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Periode: zaterdag 19 september t/m vrijdag 10 oktober 2020 

 

 
 

Mooie dahliabloemstukken bij de kerk met Festunieker 
Ons kerkgebouw lag met Festunieker op de route met de 
dahliakunstwerken. De kerkversiergroep zorgde voor een aantal 
prachtige dahliabloemstukken bij de kerk. 
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september 2020 
 

 
Vijfentwintigste zondag door het jaar (Jaar A)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 55, 6-9 
Matteüs 20, 1-16a 
 
‘Zo zullen de laatsten de eersten en de 
eersten de laatsten zijn’ (Mat. 20,16) 
 
 
Zondag 20 september 
 
10.00 u. in de kerk  Oecumenische viering 
       Voorganger:  Pastor Escher 
       Koor:   geen, wel cantor 
  
 
Woensdag 23 september 
 
Geen viering 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 26 september t/m vrijdag 2 oktober 2020 
 
 
Zesentwintigste zondag door het jaar (Jaar A)  
 
Weekend lezingen:   
Ezechiël 18, 25-28 
Matteüs 21, 28-32 

Je kunt beter nee zeggen en ja doen dan ja 
zeggen en nee doen (Mat 21,28-32) 
 
 
Zaterdag 26 september 
 
19.00 u. in de kerk  Woord- en Gebedsviering 
       Voorganger:  Pastoraal Werkster C. Roetgerink 
       Koor:   geen, wel cantor 
Misintenties:  
Marga, Jan en Mineke Beunk; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; 
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Antoon Huinink (namens 
Kampstraat); familie Stapelbroek-Hendriks; Marie Hoitink-Brinke; Frans 
Wallerbos; Dinie Ravesloot-Olthof (jgd.); Antoon Hoitink; Dinie 
Roelvink-Rooks; uit dankbaarheid.  
 
 
Woensdag 30 september 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 3 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020 
 
  
Zevenentwintigste zondag door het jaar (Jaar A) 
 

Weekend lezingen:   
Jesaja 5,1-7 
Matteüs 21,33-43 

‘Er was eens een landeigenaar die een 
wijngaard aanlegde’ (Mat. 21,33) 
 
 
Zaterdag en zondag 3/4 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
 
  
Woensdag 7 oktober 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
       Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Maria Ballast-Luttikholt (jgd.) 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 

 
 
Achtentwintigste zondag door het jaar (Jaar A) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 25,6-10a 
Mattheüs 22,1-14 of 22,1-10 

‘Ga naar de kruispunten der wegen, en 
nodigt wie ge er maar vindt, tot de 
bruiloft’ (Mat. 22,9) 
 
 
Zaterdag 10 oktober 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Koor: geen, wel cantor  
Misintenties:  
Teun Roelvink en Hans; Frans Hanselman; Anneke Beernink-Bomers; 
overleden familie Beernink-Bomers; familie Stapelbroek-Hendriks; Marie 
Hoitink-Brinke; Antoon Huinink; overleden ouders Venderbosch-
Stoverink; Antoon Hoitink; Agnes Luttikholt-Stoteler (jgd.); Frans 
Hoitink; Hendrik Rotink; Dinie Roelvink-Rooks; Henk Bleumink (olde 
Pelle); Frans Wallerbos.  
 
 
Woensdag 14 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN  IN  DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Di 22 Sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Do 24 Sep 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Vr 25 Sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  

Za 26 Sep 19:00 Beltrum Woord- En Gebedsviering  

         Pastoraal Werkster C. Roetgerink  

 

Za 26 Sep 19:00 Neede  Woord- En Gebedsviering  

        Werkgroep  

Zo 27 Sep 09:00 Lievelde Woord- En Gebedsviering  

        Werkgroep  

Zo 27 Sep 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Di 29 Sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Do 1 Okt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Vr 2 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  

Za 3 Okt 19:00 Eibergen Woord- En Gebedsviering  

        Pastoraal Werkster C. Roetgerink  

Za 3 Okt 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Zo 4 Okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

 

Zo 4 Okt    Beltrum Geen viering  

 

