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Periode: zaterdag 7 maart t/m vrijdag 3 april 2020

Jubilarissen Kiddoesj gehuldigd tijdens jaarvergadering
Tijdens de ledenvergadering van Kiddoesj enkele weken geleden
werden zeven jubilerende koorleden gehuldigd: Bennie Spekschoor (25
jaar), Harry Geverinck (bijna 50 jaar),Nick Ravesloot (35 jaar), Lucy
Spekschoor (35 jaar), Margriet Spexgoor (40 jaar), Silvia Spijkers (45
jaar) en Anne Ballast (12,5 jaar; niet op de foto).

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 7 maart t/m vrijdag 13 maart 2020

Tweede zondag van de veertigdagentijd (Jaar A)
Weekend lezingen:
Genesis 12, 1 – 4a
Matteüs 17, 1 – 9

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
Zondag 8 maart
10.30 – 11.30 uur

Vrije inloop

Woensdag 11 maart
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 14 maart t/m 20 maart 2020

Derde zondag van de veertigdagentijd (Jaar A)
Weekend lezingen:
Exodus 17, 3 – 7
Johannes 4, 5 – 42

Er komt een vrouw, uit Samaria, om water te scheppen; Jezus
zegt tot haar geef mij wat te drinken!
Zondag 15 maart
09.00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. werkster C. Roetgerink
Koor:
Dames en Herenkoor
Acolieten:
Communie uitreikers

Misintenties:
Maria Hoitink-Veltkamp; Frans Hoitink; Herman Dreierink; Harry
Stapelbroek (jgd.); Teun Roelvink en Hans Roelvink; Jan Pasman (jgd.)
en overleden ouders Pasman-ten Bras en kinderen; Agnes Bleuminkte Bogt; Anna Ribbers-Hoitink (jgd.) en Hendrik Ribbers; Annie
Stortelder-Nijkamp; Hendrik Maarse (jgd.); Diny Ravesloot-Olthof; Jan
en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Johan en Marietje GunnewijkTenhagen.
Woensdag 18 maart
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 21 maart t/m vrijdag 27 maart 2020

Vierde zondag van de veertigdagentijd (Jaar A)
Weekend lezingen:
1 Samuël 16,1b,6-7.10 – 13a
Johannes 9, 1 – 41

.. spuwt hij (Jezus) op de grond, maakt slijk met het speeksel en
legt zijn slijk hem op de ogen.
Zondag 21 maart
Geen viering
19.00 u. in de kerk

Film: Testament van een missie
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Vooraf:
Koffie

Woensdag 25 maart
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 28 maart t/m vrijdag 3 april 2020

Vijfde zondag van de veertigdagentijd (Jaar A)
Weekend lezingen:
Ezechiël 37, 12 – 14
Johannes 11, 1 – 45

De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld,
en zijn gezicht bedekt door een doek.
Zaterdag 28 maart
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. De Jong
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Communie uitreikers
Misintenties:
Hendrik Arink; M. Rigter-van der Hoorn (jgd.); Frans Hoitink; Lies
Stoverink-Garstenveld; Marga, Jan en Mineke Beunk; Annie StortelderNijkamp; Henk Bleumink (Olde Pelle) (jgd.); Harrie te Fruchte; Diny
Ravesloot-Olthof; Oom Jos Ribbers (nms. petekinderen); overleden
ouders te Brake-Woertman (jgd.) en Vincent te Brake.
Woensdag 1 april Ziekenzalving
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; Frans Zieverink (jgd.); Marie Zieverink-Hemmink.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST.PAULUSPAROCHIE
Rekken
Neede
Lievelde
Groenlo

za 7 mrt 19:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
zo 8 mrt 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
zo 8 mrt 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
zo 8 mrt 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Beltrum zo 8 mrt 10:20-11:30

Vrije inkoop

Eibergen za 14 mrt 19:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Beltrum zo 15 mrt 09:00

Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelde

zo 15 mrt 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo zo 15 mrt 10:30 Eucharistieviering
voorstellen Eerste Heilige Communie
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Rietmolen zo 15 mrt 10:30 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Beltrum za 21 mrt

