Nieuwsbrief voor Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
april 2020

Normaal gesproken had u inmiddels een Echo met alle informatie over onze locatie en
kerkdiensten in huis gehad.
Door het Coronavirus is alles anders, zo dus ook het verschijnen van de Echo. Aangezien
er zeker t/m 1 juni geen vieringen zijn en om de bezorgers van de Echo niet onnodig risico
te laten lopen, verspreiden we om u te informeren, het laatste nieuws via een nieuwsbrief.

Het is stil……………..

We leven in een onzekere tijd.
Niemand had dit gedacht en/of verwacht.
Het land, de wereld bijna op slot.
De economie draait plotseling op een laag pitje.
Van Schiphol vertrekken maar 10 % van het normale aantal vluchten.
De scholen en horecagelegenheden, en meer bedrijven gesloten.
Zo ook in ons Beltrum:
Basisschool de Sterrenboog: muisstil.
Sportpark de Sonders: geen bal te bekennen.
Spilman, Dute en de Wanne: volop parkeergelegenheid.
Rond de Hassinkhof: geen bezoekers.
In en rond onze kerk: rust en geen gezang.
Het normale leven lijkt wel stil te staan.
Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel!
Misschien gaan we de vrijheid die we hebben straks, wel meer waarderen.
Er komen weer andere tijden!!!
Dan begint ook Beltrum weer te leven en te bruisen!!
We gaan Pasen vieren: Het feest van het Leven!!
Een feest waarin we vieren, dat het leven het wint van de dood.
We hopen natuurlijk dat dit ‘Echo-loze tijdperk’ niet lang zal duren!!
Als Beltrumse locatieraad wensen we iedereen een Zalig Pasen!
Blijf gezond, geniet van het leven, en pas goed op elkaar!!!

In de Goede Week en met Pasen zijn er wel vieringen. Die zijn niet toegankelijk, maar
wel via kerkradio of internet te volgen.
Maandag t/m zaterdag in besloten kring dagelijks een eucharistieviering:
09.00 uur ma – za Eucharistieviering vanuit Groenlo, te beluisteren via kerkradio.

De vieringen in Groenlo zijn te volgen via de Kerkradio en zijn voor een deel in Beltrum te
volgen via onze kerkradio en te beluisteren op kanaal 25 (frequentie 153.4125).
Hebt u (nog) geen kerkradio, er zijn er nog enkelen in voorraad op parochiesecretariaat. interesse?
Neem dan contact op: 0544 48 24 25.

In de Goede week zijn er de volgende vieringen: (in Groenlo)
Witte Donderdag,
19.00 uur.
Kruisweg,
15.00 uur
Goede vrijdag
19.00 uur
Paaswake
20.30 uur
Hoogfeest Pasen
09.30 uur
Tweede Paasdag,
09.30 uur
Voor volledig overzicht zie parochiewebsite: https://stpaulusparochie.nl/index.php/homesp/190-home/2913-pastorale-brief-3-vieren-ten-tijde-van-de-corona-crisis

Actuele zaken
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.
Overleden
Onlangs hebben we afscheid moeten nemen van Antoon Huinink, Kampstraat 18.
Hij is op 7 maart 2020 op 79-jarige leeftijd overleden.
Ook is overleden Antoon Hoitink, Kampstraat 15. Hij overleed 25 maart l.l. op 82-jarige
leeftijd.
We wensen de families sterkte. Zeker onder de huidige zware omstandigheden, hopen we
dat steun van familie en vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies
verzachten.
Palmtakjes
Tijdens de viering van 5 april worden palmtakjes voor ons gewijd. U kunt ze in het portaal
van onze kerk halen.
Voedselbank
De Voedselbank Oost-Achterhoek helpt mensen die onder het bestaansminimum moeten
leven 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 voedings-middelen deponeren. Ook bij de Coop is er doorlopend gelegenheid
houdbare voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank.

Vastenactie.
Zoals wij allemaal weten zijn bijeenkomsten verboden waardoor eucharistievieringen ook
niet gehouden worden. Extra collectes voor de Vastenactie worden niet gehouden en ook
de inzameling via de vertrouwde Vastenzakjes is niet meer mogelijk.
In Beltrum hebben we gekozen voor het onderwijsproject in
Eritrea. Onderwijs is onmisbaar en voor ons in Nederland bijna
als vanzelfsprekend. Als gevolg van het coronavirus is nu het
even iets anders, nu gaat heel veel digitaal en met
huisonderwijs.
Het onderwijs is in veel landen heel anders of helemaal niet
geregeld. 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 geen grote afstanden
afgelegd moeten worden voor hun schoolbezoek. En daaraan wordt uw bijdrage besteed.
Het meegeleverd vastenzakje kunt u in de brievenbus van het parochiecentrum
deponeren. Maar veel liever zien we dat u uw bijdrage via uw bank regelt.
Graag willen we u daarom wijzen op de mogelijkheid om een online donatie te doen. Klik
op de onderstaande link en daarna op de knop 'Doneer nu'.
https://www.vastenactie.nl/projecten/renovatie-van-kostschool-in-keren-eritrea
Uw gift komt dan automatisch ten goede aan ons Vastenproject: de renovatie van een
kostschool in Eritrea.
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag onder vermelding van project 401390.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Locatieraad Beltrum