Di 6 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Di 6 Okt 19:00 Neede  Rozenkrans Bidden Werkgroep 

  

Wo 7 Okt 10:00 Beltrum Eucharistieviering  

         Pastor R. den Hartog  

         Koffie na afloop 

 

Do 8 Okt 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Vr 9 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
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Za 10 Okt 19:00 Beltrum Eucharistieviering  

         Pastor R. den Hartog  

 

Zo 11 Okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Zo 11 Okt 10:00 Rekken Oecumenische Viering  

        Werkgroep  

Zo 11 Okt 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Di 13 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Di 13 Okt 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Di 13 Okt 19:00 Neede  Overige Vieringen Werkgroep  

Do 15 Okt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Vr 16 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Za 17 Okt 15:00 Groenlo Doopviering   Pastor R. den Hartog  

Za 17 Okt 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  

Za 17 Okt 19:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog  

Za 17 Okt 19:30 Rietmolen Woord- En Gebedsviering  

        Werkgroep  

Zo 18 Okt 09:00 Lievelde Woord- En Gebedsviering  

        Werkgroep  

Zo 18 Okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

 

Zo 18 Okt   Beltrum Geen viering 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020 

 
Vanwege de corona maatregelen wordt het dopen met de 
ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen 
laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat 
van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: 
secretariaat@sintludger.nl/secretariaat@stpaulusparochie.nl    
 
Verdere informatie via de website:  
www.sintludgernu.nl/www.st.paulusparochie.nl 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Maria van Kann-Beelen 
  Ziekenhuisstraat 14 
 
Zij is op 20 augustus 2020 op 70-jarige leeftijd overleden. 
  
  Dinie Roelvink-Rooks 
  Grolseweg 6 
 
Zij is op 12 september 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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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 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 23 september is er een Taizé viering in de 
Calixtusbasiliek in Groenlo om 19.00 uur. Daarnaast is er op donderdag 
14 oktober een viering in de oude Calixtus. U bent van harte welkom.  
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de weekendcollectes in juli en augustus: € 328,35 
Opbrengst extra collecte voor de MIVA: € 93,65 
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Locatie nieuws 
  
   
     ZIEKENZONDAG 
 
In het voorjaar kreeg eenieder een zakje 
zonnebloempitten, ter gelegenheid van het 50 jaar 
jubileum van de Zonnebloem Beltrum. Velen onder 
ons hebben de pitten gekweekt en gezaaid. Het 
resultaat kunnen we zien op de foto’s achter in de 
kerk. Het wedstrijdelement werd ook serieus 
genomen. Ondanks de droogte kregen ze op tijd 
water, gratis zon en veel liefde om ze tot een grote bloem te laten 
groeien. De zonnebloemen hebben een eigen tempo van groeien, waar 
uiteindelijk een mooie bloem aankomt en mooie pitten in het hart van 
de bloem. Na de bloei zijn de pitten een aangename versnapering voor 
de vogels. Dit initiatief bracht de mensen een aangename afleiding. De 
vrijwilligers werden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en 
de hoogte die de zonnebloem al had. Regelmatig ging een vrijwilliger 
op pad om een zonnebloem op te meten. De uiteindelijke winnaar zal 
een dezer dagen bekend worden. 
En dat is wat de Zonnebloem Beltrum doet; 50 jaar goed voor elkaar. 
Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers zich ingezet en actief 
beziggehouden voor de medemens. Bezoeken van de zieken, ouderen 
en minder validen, die zich soms eenzaam en buitengesloten voelen.  
Niet meer zo goed mee kunnen komen, verlangen naar erkenning van 
hun lijden, zoeken naar een woord van meeleven. Het gevoel hebben 
dat je er soms bijhangt en er niet meer moest zijn. Ziek, kwetsbaar, 
oud en soms geen contact met hun leefomgeving. De medemens en de 
vrijwilligers doen het samen. 
Vandaag tijdens de viering ter gelegenheid van de ziekenzondag 
hebben we tijdens het evangelie gelezen over vergeven en 
barmhartigheid. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over de 
medemens, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan 
degene die daaraan behoefte hebben. Deze boodschap is dus voor 
iedereen bedoeld, en niet alleen voor vrijwilligers die actief zijn bij de 
Zonnebloem. Zo is de Zonnebloem barmhartig, en tonen de vrijwilligers 
belangstelling voor de medemens. 
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Ook vandaag, wanneer we door middel van deze dienst een extra 
aandachts-moment hebben en dat we niet vergeten dat wij als 
geloofsgemeenschap, ziek en gezond, samen door het leven gaan. 
Zoals de zon aandacht heeft voor de zonnebloemen, waarvan de 
bloemen gedurende de dag meedraaien met de zon. Zo hebben de 
mensen de warmte van de ander nodig om te groeien, op te bloeien en 
contact met hun omgeving te behouden. 
Dus laten we samen proberen, het kruis dat anderen te dragen hebben, 
een beetje mee te dragen. Zet het hart open en plant een zaadje van 
liefde en vriendschap, om samen tot bloei te komen en gelukkig te zijn. 
 

