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Periode: zaterdag 8 januari 2022 t/m vrijdag 4 februari 2022 

 

 
 

Kerstmis 2021 
Dit jaar was er vanwege de coronamaatregelen in onze kerk geen 
gelegenheid gezamenlijk een viering te houden. Wel hebben veel 
mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt van de kerststal achter in 
de kerk te genieten en even een kaarsje te branden. En de knikengel 
heeft vele bewegingen gemaakt! Zoals u hebt kunnen zien – of nu 
ontdekken – dat dit jaar een nieuwe stal is gemaakt. De bouwers 
verdienen alle lof! 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 8 januari t/m vrijdag 14 januari 2022 

 
 

Doop van de Heer (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 40,1-5.9-11 
Lucas 3,15-16.21-22 
 
Bij de doop van Jezus klonk een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, 
de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld.” 
 
 
Zaterdag 8 januari en zondag 9 januari 
 
Geen viering  
 
 
Woensdag 12 januari 
 
Geen viering 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 15 januari t/m vrijdag 21 januari 2022 
 
 
Tweede zondag door het jaar (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 62,1-5 
Johannes 2,1-12 
 
Op de bruiloft van Kana zei Jezus: “Doet die 
kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. 
 
 
Zaterdag 15 januari en zondag 16 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 19 januari (beide onder voorbehoud) 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Gradus Ballast. 
 
 
19.30 u. in de kerk Geloof beleven met dhr. Leo Feijen 
 Inloop vanaf 19.15 uur 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 22 januari t/m vrijdag 28 januari 2022 
 
 
Derde zondag door het jaar (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 
Lucas 1,1-4; 4,14-21 
 
Jezus trad nu op als leraar in hun synagogen 
en werd algemeen geprezen. 
 
 
Zaterdag 22 januari en zondag 23 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
 
        
Woensdag 26 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 29 januari t/m vrijdag 4 februari 2022 

 
 
Vierde zondag door het jaar (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 1,4-5.17-19 
Lucas 1,1-4;4,14-21 
 
Ze joegen Jezus de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand 
van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de 
afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 
    
 
Zaterdag 29 januari (onder voorbehoud) 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering 
       Voorganger: past. werkster Carla Roetgerink 
Misintenties: 
Rieky Roerdink-Pasman (jgd.); Annie Roerdink-Harbers; Jan 
Stapelbroek; Miel Bouwmeesters-Lamers. 
 
 
Woensdag 2 februari (onder voorbehoud) 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor eigen geloofsgemeenschap. 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 

 
Zo 9 jan 09:30  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 9 jan 09:00  Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep 
Di 11 jan 09:00  Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Do 13 jan 09:00  Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 14 jan 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 16 jan 09:30  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 16 jan 10:00  Lievelde Oecumenische viering  
Di 18 jan 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 19 jan 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 
Do 20 jan 09:00  Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 21 jan 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 23 jan 09:30  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 25 jan 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 28 jan 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 30 jan 09:30  Groenlo Eucharistieviering Pastor J. Baneke 
Zo 30 jan 10:00  Lievelde Woord- en communieviering  

Werkgroep 
Di 1 feb 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 2 feb  09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 

Do 3 feb 09:00  Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 4 feb 09:00  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 5 feb 19:00  Eibergen Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters 
Zo 6 feb 09:30  Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Alle bovenstaande vieringen zijn i.v.m. het coronavirus nog 
onder voorbehoud. 
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Locatie Mededelingen 
 
 

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2022 
 

Vanwege de coronamaatregelen 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@paulus-ludger.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht 
op de website: www.paulus-ludger.nl. 
 
 

OVERLEDEN 
 

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Mevr. Klein Gebbinck 
  Bruggertweg 2 
 

Zij is op 11 december 2021 op 91-jarige leeftijd overleden. 
 

Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collecte in december is € 39,20. 
Opbrengst extra collecte: Bisschoppelijke advent actie is € 19,10. 
De bijdrage in de offerblokken met Kerstmis is € 52,50. 
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 12 januari en 26 januari zijn er Taizé vieringen in de 
Oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom. Deze 
viering is net als alle andere vieringen onder voorbehoud.  
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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MISINTENTIES 
Alle misintenties van december, eerste kerstdag, tweede kerstdag,  
oud jaar en de vieringen in januari 2022 worden doorgeschoven naar 
de komende vieringen. Wanneer deze plaatsvinden is nog onbekend. 
Tijdens de kerstvieringen zijn wel de intenties voorgelezen in Groenlo. 
De misintenties voor de viering van 29 januari staan wel in deze ECHO, 
deze viering is natuurlijk onder voorbehoud. Mocht dit niet doorgaan 
schuiven wij ze ook door. 
 
Het secretariaat. 
 
 
INLEVERDATA PAROCHIEBLAD 2022 
 

Uiterste inleverdatum: Verschijning Echo: 

Za. 1 januari za. 8 januari 

Za. 29 januari za. 5 februari 

Za. 26 februari za. 5 maart 

Za. 26 maart za. 2 april 

Za. 23 april za. 30 april 

Za. 21 mei Za. 28 mei 

Za. 18 juni Za. 25 juni 

Za. 16 juli Za. 23 juli 

Za. 13 augustus Za. 20 augustus 

Za. 10 september Za. 17 september 

Za. 8 oktober Za. 15 oktober 

Za. 5 november Za. 12 november 

Za. 3 december Za. 10 december (kersteditie) 

Za. 31 december Za. 7 januari 2023 

 
 
NIEUWJAAR 
 
Namens de redactie wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2022 
toe. 
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Locatie nieuws 
 
      CORONAMAATREGELEN 
 

Uitbreiding coronamaatregelen per 1 december 2021 

Het is inmiddels bekend dat de coronamaatregelen weer zijn 
aangescherpt. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 1 
december nieuwe maatregelen aangekondigd. Op basis hiervan een 
overzicht van de maatregelen in onze parochie. 
 
Het besluit betreft vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 
17.00 uur en 05.00 uur. Bij andere kerkelijke bijeenkomsten kunt u 
denken aan bijvoorbeeld bezinningsbijeenkomsten, 
bestuursvergaderingen en doopvoorbereiding. Deze activiteiten kunnen 
na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. 
 
Basisregels 
De basisregels gelden op het gebied van hygiëne zoals mondkapje, 
desinfectie van de handen bij binnenkomst, voldoende ventilatie en 
thuisblijven bij klachten blijven gelden.  
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels 
een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. Dit geldt 
niet alleen voor kerkgangers, maar ook voor medewerkers bij vieringen. 
Er zijn ook looproutes in de kerken aangegeven en we vragen u deze te 
volgen, en ook de aanwijzingen van toezichthouders. 
 
Zingen 
De verplichte anderhalve meter geldt ook voor koorleden. Zij dienen 
onderling tenminste anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 
Koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren wanneer 
zij in een komende viering zullen zingen en in grote ruimtes waar 
voldoende geventileerd kan worden. Verder gelden voor repetities die 
niet in een kerk plaatsvinden de regels voor koorrepetities van de over-
heid. Voorlopig blijft meezingen nog toegestaan. Het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken (CIO) wijst erop dat er risico's blijven kleven 
aan meezingen. Dat er in kerken mag worden gezongen is een 
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uitzondering op het verbod om te zingen of te schreeuwen in de 
publieke ruimte. Het CIO blijft de voorzichtige lijn volgen.  
 
Onderzoek naar mogelijke aanpassingen en alternatieven 
Advent en Kerstmis worden ook dit jaar door de coronapandemie 
opnieuw een periode van aanpassen en vieren met beperkende 
maatregelen. Het pastoraal team onderzoekt de komende week de 
mogelijkheden om zoveel mogelijk Kerstmis overdag te vieren. Dit zal 
tot een aanpassing van het rooster van vieringen leiden. Binnenkort 
verschijnt een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Voor degenen die niet 
vaardig zijn op het Internet kan de Nieuwsbrief gemakkelijk worden 
geprint. Houd ook onze website en Facebookpagina in de gaten.  
 