19:00 Film: Testament van een missie
Werkgroep Liturgie

Rekken

zo 22 mrt 10:00 Woorddienst Oecum. Midvasten viering
Werkgroep
Neede
zo 22 mrt 10:30 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Groenlo zo 22 mrt 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eibergen zo 22 mrt 19:00 Rozenkransbidden
Werkgroep Liturgie
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Beltrum za 28 mrt

19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eibergen zo 29 mrt 09:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo zo 29 mrt 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 11 maart en 25 maart 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-MEI
Wo 11 mrt
Wo 18 mrt
Wo 25 mrt

Geen viering
09.00 Eucharistieviering
Geen viering

Wo 1 apr

Pastoor H. de Jong Koffie

Pastoor H. de Jong Koffie

Wo
Wo
Wo
Wo

8 apr
15 apr
22 apr
29 apr

10.00 Eucharistieviering
Ziekenzalving
Geen viering
09.00 Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

Wo
Wo
Wo
Wo

6 mei
13 mei
20 mei
27 mei

10.00 Eucharistieviering
Geen viering
09.00 Eucharistieviering
Geen viering
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Pastor R. den Hartog

Pastor R. den Hartog

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 4 oktober 14.00uur

donderdag 17 september
donderdag 24 september

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van
Fons Wolterinck
Kleine Haar 2
Beltrum
Hij is op 18 februari 2020 op 80-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 februari: € 213,38
Extra Collecte P.C.I.: € 46,50
ACOLIETEN
Zondag 5 april

10.30 uur

Zondag 12 april

09.00 uur

geen
palmpasen
acolieten/communie uitreikers
1e paasdag

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 4 april en zondag 5 april is weer de maandelijkse inzameling
voor de Voedselbank. U kunt houdbare voedings-middelen
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 AANSTAANDE ZONDAG 8 MAART
De eerste vrije inloop op 9 februari is heel goed bevallen. Er kwamen
mensen bidden, een kaarsje opsteken, de rozenkrans bidden en een
praatje maken. Men genoot zichtbaar van het samenzijn, en een
praatje, onder het genot van een kopje koffie of thee (40 kopjes
hadden we gezet, en dat was net genoeg). Om 11.30 uur gingen we
echt sluiten, anders hadden we de hele middag nog achterin de kerk
gezeten.
Dus, mensen kom gerust aanstaande zondag een kopje koffie drinken
achterin de kerk, u bent vanaf 10.30 uur van harte welkom, maar mag
ook later binnenkomen. Om 11.30 uur gaan we sluiten. Het is dus vrije
inloop en vrije uitloop.
Tijdens deze vrije inloop kunt u de kerk inlopen om even voor uzelf te
bidden, een kaarsje op te steken, te genieten van de mooie
muurschilderingen, of van een moment van meditatie, en/of een kopje
koffie of thee te drinken.
We hopen u aanstaande zondag te ontmoeten in onze prachtige kerk.

