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Periode: zaterdag 25 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

De kerk is open met de nodige coronamaatregelen
In de Beltrumse kerk pakken we langzaamaan de activiteiten weer op
waarbij we uiteraard de nodige maatregelen in acht nemen voor de
veiligheid van de bezoekers. Zo gelden er hygiëne-eisen en houden we
anderhalve meter afstand, zoals ook deze vrijwilligers bij het
klaarmaken van de Echo.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli 2020

Zeventiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
1 Koningen 3, 5.7 – 12
Matteüs 13, 44 – 52 of 13, 44 – 46
Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker (Mat. 13, 44-52).
Zaterdag en zondag 25/26 juli
Geen viering in Beltrum
Woensdag 29 juli
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 1 augustus t/m 7 augustus 2020

Achttiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Jesaja 55, 1 – 3
Matteüs, 14, 13 – 21

Vijf broden en twee vissen zijn genoeg
voor vijfduizend man (Mat. 14,31-2).
Zaterdag 1 augustus
19.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
geen, wel cantor

Misintenties:
Antoon Huinink; Marie Hoitink-Brinke; overleden ouders te WoerdNijhof; Agnes Bleumink-te Bogt; Jan Orriëns; Johan Gunnewijk en
Marietje Gunnewijk-ten Hagen (jgd.); overleden familie Stapelbroek-te
Molder; Teun Roelvink en Hans; Herman ten Have en overleden familie;
overleden ouders Wiegerinck-Huurneman; Harrie te Fruchte (jgd.);
Diny Ravesloot-Olthof; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Antoon
Huinink (namens de Kampstraat); Maria Hoitink-Veltkamp; Frans
Hoitink en familie; Annie Stortelder-Nijkamp; Herman en Marietje te
Bogt-Geverink; Antoon Hoitink (namens Kampstraat); Frans
Hanselman; overleden familie Hoitink-Mombarg; overleden ouders
Pasman-ten Bras en kinderen.
Woensdag 5 augustus
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 8 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020

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

1 Koningen 19, 19a. 11 – 13a
Matteüs 14, 22 – 33

Petrus werd bang, begon te zinken en
schreeuwde: Heer, red mij! (Mat. 14,22-33).
Zaterdag en zondag 8/9 augustus
Geen viering in Beltrum
Woensdag 12 augustus
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 15 augustus t/m vrijdag 21 augustus 2020

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

Apokalyps 11, 13a; 12,1 – 6a. 10ab
Lucas 1, 39 – 56

Op een gegeven moment trad een Kananeese
vrouw Jezus tegemoet en roep: Heer red mijn
zieke dochter die van een duivel bezeten is
(Mat 15,21-28).
Zaterdag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming)
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor F. Bomers
Koor:
geen, wel cantor
Misintenties:
Antoon Huinink; Marie Hoitink-Brinke; Herman ten Have en overleden
familie; Jan Orriëns; Maria Hoitink-Veltkamp; Frans Hoitink en familie
Hoitink; Annie Stortelder-Nijkamp; Diny Ravesloot-Olthof; Agnes
Bleumink-te Bogt; Johan en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Bernard te
Loeke en overleden familie; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk;
Hendrik te Bogt en overleden familie te Fruchte; Antoon Hoitink
(namens Kampstraat); overleden familie te Boome-StoltenborgNunning; overleden ouders Pasman-ten Bras en kinderen; Jan Nijbroek
en overleden familie; Leo Schilderinck; familie Koster-Harbers en
Bennie; Jans en Marietje ten Brinke-Klein Severt, Gerrie en Silvia.
Woensdag 19 augustus
Geen viering in Beltrum.
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VIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Za 1 Aug

19:00 Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Zo 2 Aug

09:30 Groenlo

Di 4 Aug

09:00 Groenlo

Vr 7 Aug

09:00 Groenlo

Za 8 Aug

19:00 Eibergen

Zo 9 Aug

09:30 Groenlo

Di 11 Aug

09:00 Groenlo

Vr 14 Aug

09:00 Groenlo

Za 15 Aug

17:30 Groenlo

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor F. Bomers
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor F. Bomers