Gezamenlijke inzet en begrip 
De nieuwe maatregelen vragen van het pastoraal team, het bestuur en 
vrijwilligers opnieuw om extra inzet en uithoudingsvermogen om samen 
met u zo goed mogelijk Advent en de Kersttijd te vieren. Wij vragen om 
begrip voor de beslissingen die wij nemen en om uw medewerking. 
 
Pastoraal team en parochiebestuur 

 
 

PAROCHIEMAGAZINE DE VERBINDING 
 
Gelijk met de verspreiding van ons parochieblad De Echo heeft u al 
twee keer het gedrukte exemplaar van het parochiemagazine “De 
Verbinding” ontvangen. Iedereen die de Echo ontvangt krijgt dit 
gedrukte nieuwe blad van de "De Verbinding" bijgevoegd.  
Het blad "De Verbinding" kent twee versies, het gedrukte parochieblad 
dat ongeveer vijf keer per jaar verschijnt. En een digitale nieuwsbrief 
die iedere maand verschijnt, het digitale blad krijgt u per mail. Beide 
versies bevatten nieuws van alle locaties, het bisdom, nieuws van 
pastoresteam en van het bestuur. Ook staan hierin de roosters van de 
vieringen in alle locaties. We zijn blij dat al veel parochianen uit Beltrum 
op de nieuwsbrief zijn geabonneerd (305). Van De Echo worden +/- 
800 exemplaren verspreid. Nog niet iedereen is dus geabonneerd op de 
gratis digitale nieuwsbrief. Bent u al geabonneerd op de nieuwsbrief? 
Wilt u deze digitale nieuwsbrief ook gaan ontvangen, meldt u zich dan 
aan als abonnee. 
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Vul op de site uw e-mailadres, naam en woonplaats in en klik daarna 
op de knop 'Verzenden'. Let op: direct na het inschrijven ontvangt u 
een mail in uw mailbox. Bevestig na ontvangst uw inschrijving door te 
klikken op de link in de mail. Pas daarna wordt u opgenomen in de lijst 
met abonnees. 
 
De Locatieraad Beltrum 
 
 
ZALIG NIEUWJAAR 
 
Een zalig nieuwjaar en alle goeds voor 2022! Veel heil en zegen!  
We wensen elkaar allemaal het beste toe. En we laten een jaar met 
allerlei corona beperkingen achter ons. Iedereen hoopt dat het jaar 
2022 ons weer terug brengt in het gewone, het normale. Maar wat is 
normaal? We zullen op deze coronajaren terugkijken als een tijd van 
voor en een tijd van na de corona. Maar we moeten vooruitkijken, en 
de draad weer oppakken. Er is een toekomst, voor Beltrum en ook voor 
onze Geloofsgemeenschap. Wij als locatieraad gaan ervoor, en hopen 
van harte dat jullie weer met ons meedoen. Samen voor een 
gemeenschap, die bij de tijd is!  
 
Tot ziens,  
Namens de locatieraad Beltrum, Harry Geverinck.  
 

 
KLOKKEN 
 
Waarom luiden klokken soms op rare tijden? Het luiden van de klokken 
wordt vanouds gebruikt om mensen op te roepen voor de kerkdienst. 
Daarnaast luiden de kerkklokken bij bijzondere gelegenheden. Heel 
bijzonder was het, om op kerstavond de kerkklokken in Beltrum 
langdurig te horen luiden. Door corona beperkingen waren er tijdens de 
kerstdagen in onze kerk, net als in de hele parochie, geen vieringen. 
Het luiden van de klokken viel nagenoeg gelijk met de digitale 
nachtmisviering in de Calixtusbasiliek in Groenlo. Het klokkengeluid 
bracht toch nog wat kerstsfeer in Beltrum. Ook het begin van het 
nieuwe jaar 2022 werd ingeluid met klokkengeluid om iedereen een 
zalig nieuwjaar te wensen. 
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KRONIEK OVER HET JAAR 2021 
 