Namens de locatieraad,
Jacqueline en Ria
LOCATIERAAD
Notulen bijeenkomst locatieraad Beltrum d.d. dinsdag 18
februari 2020
Aanwezig: Harry Geverinck, Sylvia Tackenkamp (komt later), Paul
Ribbers, Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Marcel Helmers, John
Oriëns, Ria Zieverink, Anton Helmers, Margriet Spexgoor, Martin
Bouwmeesters en Martin Groot Severt.
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Opening
Welkom door de voorzitter en hij leest als overweging ‘Geen grote
dingen doen maar kleine dingen groot doen met liefde’.
Vanuit de werkgroepen
Catechese
 Het verslag van de bijeenkomst Eerste H. Communie moet nog
komen.
 Woensdag 19 februari bijeenkomst ter voorbereiding op de ‘Top
2000 viering’ op 25 april.
 Jacqueline Slütter doet verslag van haar bezoek samen met Ria
Zieverink aan de voorbereidingsbijeenkomst van de St. Paulusdag
op 28 juni a.s. in Rekken: de plannen zien er goed uit en het kan
een mooie bijeenkomst worden.
Gemeenschapsopbouw
 Afgelopen periode welkomstbezoek gebracht aan 12 nieuwe
parochianen.
Financiën
 De (voorlopige) opbrengst van de Actie Kerkbalans 2020 bedraagt
63.151,- euro; een uitstekend resultaat en bijna 500 euro meer
dan vorig jaar. Erg positief is ook dat er dit jaar meer jongeren
hebben deelgenomen.
 Met de nieuwe penningmeesters zijn afspraken gemaakt over de
rolverdeling; e.e.a. zal zich de komende tijd uitkristalliseren.
Paulien Ribbers blijft tijdens de overgangsperiode betrokken en zij
zal ook de kerkbalans 2020 afronden.
 In de nacht van zondag op maandag jl. is ingebroken in het
parochiecentrum; de sleutelkluis is met geweld open gebroken
waarna de onverlaten zich toegang hebben verschaft. Uiteindelijk is
er een klein bedrag ontvreemd (kas van secretariaat) maar is er
wel behoorlijk wat schade aangericht. Vanaf nu zal er niet meer
met een sleutelkluis worden gewerkt, maar met sleutels die
beperkt en selectief worden uitgereikt en is een aantal aanvullende
maatregelen getroffen.
Kerkhofcommissie
 Zodra de restauratie van de graven gereed is zal hier in de Echo
aandacht aan worden besteed.
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Secretariaat
 Pastor Scholten heeft aangeven dat hij alle Echo’s vanaf het begin
in zijn bezit heeft en wil deze wel overdragen. Stichting Oud
Beltrum zal ze in bewaring nemen.
 Harmonieorkest Concordia wil op 4 mei (dodenherdenking) een
concert houden in de kerk en wil weten of daar kosten aan
verbonden zijn. Daarvoor zullen geen kosten in rekening worden
gebracht; dit is de bijdrage van de kerk aan de herdenking.
Diaconie
 De Vastenactie loopt en er komt een artikeltje over in de komende
Echo.
 Martin Bouwmeesters heeft een bijeenkomst van de Oecumenische
Raad bezocht. Martin is tijdelijk contactpersoon. De zoektocht naar
een Beltrumse afgevaardigde blijft dan ook doorgaan.
Website/communicatie
 Paul Ribbers is bezig met een effectieve manier om binnen de
parochie zicht te houden op het rooster met de verschillende
vieringen in de parochie.
 Bij de vermelding dat misintenties ook in de bus kunnen worden
gedeponeerd met het verzoek meteen de kosten te voldoen, zal
voortaan ook worden gewezen op de mogelijkheid van betalen per
bank.
Liturgie
 Sylvia Tackenkamp heeft een gesprek gehad met de Beltrumse
koren over eventuele betrokkenheid bij andersoortige vieringen.
Dames- en herenkoor zien ervan af in verband met een te drukke
agenda, Kiddoesj en Rhumtas zijn positief en andere koren nemen
het in overweging en geven uiterlijk eind maart hun besluit door.
 Op 24 mei is nog geen koor beschikbaar: samenzang.
Algemeen
 De muurschilderingen aan de zijkant zullen ook worden
gerestaureerd; daarmee worden alle schilderingen van kunstenaar
Bach hersteld. Met de restauratie is afgelopen week begonnen. Dit
zal plaatsvinden vanaf februari waarna het project kan worden
afgesloten.
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Binnenkort komt er weer een toerismefolder Beltrum uit; voorstel is
om de openstelling van de kerk in de zomermaanden op te nemen.
E.e.a. na evaluatie dit voorjaar met betrokkenen van afgelopen
jaar.

Rondvraag
 Met het laatste deel van de muurschilderingen is deze week
begonnen.
 Op zondag 8 maart is er weer een inloop met koffie.

Verslag: Martin Groot Severt
INBRAAK IN PAROCHIECENTRUM
In de nacht van zondag 16 februari op maandag 17 februari is er
ingebroken in het parochiecentrum. De inbrekers hebben met grof
geweld het sleutelkluisje bij de entree van de muur gebroken en zich
met de sleutel toegang verschaft. Hoewel er slechts een klein beetje
kasgeld is ontvreemd, is er wel behoorlijke schade aangericht door het
open breken van kasten en bureaus. Volgens de politie, die de inbraak
in onderzoek heeft, zijn de inbrekers professioneel te werk gegaan.
Over de daders is op dit moment nog niets bekend. Als bestuur van de
locatieraad hebben we naar aanleiding van dit incident besloten niet
langer met een sleutelkluisje te werken. Een beperkt aantal mensen
krijgen een sleutel. Daarnaast is/wordt een aantal aanvullende
maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
EEN OFFICIELE OPENING
Op vrijdag 20 maart wordt het nieuwe kinderdagverblijf met de
toepasselijke naam ‘Juffrouw Bellefleur’ officieel geopend: dit gebeuren
vindt plaats tussen 13.30 uur en 15.30 uur.
Wij als Beltrumse gemeenschap zijn blij dat we voor onze oude pastorie
zo’n goede en passende bestemming gevonden hebben.
Bij gelegenheid van dit feestelijk gebeuren zullen we de klokken laten
luiden.

