onverwacht weer ontmoeten. Jezus loopt een stukje met hen mee en
legt de oude Schriften uit. Alles was al beschreven en toch begrepen de
leerlingen dit nog niet helemaal. Ze hadden nog vele vragen.
Onderstaande vragen hebben communie-ouders geformuleerd in
deelgroepjes, nadat we samen een film over Emmaüs hadden bekeken.
Emmaüs, – het herkennen van Jezus aan het breken van het Brood op
de derde dag na de opstanding-, is het centrale verhaal in het Jaar van
de Eucharistie en ook in het werkboek voor de communicanten en de
vieringen van de eerste heilige communie in 2020. Het ene groepje
ouders heeft de vraag bedacht en een ander groepjes ouders heeft een
antwoord geformuleerd. Daaruit kwamen weer nieuwe vragen voort.
Wellicht inspireren deze mooie gedachten u ook? Daarom willen we
deze met u delen.
Waarom kan God er niet voor zorgen dat er geen oorlog meer is?
Omdat mensen niet volmaakt zijn: iedereen schiet tekort en begaat
zonden.
Waarom gaan we ervan uit dat dat mensen zonden begaan?
Niemand is perfect: niemand is volmaakt, zoals Jezus was.
Zijn mensen van nature goed ? Waar komt dan het foute vandaan?
Van nature zijn mensen goed: door gebeurtenissen en teleurstellingen
kan het zijn dat mensen verkeerde keuzes maken.
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Wat kan God voor mij betekenen?
Iemand die boven ons staat waardoor je nooit alleen bent.
Geeft houvast, vertrouwen en bezinning.
Is er leven na de dood?
We hopen het! De kinderen denken van wel. Zij denken aan iemand als
een sterretje aan de hemel. Het is een weerzien met overleden
mensen.
Jezus is gestorven om de zonden van de mensen te vergeven. Hoe lang
geldt dit? Worden zonden steeds vergeven? Of moet hiervoor steeds
weer iets ‘nieuws’ gebeuren?
Ja, vergeving gaat steeds door, oneindig! Er gebeurt steeds iets nieuws
en ook dat wordt weer vergeven. Ja, als je gelooft en oprecht spijt/
berouw hebt, worden je zonden steeds vergeven.
Waarom moeten sommige mensen meer lijden dan anderen?
Hier heeft de mens geen invloed op/ dit is niet in onze handen.
Nieuwe vraag: tot op zekere hoogte hebben we hier wel invloed op,
toch?
Moet je voor geloven naar de kerk?
Nee, niet per se, maar het prettige gevoel in de kerk geeft net een
beetje extra. Anderen dachten wel: we hebben elkaars gebed nodig.
Waarom is het soms zo oneerlijk verdeeld?
Sommige mensen lijkt het altijd goed te gaan. Iedereen krijgt het deel
dat hij/zij aan kan. God is voor iedereen gelijk.
SILENTIUM INCARNATUM -CREATIE IN STILTE!

Verandering of compromis?

Na een frisse start in een nieuw jaar met een extra dag, staan we in
het kerkelijk jaar in de maand die begint met Maria Lichtmis en die
eindigt met Aswoensdag. Tevens het Jaar van de Eucharistie, waarover
u regelmatig zult lezen en horen. Veertig dagen na Kerstmis op 2
februari vieren we het feest waarbij Jezus, zoals gebruikelijk voor elk
eerstgeboren Joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Ook wel het
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feest van ontmoeting of opdracht van de Heer genoemd. Op 26
februari vieren we na carnaval, Aswoensdag. Dit is het begin van de 40
dagen durende Vastentijd, dat loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille
Zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig
vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. De
betekenis van het askruisje is dat je uit as gekomen bent en tot as keer
je terug. In feite een diepe gedachte over het leven! De beperktheid
van ons menselijk bestaan, geeft ons zin en betekenis. Wat zou het zijn
als je altijd alles later nog wel kunt doen… het is toch eindeloos! Dan
hoef je vandaag niets! Kan het morgen of volgend jaar of over tien jaar
ook nog wel. De eindigheid geeft ons leven betekenis en maakt het
zinvol. Tegelijkertijd moeten we de balans zoeken en ons niet onder
druk van de tijd laten zetten. Het leven zit wonderlijk mooi in elkaar.
We zijn geschapen als vrije mensen en dat geeft ook betekenis. We
hebben keuzes. En met die keuzemogelijkheden, nemen we ook een
verantwoording op ons. Vrijheid is nooit een ongebreidelde vrijheid.
Maria Lichtmis is het feest van de ontmoeting. God is onder ons
geboren en Hij openbaart zich aan ons en we kunnen Hem ontmoeten.
Dat kan alleen in geloof plaatsvinden. Waar geloof is kan God
wonderen verrichten. De ontmoeting met de Heer – in iedere
communie actueel- maakt dat wij meer en meer op Jezus willen lijken.
We zijn geen perfecte mensen en dat hoeft ook niet. Gods goedheid en
de genade geven ons telkens nieuwe kansen en mogelijkheden tot
herstel. Het sacrament van vergeving is evenals het leven zelf,
wonderlijk rijk en mooi. Dat (her)ontdekken gelukkig steeds meer
mensen in onze tijd. Wanneer we ons christen of gelovigen noemen,
dan is dat niet vrijblijvend. Het ontvangen van de hostie is geen
superprijs voor een gelovige, maar veel meer een opdracht om getuige
te zijn van Gods vrede en liefde in je eigen leven. Met het Askruisje
staat dat als het ware op je voorhoofd geschreven. De Kerk heeft een
rijke traditie en iedere keer opnieuw beleven we deze jaarcyclus. Dit
doet me denken aan een uitspraak van paus Franciscus: ‘traditie is niet