 2021 2020 

Gedoopt 0 2 

Eerste communie 0 7 

Gevormd 1 0 

Overleden 24 23 

Aantal parochianen 2082 2074 

 
 
VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD 
 
De avond met dhr. Leo Feyen op 19 januari is onder voorbehoud. 
De vieringen van 29 januari en 2 februari zijn ook onder voorbehoud. U 
kunt de laatste informatie vinden op het infobord in het portaal achter 
in de kerk. Ook kunt u de informatie vinden op het Digibord op het 
Mariaplein en op de website van de R.K. Parochie HH. Paulus en 
Ludger. 
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Nieuwjaarsgedicht: “God, ik had het niet verwacht” 
 
God, ik had het niet verwacht; 
dat U als een gewoon mens  
geboren zou worden,  
in een grot zonder privacy,  
waar iedereen kan binnenvallen,  
met een vader en een moeder 
die niet getrouwd waren.  
 
God, ik had het niet verwacht; 
weerloos en klein.  
Uw leven was al bedreigd,  
van de eerste dag af.  
Dat U als een kind onder ons zou komen,  
 
God, ik had het niet verwacht;  
dat U geboren zou worden  
in de rek van een mestvaalt,  
tussen de dieren, dat U zonder hygiëne 
uw intocht zou doen.  
 
God, ik had het niet verwacht….  
omdat ik U niet heb verwacht,  
omdat mijn hart eigenlijk niet echt  
naar U heeft uitgekeken,  
omdat ik nog altijd genoeg heb  
aan mezelf en U niet nodig hebt.  
 
Misschien,  
Moest ik ooit even weerloos worden 
en bedreigd als U en zonder privacy vallen, 
zonder hygiëne moeten leven, 
zoals zovele mensen in onze wereld,  
ja, dan zou ik misschien begrijpen, 
dan zou ik kunnen zeggen;  
“God, mijn goede vriend”.  
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HH. Paulus en Ludger Parochie 
 
 
LICHT IN HET DUISTER 
 
Zo luidt dit jaar de titel van de Week van Gebed voor Eenheid. 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het 
tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt 
verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De 
ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij 
MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als 
die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid 
maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. 
Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” 
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, 
algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld 
die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie 
en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien 
hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons 
uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. 
Dat is wat we tijdens deze Week van Gebed voor Eenheid doen.” 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van 
harte uit voor de oecumenische dienst op zondag 16 januari 2022 om 
10.00 uur in de Christus-Koning-kerk te Lievelde.  
 
U moet van tevoren via de website een plaats reserveren: 
https://www.paulus-ludger.nl/. Kies dan voor “vieringen” en ga naar de 
gewenste viering. Deze viering is onder voorbehoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.paulus-ludger.nl/
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
BELTRUM (G)OLD NR. 17 
 
Waarschijnlijk hebben jullie het in de wandelgangen 
al gehoord: de nieuwe editie Beltrums (G)old nr. 17 
van St. Oud Beltrum is klaar! Deze is als vanouds 
weer verkrijgbaar voor 4 euro bij Fien Ballast, 
Kampstraat 19, tel.( 0544)-48 16 59 en  
Martin Bouwmeesters, Nelissenstraat 71, tel. (0544)-48 16 33. 
 
Mocht je onze Stichting willen steunen, dan kun je voor € 15,- lid 
worden. Bij Fien Ballast kun je je aanmelden als lid. Het jaarboekje kun 
je dan gelijk gratis afhalen bij Fien. En: We blijven geïnteresseerd in 
oude (familie-)verhalen. Geef ons een tip en we komen langs! 
Wij wensen jullie allen een gezellige jaarwisseling en voor 2022 een 
goed en vooral gezond jaar! 
 