Za 15 Aug

19:00 Beltrum

Eucharistieviering
Pastor F. Bomers

Za 15 Aug

19:00 Eibergen

Zo 16 Aug

09:30 Groenlo

Di 18 Aug

09:00 Groenlo

Vr 21 Aug

09:00 Groenlo

Za 22 Aug

19:00 Eibergen

Zo 23 Aug

09:30 Groenlo

Gebedsviering
Werkgroep
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. Den Hartog
Eucharistieviering
Pastor F. Bomers
Eucharistieviering
Pastor F. Bomers

In de maand augustus zijn er géén woensdagmorgenvieringen.
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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 4 oktober 14.00 uur

donderdag 17 september
donderdag 24 september

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Jan Klein Falckenborg
Rentinksweg 1
Beltrum
Hij is op 26 juni 2020 op 84-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en
goede herinneringen het verlies verzachten.
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 1 en zondag 2 augustus 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.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 12 augustus is er een Taizé viering in de Oude Calixtus in
Groenlo om 19.00. U bent van harte welkom.
VAKANTIE SECRETARIAAT
Het secretariaat is gesloten van maandag 27 juli t/m zondag 16
augustus (week 31-32-33).
AANMELDEN VOOR DE VIERINGEN
U hebt moeite met het aanmelden voor de vieringen?
Wij hebben hier alle begrip voor en bieden u de volgende oplossing.
U komt gewoon naar de betreffende viering zonder u vooraf
aan te melden. Bij aankomst noteren wij dan uw gegevens
zoals: naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen
u naar de viering komt.
U mag thuis deze gegevens ook zelf opschrijven en deze bij
binnenkomst afgeven.
Voor diegene die zich nu al digitaal aanmelden, blijf dit dan doen, het
bespaart ons werk. Het kan ook zijn dat regels binnenkort worden
aangepast, zodat aanmelden helemaal niet meer nodig is. Wij hopen
hiermee te voldoen aan de corona regels. Hoe makkelijk kan het zijn.
Houdt de 1.5 meter afstand. Welkom bij onze vieringen. Er was de
afgelopen vieringen voldoende plaats in onze mooie kerk, zodat u zelf
uw vertrouwde plekje kunt opzoeken.
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Locatie nieuws
VERSLAG BIJEENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM
d.d. dinsdag 14 juli 2020
Aanwezig: Harry Geverinck, Sylvia Tackenkamp, Paul Ribbers,
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Marcel Helmers, John Oriëns, Ria
Zieverink (komt later), Anton Helmers, Margriet Spexgoor, Martin
Bouwmeesters en Martin Groot Severt.
Opening
Welkom door de voorzitter bij de eerste vergadering sinds de coronauitbraak.
Vanuit de werkgroepen
Liturgie
PLB vergadering is verschoven naar oktober.
Financiën
 John Oriëns geeft aan dat hij tot zijn spijt moet constateren op
korte termijn toch niet beschikbaar is voor de functie van
penningmeester/budgethouder; hij trekt zich dan ook terug. Marcel
Helmers en Paulien Ribbers gaan de taken onderling herverdelen.
 De kerk is betrokken bij plannen bij de herinrichting van het park en
de speeltuin om in combinatie met het hertenpark tot een
alomvattende inrichting te komen. Het initiatief hiervoor ligt bij de
speeltuinvereniging. De doorgang hangt af van de beschikbaarheid
van subsidies. De kerk wil mee werken, maar heeft geen budget
beschikbaar voor eventuele investeringen.
Catechese
 De viering van de Eerste H. Communie zal na de vakantie worden
geëvalueerd met Carla Roetgerink en vertegenwoordigers van
HaZiMa.
Diaconie
 Resultaat van de vastenactie is vermeld in de nieuwsbrief.
 Er komen nieuwe data voor bijeenkomsten van de Oecumenische
raad; Martin Bouwmeesters geeft deze data door aan het
secretariaat.
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Kerkhofcommissie
 Het Noaberfonds heeft negatief gereageerd op het verzoek om een
bijdrage in de restauratiekosten van het graf van gezusters Hassink.
 Van de 3 esdoorns op het kerkhof is een boom ziek en heeft
verschillende dode takken; deze boom zal in de loop van het jaar
worden gekapt.
 Door ziekte is Gerrie Papen een tijdje uit de running bij het
onderhouden van het kerkhof. Inmiddels is contact geweest met
een aantal vrijwilligers om samen het onderhoud van het kerkhof te
gaan verzorgen.
Algemeen
 Door regelmatige wijzigingen worden vieringen niet meer op de
website van beltrum-online geplaatst maar worden bezoekers
doorverwezen naar de website van St. Paulus.
 De bemensing voor het coronaproof laten verlopen van de viering
van zaterdag 18 juli: Paul Ribbers, Martin Bouwmeesters en Marcel
Helmers.
 Kinderopvang Bellefleur in de oude pastorie wordt in september
officieel geopend.
 De torenverlichting werkt niet goed; hieraan wordt gewerkt.
 Jose te Brake is om gezondheidsredenen gestopt als hulp-koster.
We gaan op zoek naar een vervanger.
 De vrijwilligersavond/middag zal dit jaar vanwege de corona
uitbraak niet worden gehouden.
4. Verslag bijeenkomst informatieavond fusie Paulus-Ludger
Jacqueline, Ria en Paul hebben de informatiebijeenkomst over de
voorgenomen fusie bezocht. Tijdens de bijeenkomst was een heel
interessante spreker over het overwinnen van tegenslagen, maar
inhoudelijk werd over de fusie helaas zo goed als geen informatie
versterkt. Er was bovendien geen mogelijkheid om van gedachten te
wisselen over fundamentele zaken omtrent de fusie.
5. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en wenst iedereen een
fijne vakantieperiode.