 

VERWIJDERING BOOM 
 

Bij de ingang van onze begraafplaats staan drie bomen. 
Verwijdering van meest linkse boom (zie foto) is 
noodzakelijk vanwege de veiligheid. De gezondheid van 
deze boom laat het niet toe deze nog langer te laten 
staan. Verwijderen is de enige optie. De verwijdering zal 
plaatsvinden op zaterdag 19 september van 08.00 tot 
ongeveer 12.00 uur. Gedurende deze werkzaamheden is 
bezoek aan de begraafplaats niet mogelijk en is daarom 
gesloten. 
 

De Kerkhof commissie.  
 
 

 
 
KERST(PAKKETTEN)ACTIE: LASTIG, MAAR NIET ONMOGELIJK 
  
Aan het begin van de zomer kwam het bestuur van de stichting al bij 
elkaar voor de nieuwe kerstactie, maanden eerder dan gebruikelijk. Het 
onderwerp was (u raadt het al): kan de kerstpakkettenactie in 2020 wel 
doorgaan, ondanks het heersende coronavirus? Op basis van de toen 
beschikbare informatie hebben we daar weloverwogen “ja” op gezegd. 
We zullen uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen treffen op onze 
vaste afhaallocaties. Op al die locaties zijn looproutes mogelijk waarbij 
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bezoekers elkaar niet hoeven te passeren. We gaan nog in overleg hoe 
we kunnen zorgen dat niet iedereen op hetzelfde moment zijn/haar 
pakket komt ophalen en, vanwege de drukte, de 1,5 meter afstand niet 
gewaarborgd kan worden en/of zich lange rijen gaan vormen. Ook 
treffen we maatregelen om onze vergaderingen coronaproof te 
organiseren. U kunt zich voorstellen dat we daar met 15 vrijwilligers én 
een 1,5 meter afstandsregel een flinke zaal voor nodig hebben. 
Uiteraard hangt het wel/niet doorgaan ook af van de verspreiding van 
het virus en nieuwe maatregelen van de rijksoverheid of 
veiligheidsregio’s. Daarom hebben we deze zomer gebruikt om onze 
website te vernieuwen. Vorig jaar hebben we onder het motto “Een 
kijkje achter de schermen van de Kerstactie” enkele presentaties 
gehouden aan geïnteresseerden. Informatie uit die presentaties hebben 
we verwerkt in onze vernieuwde website. En natuurlijk gebruiken we 
www.kerstactieberkelland.nl ook om u op de hoogte te houden 
van nieuwe ontwikkelingen.  
 