Jullie Beltrumse locatieraad
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ACTIE KERKBALANS 2020
De Actie Kerkbalans is grotendeels afgesloten en heeft binnen onze
geloofsgemeenschap tot het volgend resultaat geleid.

Voor 2020 is een bedrag van € 63.751,27 toegezegd. Dit is € 468,17
meer dan de toezegging voor 2019, een mooi resultaat.
Over 2019 is een totaal bedrag binnengekomen van € 65.786,12
€ 2,503,02 hoger dan was toegezegd, een resultaat waarmee we
bijzonder blij zijn.
Indien uw deelnameformulier, om welke reden dan ook, niet is
opgehaald dan verzoeken wij U vriendelijk, dit alsnog in een gesloten
envelop te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, met
vermelding: Actie Kerkbalans.
Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan dit
resultaat, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van
harte dank.
Alle vrijwillig(st)ers die hebben meegewerkt om de actie Kerkbalans
goed te laten verlopen,
onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,
Commissie Kerkbalans.
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Filmavond
Graag nodigen wij u uit voor de film “Testament van een missie” op
zaterdagavond 21 maart a.s. in onze kerk.
Om 19.00 uur staat de koffie / thee voor u klaar en om 19.30 uur
begint de film. Het is een zeer inspirerende documentaire over vier
paters. Zij keren terug naar Afrika en Brazilië waar zij geleefd en
gewerkt hebben, vaak onder armoedige omstandigheden. De paters
vertellen wat zij daar toen der tijd aantroffen en hoe zij samen
met de plaatselijke bevolking de leefomstandigheden probeerden te
verbeteren. Met deze film willen zij nu laten zien hoe hun werk door
de mensen zelf wordt voortgezet!
Hartverwarmend en indrukwekkend is het hoe deze vier paters na
zoveel jaar opnieuw worden ontvangen. Daarom is uw komst zeer de
moeite waard! Na afloop van deze film is er gelegenheid om met
elkaar nog even van gedachten te wisselen.
Van harte welkom.
Mia Heutinck en Ria Hofman
GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING OP 1 APRIL IN
BELTRUM
Op woensdag 1 april vindt in Beltrum de jaarlijkse gemeenschappelijke
ziekenzalving plaats tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur.
Parochianen die hiervoor in aanmerking komen zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen. Het sacrament van de zieken is
bestemd voor hen die ziek zijn, door ouderdom verzwakt en voor wie
het leven of de gezondheid broos is geworden. De ziekenzalving is
bedoeld tot kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing van
de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging en zalving
schenken troost, verlichting en de genade van de heilige Geest.
Opgave graag bij mw. Te Boome, Beltrum. Telefoon: 0544 - 46 11 06.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Pastor R. den Hartog
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PAULUSDAG
28 juni a.s. vind de jaarlijkse paulusdag plaats!. Dit jaar gaan we
naar Rekken!
Om 10.30 uur Eucharistieviering in de kerk, daarna programma.
Zet de datum vast in de agenda.
Komt allen, kan maar zo de laatste paulusdag zijn!!
Nadere info volgt.