Verslag: Martin Groot Severt
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BELTRUM PRESENTEERT ZICH AAN LUDGERPAROCHIE
In de aanloop naar de fusie van de St. Paulusparochie en de
St. Ludgerparochie presenteren de verschillende
geloofsgemeenschappen uit de Sint-Paulusparochie zich in het
magazine van aan de parochianen van St. Ludger. Dit voorjaar was het
de beurt aan Beltrum om te vertellen wie ze is en hoe ze samen kerk
zijn uitdraagt. De inhoud van dat artikel vindt u hier onder.
Halfweg de 19e eeuw was de kerk in Beltrum een filiaalkerk van de
Calixtusparochie in Groenlo. Vanaf 1853 tot 2010 was Beltrum een
zelfstandige parochie en heeft in die anderhalve eeuw twaalf pastores
gekend. Onlangs kregen deze twaalf pastores een ereplaats in het
portaal van de kerk. Pastor Scholten, 93 jaar oud, onthulde toen een
plaquette waarop de namen van deze pastoors vermeld staan. Met een
knipoog werden ze de twaalf apostelen van Beltrum genoemd. De
begraafplaats is aangelegd op door familie Harbers geschonken grond.
Tot en met maart 1853 werden de overledenen van Beltrum in Groenlo
begraven en vanaf april 1853 werd de eerste overledene hier begraven.
Wie de begraafplaats achter de Beltrumse kerk Onze Lieve Vrouw Ten
Hemelopneming, bezoekt valt de enkele kunst- en cultuurhistorische
waardevolle graven op. Het familiegraf van Harbers met daarop een
opengeslagen boek met daarop de namen van de vanaf 1895 hier
bijgezette overledenen. Ook het graf van de drie gezusters Hassink. Zij
zijn nauw verbonden met de vroegere H. Gerardus Majella Stichting
(zieken- en bejaardenzorg) gelegen naast de kerk, die middels een
legaat van Johanna Wilhelmina Hassink tot stand kwam, het huidige
woon-en zorgcentrum De Hassinkhof.
Bestuurslid locatie Beltrum
Ook ik, Paul Ribbers, voel me uitgedaagd door het verzoek van de
St. Ludgerparochie om een kleine bijdrage te leveren aan: Ni’je naobers
maken buurt. Elke locatie heeft de mogelijkheid zich te presenteren op
de parochie website. Voor de locatie Beltrum is dit mijn taak. Op
Facebook presenteren zich beide parochies met regelmaat. Ook draag
ik bij aan de agenda voor de vieringen. Toen ik werd gevraagd voor
een bestuursfunctie moest denken aan mijn jeugd. De eerste
kerkbanken altijd waren gereserveerd voor de heren van het
kerkbestuur. Hoe anders is dat nu. Tijdens kerkvieringen zitten de
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bestuursleden (dames en heren) verspreid in de kerk. Dit is misschien
wel de metafoor wat er allemaal anders is in onze geloofsgemeenschap
in de huidige tijd. Mijn huidige bijdrage aan de locatieraad zal toch niet
komen door dat ik in mijn jeugd een aantal jaren misdienaar ben
geweest? Of op 12-jarige leeftijd op de internaten van de fraters
Maristen in Azelo heb gezeten? Of geïnspireerd ben door het lezen van
het memorandum van mijn leraar frater Victor op de Needse website.
Wat hij tot op hoge leeftijd voor anderen heeft betekend en voor de
locatie Neede? Nee, ik was onder de indruk van de vele vrijwilligers die
kleur en inhoud geven aan onze locatie. Hoe mooi is het dan om als lid
van de locatieraad hieraan een bijdrage te mogen leveren.
Trots op de kerk
Als geloofsgemeenschap willen wij graag de deur van de kerk gastvrij
