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Weer een nieuwsbrief i.p.v. de Echo. De maartregelen rondom coronavirus zijn dan wat
versoepeld, toch hebben we nog met diverse beperkingen te maken. Daarom weer een
nieuwsbrief om u omtrent onze geloofsgemeenschap te informeren.

Pinksteren 2020 in Beltrum

Komend weekend vieren we Pinksteren. Ook dit is dit jaar anders dan andere jaren.
Het zal naar we hopen, en verwachten, aanmerkelijk rustiger zijn. Met ons allen hebben
we nog met de coronacrisis te maken.
Het sociale leven, ook in ons Beltrum ligt bijna stil. Het korendorp Beltrum repeteert niet.
Ook vanuit DaCapo geen trompetgeschal. In onze kerk geen weekendvieringen. De
sportcompetities komen dit seizoen niet meer op gang. Vergaderingen gaan niet door,
soms alleen digitaal.
We namen noodgedwongen met een kleine groep mensen afscheid van een overleden
dierbare. De bewoners van de Hassinkhof mogen nog geen bezoek ontvangen.
Maar . . . basisschool de Sterrenboog leeft weer, evenals het Belhameltje. De VIOS-jeugd
mag het trainingsveld weer op.
Langzaam, maar zeker komt er weer beweging in Beltrum. De mensen willen er weer op
uit, en (samen) wat ondernemen.
Veel evenementen, zoals Willies feestje, 75 jaar bevrijding gingen (evenals vele feestjes,
verjaardagen en partijen) niet door. De dodenherdenking op 4 mei werd een sober, stil
gebeuren. Maar wat we toen herdachten was nog heel wat anders en zwaarder, dan wat
we nu meemaken.
We staan vlak voor het Pinksterfeest. Het feest van de Heilige Geest, van de inspiratie,
creativiteit en wijsheid. Misschien wel zeer passend in deze bijzondere en toch wel wat
sombere tijd. Een periode waarin we inspiratie, creativiteit en optimisme prima kunnen
gebruiken. Persoonlijk, maar zeker ook samen!
De Beltrumse locatieraad wenst jullie allemaal goede en fijne Pinksterdagen.
Maak er samen wat moois van, en geef die goede Geest een kans!!!
Fusie St.Paulusparochie en Parochie Sint Ludger
In oktober 2019 hebben beide parochiebesturen besloten om op weg te gaan tot het
samenvoegen van de beide parochies. De fusiecommissie heeft een oproep gedaan aan
parochianen om met voorstellen voor een nieuwe parochie naam te komen. Er zijn een
aantal suggesties binnengekomen. Er is inmiddels een brief met een drietal mogelijke
namen naar de aartsbisschop gestuurd. Hij zal t.z.t. zijn keuze maken en de nieuwe naam
vaststellen.
Er wordt gezocht naar parochianen die zitting willen nemen in het bestuur van de
fusieparochie. Bent u, of kent u iemand die zijn talenten als bestuurder zou willen
inzetten? Laat dat pastoor De Jong dan weten.
Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met pastoor H. de Jong.

Actuele zaken
Het Secretariaat is elke donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 geopend. U kunt daar
bijvoorbeeld uw misintenties doorgeven.
De misintenties die tot nu toe aangevraagd zijn, zetten we door naar de eerstvolgende
viering in onze kerk. Hebt u andere wensen, neem dan contact op met het secretariaat.
De kerk is gesloten, maar de Mariakapel in Beltrum is wel open, om er te bidden, of een
kaarsje aan te steken. Houdt u wel aan de landelijke regels, en liefst maximaal 1 persoon
in de kapel.
De Vastenactie voor de renovatie van de kostschool in Eritrea heeft in onze
geloofsgemeenschap het mooie bedrag van € 267,76 aan contant geld opgeleverd. Ook
zijn er bedragen overgemaakt, maar daar hebben we natuurlijk geen inzicht in.
Iedereen hartelijk dank.
De Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionarissen en missionair werkers kan
natuurlijk ook niet plaatsvinden. Mocht u, omdat er geen collecte is, rechtstreeks een gift
willen overmaken aan de WNM, kan dat naar rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11.
Dagelijks is er een eucharistieviering in besloten kring om 9.00 uur (ma t/m za)
vanuit Groenlo, te beluisteren via kerkradio. Kerkradio afstemmen voor Groenlo op 25.03.
Hebt u (nog) geen kerkradio, er zijn nog enkele in voorraad. Interesse? Neem dan contact
op met ons parochiesecretariaat: 0544 - 48 24 25.
Koninklijke onderscheiding
Twee parochianen die als vrijwilligers in onze locatie actief zijn, mevrouw Marietje Stegerste Focht en de heer Jan Pasman hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Aanmelden Vormsel ‘20 kan tot uiterlijk 15 juli bij secretariaat@stpaulusparochie.nl.
Info: https://stpaulusparochie.nl/index.php/u-wilt/heilig-vormsel Vragen:0544 - 46 46 63
De Paulusdag op 28 juni gaat vanwege alle beperkingen helaas niet door. Ook het
bezoek van de Poolse kinderen vervalt. En aan het 25-jarig priesterjubileum van
pastoor De Jong zal op een later tijdstip aandacht geschonken worden.
Vooraankondiging versoepeling maatregelen in verband met corona na 1 juni.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni
passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het
bijzonder voor de viering van de liturgie.
Overleden
Onlangs hebben we afscheid moeten nemen van:
* Dinie Papen – Roerdink, 't Meken 4 Beltrum. Zij is op 9 april 2020 op 79-jarige leeftijd
overleden.
* Frans Hanselman, Meergaarden Eibergen, voorheen Peppelendijk 2 Beltrum. Hij is op 23
april 2020 op 93-jarige leeftijd overleden.
* Marie Hoitink-Brinke, Dorpsstraat 2 (Hassinkhof) Beltrum. Zij is op 8 mei 2020 op 89jarige leeftijd overleden.
We wensen de families sterkte. Zeker onder de huidige zware omstandigheden, hopen we
dat steun van familie en vrienden troost biedt en goede herinneringen het verlies

verzachten.
Ter info: een kerkelijk afscheid bij overlijden is met maximaal 30 personen mogelijk.
Voedselbank
De Voedselbank Oost-Achterhoek helpt mensen aan een wekelijkse aanvulling op hun
voedsel in de vorm van een goed voorzien voedselpakket. In het portaal van de kerk staan
de hele week kratten. Hier kunt u houdbare voedingsmiddelen deponeren. Ook bij de
Coop is er doorlopend gelegenheid houdbare voedingsmiddelen te schenken aan de
Voedselbank.
Locatieraad Beltrum