LENTE
Vanuit mijn raam
kijk ik
op een boom
een gewone boom
een kastanjeboom
vanuit mijn raam
kijk ik
op de lente
de knoppen zitten alle op hun plaats
ze lijken op de regisseur te wachten
die het sein zal geven
tot ontknoping
van hun intrigerend binnenleven
vanuit mijn raam
kijk ik
met verwondering
naar deze nu niet meer gewone boom
de kastanjeboom
en stil vraag ik mij af
is iets wel ooit gewoon
Oeke Kruythof
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St. Paulusparochie
VASTENACTIE 2020
U hebt in de Echo van februari kunnen lezen dat we hebben gekozen
voor het onderwijsproject in Eritrea.
Onderwijs is onmisbaar en voor ons in Nederland bijna als
vanzelfsprekend. Maar dat is helaas niet overal van toepassing.
In Eritrea heeft het Bisdom Keren, door het bieden van een
boardingschool als verblijfplaats, besloten de opleidingskansen voor de
allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen te vergroten.
Daarvoor moet een bestaand gebouw worden gerenoveerd tot
verblijfsmogelijkheid, zodat niet grote afstanden afgelegd moeten
worden voor hun schoolbezoek. En daaraan wordt uw bijdrage besteed.
Evenals vorig jaar zal niet huis aan huis de Vastenzakjes worden
opgehaald. In de Echo van april zult u het vastenzakje tegenkomen.
Deze kunt u in de vieringen in het Paasweekend tijdens collectes
afgeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn tijdens Pasen de kerk te
bezoeken, dan kunt u het vastenzakje in de brievenbus van het
parochiecentrum deponeren.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
VIERING HOOGFEESTEN ST. JOZEF EN MARIA BOODSCHAP
Viering Hoogfeesten Sint Jozef en Maria Boodschap in Eucharistisch
Centrum in Groenlo.
19 maart: Hoogfeest Sint Jozef ‘en paus Franciscus’
Op donderdag 19 maart wordt het Hoogfeest gevierd van Sint Jozef,
bruidegom van de H. Maagd Maria. Tevens vieren we dat het zeven
jaar geleden is dat paus Franciscus de bisschopszetel van Rome in bezit
nam, nadat hij op 13 maart 2013 was aangewezen als 265ste opvolger
van de heilige Petrus. De eucharistieviering begint om 09.00 uur.
Na de viering wordt er nog gebeden bij het St. Jozefaltaar en kunt u
daar desgewenst een kaars opsteken.
25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap
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Negen maanden voor Kerstmis gedenken we de ontvangenis van de
Verlosser in de schoot van de H. Maagd Maria. De aartsengel Gabriël
kondigt de Menswording van God aan.
Eucharistieviering op woensdag 25 maart in Groenlo om 09.00 uur,
vanaf 08.30 uur rozenkransgebed.

Pastoor H.A.M. de Jong
SPECIALE VIERINGEN VOOR JONG EN OUD
We volgen het kerkelijk jaar met eigentijdse vieringen voor kinderen,
waar ook vaders, moeders en opa’s en oma’s zeer welkom zijn.
Deze vieringen zijn voor zowel de Sint Ludger als ook de Sint Paulus
parochianen bedoeld.
PALMPASEN
Zondag 5 april 2020 in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo in de
eucharistieviering van 10.30 uur een Palmprocessie voor en door de
kinderen en een eigen kinderwoorddienst.
Breng je Palmpasen maar mee.
GOEDE VRIJDAG
10 april 2020 in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde om precies 15.00
uur (stervensuur van Jezus) een bijzondere viering over de laatste dag
in Jezus’ aardse leven.
JONG GELEERD, IS OUD GEDAAN!

We doen ons best om kinderen hun geloof te laten beleven! Doe je
mee?
We zien jullie graag in deze vieringen. Aanmelden hoeft niet. En het
kost ook niets.
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VERHEF JE HART, NIET JE TELEFOON!
Op woensdag 18 maart 2020 organiseert de commissie Ontmoeting &
Inspiratie een bezinningsavond over de eucharistie.
Spreker is Samuel Goyvaerts, docent liturgiewetenschappen aan de
Tilburg School of Catholic Theology. Het is een interactieve avond.
U bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee.
De avond begint om 19.30 uur in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in
Neede.