openhouden! Rechtgeaarde Beltrummers zijn trots op hun kerk en
voelen zich ermee verbonden. Ook de vele vrijwilligers waarvan velen
met hart en ziel zich medeverantwoordelijk voelen voor zowel binnen
de kerk als daarbuiten. Uniek zijn de drie kerkkoren, het dames-en
herenkoor, Rhumtas en Kiddoesj, die afwisselend hun medewerking
verlenen tijdens weekendvieringen en op verzoek bij uitvaartvieringen.
Afgelopen jaar vierde Rhumtas hun 60-jarig jubileum en Kiddoesj plant
een nieuwe (kerstboom) spar in het kader van hun 50-jarig jubileum.
Ook werd stilgestaan bij het 60-jarige priesterjubileum van
Emerituspastor Scholten. Onze aandacht gaat ook uit naar de woorden communievieringen-groep. Tijdens een viering in oktober 2019
stond de groep stil bij hun 40-jarig jubileum! Vanaf Kerstmis 1979
verzorgt zij volgens rooster woord- en communie- en gebedsvieringen.
Kortom, Beltrum geeft om zijn kerk! Echter Kerk-zijn betekent er-zijnvoor-elkaar in goede en minder goede dagen! Dat is niet altijd
gemakkelijk en daarom biedt de kerk een plek waar verhalen mogen
klinken van toekomst en hoop, van troost en bezinning. Naast pastores
zetten velen zich in, maar net als elders loopt kerkbezoek ook in
Beltrum terug. Echter dit betekent niet dat men bij de pakken neerzit.
Samen blijven wij investeren in kansen en mogelijkheden. Samen de
schouders eronder blijven zetten kenmerkt de aard van onze
gemeenschap ten behoeve van mensen, opdat onze kerk in
verbondenheid met alle omliggende gemeenschappen staande blijft!
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VAKANTIEPERIKELEN
We zitten nu midden in de vakantieperiode. Dit jaar toch wel met een
wat ander gevoel dan voorgaande jaren. De coronacrisis heeft er voor
gezorgd dat we deze tijd heel anders beleven. Maar velen van ons
hebben vakantie en kunnen, al is het beperkt, hopelijk genieten van
een stuk vrijheid. Het jaar 2020 zal wat dat betreft nog lang als een
bijzonder jaar te boek staan.
Zo ook in onze eigen Paulusparochie, waar wel het één en ander aan
de hand is. Het is lang niet altijd saai in ons kerkelijk gebeuren.
De Lieveldse kwestie, gevolgd door het incident met de locatie
Rietmolen, zal nog lang niet vergeten zijn. Jammer dat het allemaal zo
is gelopen!
In ons Beltrum zijn de weekendvieringen weer beperkt opgestart. De
deuren staan weer open, maar voor (koor)zang is nog geen plek.
Gelukkig hebben we twee cantors en een organist bereid gevonden de
komende vieringen op te luisteren met zang en muziek. Ook de 1,5
meter afstand zorgt voor een wat vreemd gevoel. We hopen dat het
weer snel de goede kant op gaat, en de regels worden versoepeld.
Er staat per 1 januari 2021 een fusie op de agenda, de Paulus-en
Ludgerparochie gaan op in één grote nieuwe parochie. We zullen
afwachten of deze fusie succesvol zal zijn, want ook dit blijft
mensenwerk. Als Beltrumse locatie hopen we in dit fusie-geweld onze
eigen identiteit zoveel mogelijk te behouden, en dat ook uit te dragen.
Dat doen we als Beltrum al meer dan 150 jaar, en dat willen we graag
blijven doen! Wij gaan een paar weken met reces, en nemen wat gas
terug. We wensen een ieder een fijne, rustige en positieve tijd toe, en
we zien elkaar weer!