het vereren van de as, maar het doorgeven van het vuur’.

Misschien hebt u ook al de film op Netflix bekeken over de twee
pausen? The two popes. Een portret van de tegenpolen paus
Benedictus XVI en paus Franciscus, bestaande uit feiten en fictie. De
film maakt nog eens duidelijk dat we als kerk leven in een bijzonder
tijdsgewricht. Het is waar: we kennen twee pausen en wel twee
verschillende! Het leek zowel in april 2005 als ook in maart 2013 een
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keuze tussen traditie of hervorming. Aanvankelijk won de eerste,
daarna leek er ruimte voor de tweede. Maar in beiden klinkt de
zinsnede: ‘een Kerk die trouwt met haar tijd, zal spoedig weduwe zijn’.
Onze kerken zijn prachtig, maar ze zijn leeg. In de film horen we paus
Benedictus bekennen dat hij geen ‘salesmanager’ kan zijn. Dat hij
onvoldoende weet van het leven in een wereld, dat de Kerk zou moeten
helpen. Hij heeft in zijn jonge jaren het leven niet geproefd: gaf
voorrang aan studie en boeken. Hij is een geleerde. Kardinaal Bergoglio
blikt terug en zegt in datzelfde gesprek, dat genade en vergeving
werken als dynamiet: het breekt muren af. Beiden zijn getekend door
hun verleden en hebben hun eigen achtergrond, talenten en
levensverhaal zoals ieder mens. Beiden hebben hun roeping, zoals ieder
mens! De wereld en de natuur is in verandering. Verandert God ook? Is
meegaan in de verandering een compromis? In de zomerresidentie
Castel Gandolfo, brengt de ontmoeting tussen deze twee kerkleiders
een verandering teweeg. Ze verliezen hun wederzijds argwaan.
Silentium incarnatum (gemaakt in stilte)! Dat is een uitspraak waarop
paus Benedictus in de film steeds terugkomt. Hoe waarderen wij de
stilte van ons eigen wachten en volharden. Hoe verhouden we ons tot
het Mysterie van leven? Ervaren wij verbondenheid met God, die naar
diepgaand geluk leidt? Gunnen wij onszelf af en toe de rust om na te
denken en stil te staan bij wie we zijn en wat we willen? We leven soms
in een bubbel: mooi maar onwerkelijk en opgesloten. En ongemerkt
raken we gewend aan het leed van de ander. Niemand voelt zich nog
verantwoordelijk. En als niemand schuld heeft, is iedereen schuldig?
Verbinden is het centrale woord in het Jaar van de Eucharistie en in de
samenleving: God en mens. Verbinden van levensverhalen. Kennis

maken en kennis verwerven: ontmoeten en leren.

Verbinden van traditie en hervorming, van Kerk en samenleving.
Soms stil zijn. Laten we allemaal een idealist zijn: en niet van deze
wereld af willen zonder dat je iets voor een ander en ter verbetering
van de samenleving hebt gedaan.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster Sint Paulus en Sint Ludger.
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Uit de Beltrumse gemeenschap

CARNAVAL
KBO/Samenleven nodigt u uit voor de bonte buutmiddag op zaterdag
22 februari. Er komen weer top-buutreedners, onze lachspieren worden
weer volop getest. De Belstars en Valse Loch zijn van de partij.
Daarnaast worden we verrast met een nieuw senioren-prinsenpaar. Er
zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, zodat iedereen meer plaats en
tijd heeft om te kunnen genieten van een gezellige middag. Deze
middag begint om 14.00 uur en de zaal gaat open om 13.15 uur. De
entree is € 10,- dit is inclusief 3 munten, dus zorg dat je erbij bent.
VRIJHEID
In de Echo van 27 juli heeft u kunnen lezen dat we vanuit de Raad van
Overleg Beltrum en de 4 - 5 mei commissie het jubileum van 75 jaar in
vrijheid leven in Beltrum uitgebreid willen vieren. De afgelopen
maanden zijn er verschillende keren vergaderd en we denken dat we
als commissie, van 4 mei als herdenkingsdag (v.a. 17.30) en 5 mei als
nationale feestdag (gehele dag) iets bijzonders hebben kunnen maken.
We kunnen u melden dat het programma, dat plaats zal vinden in de
kerk, op het Mariaplein en in de feesttent, nagenoeg rond is.
Binnenkort volgt er berichtgeving op verschillende manieren zodat u
allen op de hoogte wordt gebracht.
Noteer deze datums alvast in uw agenda!