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’

Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein
tijdens één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken werden
vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien
door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze
bezinningsavond. De eucharistie behoort tot de kern van het katholieke
geloofsleven, maar toch ervaren vele mensen van zowel binnen als
buiten de kerk, deze als onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs
irrelevant. Tijdens deze bezinningsavond gaan we vanuit het denken
van paus Franciscus op zoek naar de betekenis en het belang van het
samenkomen rond het Woord en de Tafel.
Dit kan een (her)ontdekking zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in dit
eeuwenoude ritueel. Van harte welkom! Maar speciaal ook diegenen die
anderen voorbereiden op hun eerste communie – ouders en andere
opvoeders – of mee helpen aan de vorming van misdienaars of
volwassenen begeleiden om katholiek te worden.
Samuel Goyvaerts (1986, Genk, België) is docent liturgiewetenschappen
aan de Tilburg School of Catholic Theology. Naast doceren doet hij
onderzoek naar de Liturgische Beweging en de liturgiehervorming in de
20ste eeuw. Hij probeert daarbij een evenwicht te zoeken tussen
theologie, liturgie en de hedendaagse kerkelijke praktijk.
Het boek ‘Verhef je hart’ van Samuel Goyvaerts
is te koop in de boekhandel, maar zal ook
verkrijgbaar zijn op deze avond.
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EERST HEILIGE COMMUNIE VOORBEREIDING "BLIJF DIT
DOEN”
De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een
goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag straks ook echt tot
een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en (groot)
ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen
een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist
belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten
en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan.
Daarom zijn wij al enige tijd onderweg met zowel de kinderen als de
ouders ter voorbereiding op dat bijzondere moment.
THEMA
Het thema van ons werkboek is “Blijft dit doen”.
In de Eerste Heilige Communie zullen de kinderen
Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto
voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Blijft
dit doen, heeft Jezus zelf gezegd tijdens de laatste
Pesach maaltijd, waarmee de verlossing door God
voor het volk van Israël uit Egypte, wordt herdacht.
Ook nu nog wil God ons helpen en bijstaan op onze
wegen.
PROGRAMMA en ONTMOETING
Zonder het hele programma hier te vermelden willen we graag delen
dat we bijeenkomsten hebben met (groot)ouders en kinderen. Soms
hebben zij een eigen programma, soms doen we dingen samen. We
ruimen plaats in voor een Paasactie, waarbij we gaan inzamelen voor
kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. We hebben samen al
twee films bekeken: een alleen met de ouders “The road to Emmaus”.
Deze film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee
mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist
gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van
en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias? Dan
voegt zich een Man bij hen, die de twee begint uit te leggen dat wat er
gebeurd is, al lang geleden voorzegd was in de Bijbel. Veel van onze
eigen vragen komen aan de orde, bij monde van de twee eerste
leerlingen van Jezus.
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De andere film hebben we samen gekeken -(groot)ouders en kinderen-,
over het leven van Jezus, bezien vanuit kinderogen die leefden in de
tijd van Jezus. Soms komen we samen per parochie en wanneer
mogelijk doen we dingen samen als Sint Paulus en Sint Ludger
parochie. Dan zijn we met velen … dat geeft een fijn gevoel.
We drinken koffie, thee en ranja samen. We ontmoeten elkaar!
ZINGEN
De kinderen leren zelf hun liedjes om tijdens de communieviering actief
te kunnen deelnemen. Van de teksten van de liedjes leren we ook
weer. Binnenkort gaan we ook samen eten. Kinderen brengen dan zelf
broodbeleg en lekkere dingen mee, waarvan we kunnen delen.
WE ZIJN BLIJ
Als werkgroep St. Paulus- St. Ludger verheugen we ons in de trouwe
en serieuze deelname van de ouders aan deze voorbereiding. Heel
belangrijk! Heel fijn!
KINDEREN ZIJN EEN PAREL IN GODS HAND
GEZIN BASIS VAN GELOVIGE OPVOEDING
Achtergrondinformatie uit de media
Welke opvoedingsgewoontes helpen bij overdragen geloof?
De Amerikaanse socioloog Christian Smith deed onderzoek naar wat
ouders kunnen doen om hun geloof over te dragen op hun kinderen.
Hij vond veel zaken die niet, maar ook enkele die wél werken.
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Er komt geen Jezus of Evangelie aan te pas
Smith interviewde voor het onderzoek honderden Amerikaanse tieners
over hun geloofsopvattingen en ontdekte dat het geloof van de
Amerikaanse jeugd eerder een “moreel therapeutisch deïsme”, een op
waarden en normen sturend helend beginsel kan worden genoemd.
Dit houdt in dat het geloof voor jongeren draait om je “goed
gedragen,” “je goed voelen” onder de bescherming van God die
bovennatuurlijk is en sinds de Schepping niet meer ingrijpt. God is de
maker van de wereld, maar God bemoeit zich niet met de wereld.
Dat hoeft ook niet, want alles werkt prima volgens de natuurwetten.
Eigenlijk kan je God vergelijken met een klokkenmaker: die zette een
ingewikkeld uurwerk in elkaar, dat zonder zijn hulp gewoon blijft
werken. Vanuit een katholiek standpunt komt er geen Jezus of
Evangelie aan te pas. Dat zou betekenen dat de meeste Amerikaanse
tieners niet wezenlijk katholiek, protestant, joods of wat dan ook zijn,
maar in feite leven volgens normen en waarden in een wereld waar
God Zich niet meer mee bemoeit.
Wat niet werkt
Ook interviewde Smith 235 ouders van verschillende religies en vroeg
hun wat zij deden om hun geloof over te dragen op hun kinderen.
“Er zijn veel dingen die niet werken. Te passief of autoritair zijn werkt
niet. Ouders moeten proactief zijn maar niet heerszuchtig. Enkel het
voordoen van geloof en het geloof praktiseren zonder er over te praten
werkt ook niet. Verwachten dat de kerk al het werk doet ook niet:
ouders zelf zijn de belangrijkste mensen in het leven van hun kinderen
wat betreft de geloofsopvoeding.
“Hypocrisie (voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden
zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen
en waarden zelf in praktijk te brengen), bedrog en legalisme (de wet
naar eigen inzicht te interpreteren) werken niet,” vervolgt Smith. “Ook
katholieke scholing, meedoen aan missiereizen of zomerkampen
werken alleen, wanneer zij nadrukkelijk worden ondersteund door de
basisinvloed van een gelovige opvoeding binnen het gezin.
Zonder vorming van de ouders maken deze andere waardevolle
invloeden geen verschil.”
Wat wel werkt
Wat werkt dan wel? Volgens onderzoeker professor Smith is het
belangrijkste dat ouders echt werk wíllen maken van de
geloofsopvoeding. Daarbij is het volgens Smith absoluut essentieel, dat
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ouders praten met hun kinderen over geloof. Niet eens per week maar
vaker, de hele week door. Hij noemt het “één van de meest krachtige
mechanismes voor succes of mislukking. Je geeft de sterke boodschap
af dat iets belangrijk is.”
Belangrijk! Wat ook belangrijk is, wordt de autoritatieve
opvoedingsstijl genoemd.
“Ouders moeten tegelijkertijd hoge standaarden en verwachtingen voor
hun kinderen nastreven. Daarnaast moet er door het geven van open
warmte en verbondenheid met het kind, genoeg vertrouwen en ruimte
aan het kind geboden worden, om zelf meningen en waarden te
ontwikkelen. Deze invloeden lijken te werken bij succesvolle
geloofsoverdracht.”
PAULUSREIS NAAR MALTA, 5-12 OKTOBER 2020
Na de succesvolle reizen naar Griekenland, Malta en Israël staat er een
nieuwe, volledig verzorgde Paulusreis op het programma.
Van 5 tot en met 12 oktober gaan we opnieuw naar Malta.
Deze keer beginnen we op Gozo, het kleine eiland bij Malta.
We reizen in samenwerking met de oecumenische reisorganisatie
Drietour.
Ikzelf zal uw reisleider zijn.
U kunt zich aanmelden bij em. pastoraal werker Simon Nagelmaeker.
Ik stuur u dan de details van de reis.
Contact: S.Nagelmaeker@gmail.com
Prijs: inclusief vervoer naar en van Schiphol ongeveer €1350, Voorwaarde: Goed kunnen lopen
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Uit de Beltrumse gemeenschap