Tot ziens, jullie Beltrumse locatieraad
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VRIJWILLIGERSMIDDAG / AVOND GAAT NIET DOOR
Normaal gesproken is er voor alle vrijwilligers, die werkzaam zijn
binnen de geloofsgemeenschap van onze kerk locatie Beltrum, in
september een vrijwilligersmiddag of avond. Dit onder andere om onze
waardering uit te spreken voor alle belangeloze inzet die er voor de
kerk wordt gedaan. Bovendien is het altijd een gezellig samenzijn met
de nodige drankjes en hapjes. Helaas hebben wij moeten besluiten om
dit jaar deze middag/avond te laten vervallen i.v.m. het coronavirus.
Wij vinden het nog niet verantwoord om met zoveel mensen samen te
komen. De anderhalf meter afstand is dan moeilijk na te leven. Dit alles
spijt ons zeer. Wij hopen dit feestje in september 2021 weer samen
met u te vieren.

Uw locatieraad
MARIA TENHEMELOPNEMING
Zaterdag 15 augustus vieren wij als kerk het feest van Maria
Tenhemelopneming. Wederom willen wij als geloofsgemeenschap met
Maria als onze patrones hierbij in het bijzonder stil staan tijdens de
eucharistieviering ’s avonds om zeven uur. ‘Maria, gezegend om
anderen te zegenen’ is het thema. Hiervoor kozen wij met name om
alle commotie, frustratie en ongeloof als
gevolg van de pandemie corona die ons en
alle mensen wereldwijd in verwarring bracht.
Met Maria als gezegende altijd aanwezig
durven wij haar zegen tegemoet zien. Wij
nodigen u graag uit voor deze viering met
pastor Frans Bomers als voorganger en
muzikale ondersteuning.