Namens de RvO en 4/5 mei commissie Beltrum,
Martin Bouwmeesters, Luc Nijhuis, Wigbert te Brake en Carla Klein
Breteler
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ZIJACTIEF
Op donderdag 27 februari om 19.30 uur in
zalencentrum Dute wordt de avond verzorgd door onze wijkagent.
Thema: Inbraakpreventie. Tijdens deze avond horen we hoeveel we er
zelf aan kunnen doen om inbraak bij ons in huis te voorkomen. We
denken te wonen in een ‘veilig gedeelte’ van Nederland. Helaas blijkt
dat niet altijd waar. Soms zijn het kleine dingen die kunnen voorkomen
dat er bij ons kan worden ingebroken. De wijkagent zal ons tips aan de
hand doen ter voorkoming van inbraak. Welkom allemaal.

Bestuur ZijActief
VALENTIJNSCONCERT
Zanggroep Akkoord nodigt u uit voor haar ‘Alles is Liefde’ concert. Deze
titel vraagt om een speciale dag! Daarom bent u van harte welkom op
Valentijnsdag: vrijdag 14 februari aanstaande in de Kerk van Beltrum.
Aanvang 20.00 uur en om 21.30 uur is de afsluiting onder het genot
van een hapje en drankje. Zoals u van Zanggroep Akkoord o.l.v.
Annemarie Hilferink, mag verwachten is het repertoire gevarieerd;
bekende klassiekers maar zeker ook verrassende liederen. Van acapella tot swingend en met extra muzikale begeleiding door Sander te
Grotenhuis op toetsen en Tom Gregoor met gitaar. Daarnaast zal
Mariëlla Vermeer een bijdrage leveren door het voordragen van
gedichten. Het thema van het concert zal tot zijn recht komen: ALLES is
liefde! U begrijpt: dit is veel meer dan een Valentijnsconcert!
Kaarten kosten € 10,00 voor volwassenen en kinderen t/m 12 jaar
betalen € 5,00.(inclusief hapje en een drankje) De kaarten zijn
verkrijgbaar bij Cafetaria Dute in Beltrum en de Zuivelhoeve in Eibergen
of via mailadres zanggroepakkoord@gmail.com En uiteraard via de
leden van Zanggroep Akkoord.
U bent van harte welkom op het
Alles is Liefde concert! Graag tot ziens!
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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 2 maart
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur op 2 mrt en 30 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 7 maart t/m vrijdag 3 april 2020:
uiterlijk t/m zaterdag 29 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
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
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 geestelijke 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
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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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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.

Onthulling nieuwe lectorenlessenaar tijdens eerste inloop
Met ingang van dit jaar is in het tweede weekend van de maand op
zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur een vrije inloop in de kerk. De
eerste keer was op zondag 12 januari. Ter gelegenheid van Nieuwjaar
en om de bezoekers te verwelkomen in de nieuwe opzet werd er koffie
met een kniepertje gereserveerd. Voor de eerste keer was de opkomst
met ruim veertig bezoekers zeker goed te noemen. De meeste mensen
waarderen het dat er iets in de kerk georganiseerd wordt in weekenden
dat niet iemand van het pastoresteam voorgaat in een dienst.
Tijdens de inloop op 12 januari was er bovendien de onthulling van een
nieuwe lectorenlessenaar. Deze lessenaar is gemaakt door Frans
Roerdink die in het verleden al vele prachtige dingen voor onze heeft
gemaakt en gerestaureerd. Een aantal jaren terug gaf hij aan omwille
van zijn gezondheid een stapje terug te willen doen. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en Frans was toch nog weer te porren
om zijn vakmanschap in te zetten. Van het materiaal van oude
kerkbanken maakte hij een prachtig katheder. Samen met pastor
Scholten onthulde hij in het bijzijn van de bezoekers van de inloop zijn
vakwerk. Dit leverde hem een applaus op en welgemeende
dankwoorden. De nieuwe lectorenlessenaar krijgt een vaste plek achter
in de kerk en zal goed van pas komen bij toekomstige bijeenkomsten.
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