TONEELAVOND
Graag nodigen wij onze leden uit voor een speciaal voor ons
gereserveerde toneelavond van het gezelschap DOEK.
U kunt ook mensen meebrengen die nog geen lid zijn, wie weet worden
ook zij ooit lid van onze vereniging…
We zien niet alledaagse gebeurtenissen in “hotel Jachtlust” en zijn
welkom op maandagavond 16 maart om 19.30 uur bij zaal Dute.
Entree: € 5,00 per persoon.
BLOEMSCHIKKEN
Op donderdag 2 april om 14.30 uur worden we verwacht bij
Buitengewoon, aan de Ringweg 5.
We gaan bloemschikken en voor liefhebbers zijn er mooie films te zien.
Opnieuw van harte welkom.
ZIJACTIEF
Op zaterdag 14 maart 2020 nodigt het provinciaal bestuur ZijActief
Gelderland u uit voor de jaarvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden in:
Zalencentrum “Radstake” Twente Route 8, 7055 BE Heelweg.
Onkosten:
Alleen vóór de middag € 5,00 p.p.
Hele dag inclusief lunch € 20,00 p.p.
Thema van de dag: Een bloemrijk leven.
Programma:
09.30 uur
Ontvangst met koffie
10.00 uur
Opening door vicevoorzitter,
Meditatief moment door regio de Liemers,
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Notulen jaarvergadering 2019 en jaarverslag, financieel
verslag, verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
kascommissie
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar (voor één
jaar) Marietje Stegers.
Rondvraag, gedicht, ZijActief lied.
10.45 uur
Pauze en om 11.00 uur
Gastspreker: Commissaris van de Koning van Gelderland
J.C.C.G.M. Berends
12.30 uur
Lunch
13.30 uur
Middagprogramma “De vliegende nonnenshow.
15.45 uur
Afsluiting
Opgave mogelijk tot en met 8 maart 2020 bij
Marietje Huinink tel: 0544-481 160.