Zoals ook op de website te lezen is werkt iedereen pro deo mee aan de 
Kerstactie. De giften die we ontvangen worden dus geheel besteed aan 
de aanschaf van kerstpakketten voor de minima. De waarde van een 
pakket voor een alleenstaande is € 35,- en voor een gezin € 45,-. Met 
uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in 
december blij maken. Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 
6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij 
voorbaat dank! 
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                        St. Paulusparochie  
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
In de St. Paulus en St. Ludger parochies ontvangen de kinderen die in 
groep 4 zitten de Eerste Communie. Dit gebeurt gewoonlijk in het 
voorjaar in de maanden april – mei. Alleen kinderen die gedoopt zijn, 
kunnen deelnemen aan de Eerste Communie. Indien uw kind nog niet 
gedoopt is, is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te laten weten, 
zodat hierin voorzien kan worden. Informatie over de Eerste Heilige 
Communie vindt u in het parochieblad en op de website van de 
parochie. De eerste informatieve ouderavonden zijn in januari. 
Vervolgens begint het voorbereidingstraject van de kinderen door de 
verschillende werkgroepen. Elke werkgroep verzorgt de voorbereiding 
van een groep kinderen, die behoren tot verschillende locaties. 
De kinderen worden voorbereid aan hand van een project: Voor de 
kinderen is er een werkboek beschikbaar dat bij dit Eerste 
Communieproject hoort. Voor het werkboek en de onkosten voor de 
voorbereiding wordt een vergoeding gevraagd van de ouders. 
Aanmelden uiterlijk tot 15 oktober in verband met de voorbereidingen 
en indelingen in de parochies. Hiervoor kan het aanmeldingsformulier 
gebruikt worden dat hieronder te downloaden is. Ook achter in de 
kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier 
(digitaal of per post) te sturen aan het Centraal Secretariaat en de 
kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat. 
Centraal secretariaat 
Nieuwstad 12 
7141 BD Groenlo 
Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
Email: secretariaat@sintludger.nl 
Voor vragen kunt u gerust bellen op tel. 0544 - 46 46 63 
Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies hun 
Eerste Heilige Communie goed voorbereid kunnen ontvangen. 
We zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 
Namens het pastoraal team St. Ludger en St. Paulus, 
C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster. 
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PROGRAMMA 2e HELFT 2020 ONTMOETING & INSPIRATIE  
 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie wil 
het graag mogelijk maken, elkaar te ontmoeten rond inspirerende 
thema’s. Hieronder vindt u de activiteiten die aankomend half jaar 
georganiseerd worden (alles natuurlijk onder corona-voorbehoud). In al 
deze activiteiten staat ontmoeting en inspiratie centraal, telkens rond 
andere thema’s. We hopen u bij een of meerdere activiteiten te 
ontmoeten.  
 
Programma: 
• Ma 21 sept. 19.30 uur in het kader van de interkerkelijke 

vredesweek een avond met Enis Odaci in de Heilige-Martelaren-van-
Gorcum-kerk, Rekkenseweg 42, Rekken; uiterlijk woensdag 16 
september aanmelden bij Peter Müller; inloop v.a. 19.15 uur  

• Di 20 okt. 19.30 uur een diapresentatie over de eucharistie in de 
kunst door mgr. H. Woorts in de Calixtusbasiliek, Groenlo; inloop 
v.a. 19.15 uur (zie verderop voor meer informatie) 

• Do 12 nov. 19.30 uur start cursus “moderne kunst & spiritualiteit”, 
het boek Numeri staat centraal; overige data, telkens op 
donderdag: 10 december - 14 januari - 18 februari - 18 maart - 15 
april; in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde, ingang achter naast de 
Bonifatiuskerk; aanmelden uiterlijk woensdag 28 oktober bij Peter 
Müller; deelname € 35  

• Wo 18 nov. 19.30 uur filmavond in de katholieke Mattheuskerk, 
Grotestraat 88, in Eibergen; uiterlijk zondag 15 november 
aanmelden bij Peter Müller; inloop v.a. 19.15 uur 

• Di 15 dec. 19.30 uur o.l.v. Ad de Keyzer met psalmen op weg naar 
kerstmis in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde; 
uiterlijk zondag 13 december aanmelden bij Peter Müller; inloop v.a. 
19.15 uur 

• Om alvast te noteren in de agenda van 2021: zo 17 jan., 15.00 uur 
musical “Helse Liefde”; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, 
Eibergen; inloop v.a. 14.30 uur 