Met hartelijke groet,  
De redactie van ‘Beltrums (G)old’ 
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ELKAAR ONTMOETEN BLIJFT MOEILIJK 
 
Het coronavirus blijft het elkaar ontmoeten moeilijk maken. 
Daarom hebben wij de kerstviering, samen met de Zonnebloem, op 
zaterdag 18 december moeten annuleren. Ook de bijeenkomst op 6 
januari hebben wij moeten annuleren.  
Op deze bijeenkomst zou de vader van Hendrik-Jan Jovink van ‘Jovink 
en de Voederbietels’ ons komen vertellen, hoe hij het een en ander 
heeft beleefd. 
Wat in het vat zit verzuurt niet, zo moet je maar denken. Rest ons, u 
een heel goed en gezond 2022 toe te wensen. Hol oe kreggel en de 
bene d’r onder. 
 
Bestuur Samenleven/KBO 
 
 
DORPSVERBINDER CHANTAL 
 
Dorpsverbinder Chantal: ‘Als je denkt in kansen, kan er nog best veel’. 
Ze is de eerste dorpsverbinder in Berkelland, Chantal Papen (44) in 
Beltrum. De titel dekt precies de lading, dorpsgenoten met elkaar 
verbinden. Maar dat is dan ook zo ongeveer het enige dat in haar 
taakomschrijving staat. 
Wonen, welzijn en zorg koppelen, veel meer stond er niet over de 
invulling van haar functie. Chantal lacht. „Toen ik vroeg wat er van me 
verwacht werd, kreeg ik te horen dat ik er blanco in kon gaan. Doe er 
je voordeel mee, zeiden ze.” Ze, dat waren op dat moment de leden 
van de raad van overleg van Beltrum, die haar per 1 januari vorig jaar 
aanstelden als dorpsverbinder. Voor 6,5 uur per week. 
Inmiddels wordt haar salaris betaald door de Stichting Kulturhus 
Beltrum, die haar vroeg een aantal taken van de vorige beheerder van 
het dorpshuis over te nemen. Daarmee werden ook haar uren 
uitgebreid. De rest van haar inkomen verdient ze als zzp-er, als 
gezondheidscoach.  
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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:  beltrum@paulus-ludger.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum 
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65 

Website:   www.paulus-ludger.nl      Dan klikken op Beltrum 
Facebook:   www.facebook.com/HHpaulusludger 
 

 

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 31 januari 

- vragen en informatie 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 
E-mail: beltrum@paulus-ludger.nl 

Openingstijden:  elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 
     maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 31 januari 
 

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 
 voor de periode van  

zaterdag 5 februari t/m vrijdag 5 maart 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 29 januari 2022.    
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  

 
 

 
 

 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   
bij ‘ ’t Achterummeke 

 Achterom 2 Parochiecentrum 

 Brievenbus(wit) 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 PAROCHIE HH. PAULUS EN 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@paulus-ludger.nl 
Tel. 06 83 13 71 02 

 
 

PASTORAAL TEAM 
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793 

h.dejong@paulus-ludger.nl 

C.G.J. Peters (Cor) Diaken  
c.peters@paulus-ludger.nl 

C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 

c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

 

 
 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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Spoedpost Huisartsen Oost-Achterhoek 
Adres Beatrixpark 1, 7101BN Winterswijk 

Let op: Volg borden spoedpost 

 
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 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  meldpuntbeltrum@gmail.com  
Open van 9.30 tot 11.30 uur   

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. 

 

 
 
Henk te Bogt neemt de werkzaamheden voor onze kerk van 
Jan Hoffman over 
 
Jarenlang heeft Jan de bouwkundige zaken voor onze kerk behartigd. 
Bij de restauratie van de kerk, maar zeker ook bij de werkzaamheden 
betreffende muurschilderingen van Bach heeft hij veel betekend.  
Onze kerk verkeerd bouwkundig in een prima staat en dat mede te 
danken aan de deskundige adviezen van Jan. 
We hebben tijdens de overdracht van de taak aan Henk te Bogt, Jan 
met een bloemetje onze dank overgebracht. 
We wensen zijn opvolger, Henk te Bogt veel succes.  
 