Het Bestuur ZijActief afd. Beltrum.
PROEVERIJ
Op donderdag 26 maart om 19.30 uur bij zaal Dute,
zal bakker Stroet de leden van ZIJActief van alles laten zien en laten
proeven van verschillende heerlijke en lekkere dingen die hij als bakker,
samen met zijn team, voor veel mensen maakt.
Wij laten ons verrassen. U ook?

Het bestuur ZijActief AFD. Beltrum
TER INFO DATUMS EETCAFÉ
Datums eetcafé 2020
Aanvang: 11.30 uur
Locatie: Kulturhus/ Mariaplein
Contact persoon: Maria Hoitink, Hassinkstraat 10, 06 - 1258 5400
17/03/2020; 21/04/2020;
19/05/2020; 16/06/2020;
15/09/2020; 20/10/2020;
17/11/2020; 15/12/2020
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Uitnodiging “Petit Café”
Vrijdag 3 april 2020
in het Hassinkhof
Thema: Wijkagent in Berkelland
Onder de noemer “Petit Café” organiseren we vanuit het Kulturhus een
gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met

Het eetcafé, De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd.
Beltrum.
We hebben wijkagent Sander Haan uitgenodigd, sinds december 2019
de wijkagent voor Beltrum, Rekken en buitengebied Eibergen.
Hij kan ons veel vertellen en laten zien over het politiewerk.
Ook genieten we deze middag weer van lekkere hapjes en drankjes.
Locatie: Hassinkhof
Datum: vrijdag 3 april
Inloop: 14.30uur met koffie/thee
Einde: ± 17.00uur
Eigen bijdrage: € 6,50 per persoon,
Mail naar info@kulturhusbeltrum.nl om u op te
geven of deponeer onderstaand strookje uiterlijk
dinsdag 31 maart in de brievenbus van het
Kulturhus of in de bus bij het restaurant van de Hassinkhof.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
Contactpersoon: Anny Helmers, Ringweg 10. Mobiel: 06-1896 8121
Werkgroep Petit Café Kulturhus
✁---------------------------------------------------------------------------------

Naam:_____________________________
Adres:_____________________________
Telefoonnr.:_____________
komt op vrijdagmiddag 3 april naar het Hassinkhof
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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 30 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 30 mrt, 27apr.
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 4 april t/m vrijdag 24 april 2020:
uiterlijk t/m zaterdag 28 maart 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 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
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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.

Laatste fase restauratie muurschilderingen
Afgelopen weken is een begin gemaakt met de restauratie van de
muurschilderingen aan de zijkant van de kerk. Als deze restauratie
gereed is, zijn alle schilderingen van kunstenaar Bach hersteld. Dit
betekent het einde van de omvangrijke restauratiewerkzaamheden die
al met al meer dan een jaar hebben geduurd. Het vele werk en de
kosten zijn de moeite waard geweest. De schilderingen zien er weer
prachtig uit en zijn een aanwinst voor de kerk.
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