 
Peter Müller (tel. 0544-46 30 45 / pjamueller@gmail.com)  
Anita Overkamp (tel. 0544-46 48 24). 
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EUCHARISTIE IN DE KUNST 
 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 
de St. Paulusparochie op dinsdag 20 oktober een avond in de  
H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent 
u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. 
Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de 
hem bekende en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal 
vertonen. Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 
doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke 
kunst en iconografie’.  
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
DORPSBÖKE BELTRUM 
 
Helaas is het coronavirus nog niet weg in Nederland, dit heeft ons ook 
doen besluiten om nog steeds niet gewoon open te gaan met onze 
bieb. Wel willen we jullie de kans bieden om toch boeken bij ons te 
lenen, dit kan op de volgende manieren: 
• Doormiddel van een reservering via mail of telefoon;                              

U kunt dan aan ons doorgeven welke boeken/genres u graag leest 
en dan zullen wij deze boeken voor u uitzoeken. Geef hierbij ook 
aan of u de boeken op wilt halen of dat we ze bij u langs brengen.  

• U kunt ook op afspraak zelf een boek bij ons komen 
uitzoeken;                                                                                                 
Wij zullen dan een tijd met u afspreken dat u komen kunt om zelf 
een boek uit te zoeken. Dit geldt voor max 1 persoon of huishouden 
per afspraak, u dient zich dan aan de 1,5 meter afstand te houden 
en bij klachten zegt u de afspraak af.                                                                                                                                       
Op deze manier proberen wij ons zo goed mogelijk aan de 
coronaregels te houden. 

 
U kunt ons telefonisch bereiken op maandagmiddag van 14:00 tot 
15:30 en op woensdagavond van 19:00 tot 20:00, op deze tijden 
kunnen we dan ook de bieb voor u openstellen. 
op de volgende nummers kunt u ons dan bellen: 

• 06 11 25 02 84 (Gerri Reith)  
• 06 13 63 02 13 (Irma Klein Tuente) 

Ook kunt u ons nog steeds via de mail bereiken: 
beltrumdorpsboke@gmail.com 
Tevens hebben wij besloten om voor 2021 geen contributie van onze 
leden te vragen, uiteraard is een vrije gift altijd welkom. 
 
Groeten van vrijwilligers van de Dorpsböke Beltrum. 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.petervervloed.nl/images/photos/LLmiddenplaatje.gif&imgrefurl=http://www.petervervloed.nl/pv_weblinks.html&docid=hEB9-_5DDu4IFM&tbnid=2xk-3C6xhpBM5M:&w=230&h=144&bih=718&biw=766&ved=0ahUKEwjrhcqL1tTPAhUEDxoKHRyxAGUQMwhQKBcwFw&iact=mrc&uact=8
mailto:beltrumdorpsboke@gmail.com
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OUD PAPIER DRIVE-IN 
 
In verband met Corona wordt sinds april jl. het oud papier in Beltrum 
ingezameld via een drive-in. De bewoners uit Beltrum brengen dan zelf 
het papier naar de containers en plaatsen het in de containers. 
Jarenlang werd het papier elke derde zaterdag van de maand aan huis 
ingezameld met tractoren met aanhangers. Dit met behulp van veel 
vrijwilligers. Door subsidie van de Gemeente Berkelland is de opbrengst 
van het oud papier jaarlijks een zeer welkome bron van inkomsten voor 
Zanggroep Rhumtas en het Beltrums Mannenkoor. De laatste jaren was 
het echter steeds moeilijker om de planning voor het ophalen rond te 
krijgen, omdat er steeds minder koorleden lichamelijk in staat zijn om 
het papier in te zamelen. 
De reacties op het inzamelen via een drive-in zijn vanuit zowel de 
bevolking als de koorleden erg positief. Bijkomend voordeel is dat er 
elke maand veel minder vrijwilligers nodig zijn en dat het lichamelijk 
minder belastend is. Daarom is besloten in de toekomst door te gaan 
met de papier drive-in en het papier niet meer aan huis op te halen. 
Op zaterdagochtend zijn dan vrijwilligers van beide koren aanwezig om 
het verkeer te regelen en evt. te helpen. Uiteraard met in achtneming 
van de 1,5 meter afstand. Misschien is het niet voor iedereen mogelijk 
om het papier zelf naar de containers te brengen. In sommige buurten 
wordt daarom al niet alleen het eigen papier, maar ook dat van de 
buren weggebracht. Een mooi voorbeeld van de in Beltrum veel 
gebruikte uitdrukking ‘Met mekare, veur mekare’. En zo helpt men niet 
alleen de buren, maar ook de koren, die de inzameling organiseren. 
Op zaterdag 19 september is de eerstvolgende drive-in. Als vanouds 
staan de containers op de parkeerplaats bij de sportvelden aan de 
Avesterweg. Komt u vrijdag het papier al brengen? Dan zijn de deuren 
van de containers open. Plaats het papier in dit geval zover mogelijk 
naar achter in de container, zodat er voor iedereen voldoende ruimte 
beschikbaar blijft.  
 