De werkgroep
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St. Paulusparochie
HERSTART TAIZÉ VIERINGEN GROENLO
Na ruim 3 maanden is het weer mogelijk om Taizé-vieringen te houden.
Uiteraard nemen we alle maatregelen in acht om te voorkomen, dat we
elkaar besmetten. Dat betekent helaas ook, dat we niet samen kunnen
zingen, maar dat er maar door één persoon gezongen kan worden, op
een veilige afstand van zes meter van alle anderen.
Zoals gebruikelijk in de zomermaanden vinden ze in de katholieke
Calixtuskerk aan de Nieuwstad in Groenlo plaats, de eerste keer weer
op woensdag 8 juli. Elke tweede en vierde woensdag van de maand
nodigt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde u van
19.00u tot 19.45u voor een Taizé-viering. De gezangen zijn speciaal
voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr)
gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden
gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust
te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten
dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn
ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze
stilte duurt ongeveer tien minuten en is bedoeld om te mediteren over
de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden,
dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een
fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid,
om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden. Om de sfeer van Taizé op
te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een
oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in
Taizé. De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep
bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de
viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie
sfeer van de gebedsvieringen. Eén van de doelstellingen van de
broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te
brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad van
Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te
leveren. U bent van harte welkom!
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Uit de Beltrumse gemeenschap
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Jubileumweekend:
In het weekend van 3-4-5 juli zouden wij ons 50-jarig jubileum vieren.
Omdat het feestelijke programma vanwege de Corona niet doorging,
hebben onze vrijwilligers 165 boeketten rondgebracht naar de mensen
die ze van tijd tot tijd bezoeken en de deelnemers aan onze activiteiten.
Ook de Hassinkhof is niet vergeten. Een mooi moment om elkaar weer
te ontmoeten.
Prijswinnaars lotenactie bij de Coop:
Omdat de huis-aan-huis verkoop van zonnebloemloten dit jaar door de
Corona niet mogelijk was, hebben we het dit jaar op een andere manier
geprobeerd. Doordat de Coop zo vriendelijk was ons een plekje op hun
terrein te geven, hebben we toch nog een mooi aantal loten (bijna 800)
kunnen verkopen met onze speciale actie. Koop nu vijf loten met extra
kans op een taart/cadeaubon. De winnaars van de taart/cadeaubon van
de Coop zijn: Randolph Rosing, Bennie Lurvink, Laura Schilderinck,
Marga Borgijink en mw. Hoffman. Zij hebben hun prijs inmiddels in
ontvangst genomen.
Zonnebloemen actie:
De zonnebloemzaden die we eind april in Beltrum hebben verspreid zijn
inmiddels flink aan het groeien. Op verschillende plekken in Beltrum
zien we de eerste bloemen al bloeien. We hopen natuurlijk op een
zomerse bloemenweelde de komende maanden en zijn erg benieuwd
hoe hoog de langste zonnebloem is/wordt. Meedoen met de wedstrijd
is nog steeds mogelijk. Meld je hiervoor aan bij Anita Wallerbos
tel.: 0544-487430. Dit kan nog tot 20 september.
Bedankje:
We willen iedereen bedanken die de Zonnebloem Beltrum een warm
hart toe draagt. In het bijzonder al die mensen die centen voor mooie
momenten naar ons hebben overgeboekt.
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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 17 augustus
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur op 17 aug, 14 sept.
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 22 augustus t/m vrijdag 18 september 2020:
uiterlijk t/m zaterdag 15 augustus 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.

ONS KERKHOF
Als we de in 2012 gerestaureerde toegangspoort – daterend uit 18851890 - van onze begraafplaats, passeren en lopen richting de
imposante Calvarieberg, kunnen we aan de rechterkant het graf van de
gezusters Hassink vinden. Het graf is afgelopen periode gerestaureerd
en voorzien van een plaquette waarop heel in het kort het belang van
de familie Hassink voor de Beltrumse gemeenschap wordt uitgelegd.
Dit om deze familie in de gemeenschappelijk Beltrums historie een
blijvende plek te geven. Als we dan verder lopen zien we helemaal aan
het eind van het kerkhof een monument: Ter nagedachtenis aan onze
overledenen sedert 1853. Dit monument is helemaal gerestaureerd
door de firma Lehmkuhl, die ook de muurschilderingen van Bach in
onze kerk heeft gerestaureerd en in oorspronkelijke staat terug
gebracht.
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