Het Beltrums Mannenkoor en Rhumtas 
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AANMELDEN VOOR VIERING IN ONZE KERK 
 
U kunt zich vooraf reserveren via www.stpaulusparochie.nl, menu 
‘Vieringen’. We vragen u, als u niet gereserveerd heeft, bij binnenkomst 
om uw naam en telefoonnummer. U kunt deze gegevens ook noteren 
op onderstaand strookje die u alvast thuis kunt invullen, uitknippen en 
meenemen naar de viering (voor een vlotte doorstroming bij 
binnenkomst). Dank voor uw medewerking. 
 
Naam: _________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________  

Aantal personen _____  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naam: _________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________  

Aantal personen _____  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naam: _________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________  

Aantal personen _____  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naam: _________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________  

Aantal personen _____  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naam: _________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________  

Aantal personen _____  
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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 12 oktober 
- vragen en informatie 

  - aanmeldingen doop / huwelijk 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 

Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 12 okt, 9 nov 

     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 17 oktober t/m vrijdag 14 november 2020:  

  uiterlijk t/m zaterdag 10 oktober 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 
 
 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl
mailto:pastor.den.hartog@gmail.com
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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HUISARTSENPOST  OOST  ACHTERHOEK 
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens 

08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer 

van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder 
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 . 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 

volgende manieren contact opnemen met de politie: 
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 

  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 

* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 

* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 

bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 

met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 

zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.  

 
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 

Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 

Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 

Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 
MELDPUNT  BELTRUM      

Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u 
mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het 

Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie 
of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het 

reserveren van een rolstoel           

Tel: 06 5709 7060 
Open van 9.30 tot 11.30 uur.               

meldpuntbeltrum@gmail.com 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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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. 
 

 
 

In de maanden juli en augustus stonden de deuren van onze kerk op 
woensdag en donderdag open voor belangstellenden om een kijkje te 
nemen in onze mooie kerk. Bij binnenkomst lagen er folders en de 
verwijzing naar de website van onze parochie over meer informatie 
over onze kerk. Vragen over onze geloofsgemeenschap, het 
kerkbezoek, het betrekken van jongeren en het gebruik van de ruimte 
achter in de kerk werden menigmaal gesteld. Er waren vrijwilligers 
aanwezig om geïnteresseerden desgewenst tekst en uitleg te geven. 
Het aantal bezoekers varieerde dit jaar weer sterk van dag tot dag 
waarbij vooral het weer van grote invloed bleek. Volgens gemaakte 
notitie kwamen de bezoekers uit 95 verschillende plaatsen. Zij stonden 
op de camping in de buurt of maakten een (fiets)tocht door de 
Achterhoek. Ook van ver uit Armenië en Praag. Om u een idee te geven 
voor dit jaar: 283 genoteerde bezoekers, in 2019: 304 en in 2018: 186. 
Ook complimenten waren er voor onze prachtige kerk. Het schilderwerk 
van de kunstenaars Bach en Wenzel, de karakteristieke 
baksteenarchitectuur, enz. We bedanken alle vrijwilligers voor hun 
inzet. Zij maakten het mogelijk om een gastvrije kerk te zijn. 


