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Periode: zaterdag 17 oktober t/m vrijdag 13 november 2020 

 

 
 

Viering Allerzielen kan helaas niet doorgaan  
De viering van Allerzielen op 2 november kan vanwege de actuele 
coronaregels helaas niet doorgaan. Ook op het kerkhof is er geen 
ceremonie, maar de Calvarieberg zal wel worden verlicht. U leest er 
meer over in deze Echo.   
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 17 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
 

 
Negenentwintigste zondag door het jaar (Jaar A)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 45,1.4-6 
Mattheüs 22,15-21 
 
‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, 
en aan God wat God toekomt’ (Mat. 22,21) 
 
 
Zaterdag en zondag 17/18 oktober  
 
Geen viering 
  
 
Woensdag 21 oktober 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong    
Misintenties:  
Voor onze eigen parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 24 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020 
 
 
Dertigste zondag door het jaar (Jaar A)  
 
Weekend lezingen:   
Exodus 22,20-26 
Mattheüs 22,34-40 
 
‘Gij zult de Heer uw God beminnen en uw 
naaste als uzelf’ (Mat. 22,37-39) 
 
 
Zondag 25 oktober (Extra collecte) 
 
10.30 u. in de kerk  Woord- en Gebedsviering 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
Misintenties:  
Agnes Bleumink-te Bogt; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Theo 
Beunk; Marie Hoitink-Brinke; Frans Hanselman; Antoon Huinink; Antoon 
Hoitink; Dinie Roelvink-Rooks; overleden familie te Boome-Stoltenborg-
Nunning; Frans Wallerbos; Jan te Bogt (jgd.); overleden familie te 
Bogt-te Fruchte; Hendricus Nijbroek (jgd.); overleden ouders Ballast-
Hoitink en Harrie; Henk Wolterinck; Herman Dreierink; Fons Slütter.  
 
 
Woensdag 28 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 31 oktober t/m vrijdag 6 november 2020 
 
  

Eenendertigste zondag door het jaar (Jaar A) Allerheiligen 
 

Weekend lezingen:   
Apokalyps 7,2-4.9-14 
Matteüs 5,1-12a 
 

Jezus zei: ‘Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien’ (Matteüs 5,5) 
 
 

Zaterdag 31 oktober 
 

10:30 u. in de kerk Herdenkingsviering voor Hein Severt 
 Aansluitend bijzetting Urn, wat in  
 besloten kring zal plaatsvinden. 
 

19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Marie Hoitink-Brinke; Frans Hanselman; Antoon Huinink; Antoon 
Hoitink; overleden familie Rotink-Thuinte; Hendrik Rotink; Dinie 
Roelvink-Rooks; overleden familie Nijbroek-te Fruchte; overleden 
ouders Stoteler-Huurneman; Henri Huinink; overleden ouders Huinink-
Onstenk; overleden ouders Klein Gunnewiek-Groot Severt; Anna 
Krabbenborg-Geessinck (jgd.); Henkie Geessinck; Fons Slütter; Riek 
Heutinck-Sasse; Agnes Schilderinck; Frans Wallerbos.  
 

  
Maandag 2 november (Allerzielen) 
 

Viering gaat niet door. Misintenties gaan naar 14 november. 
 
 

Woensdag 4 november 
 

10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 7 november t/m vrijdag 13 november 2020 

 
 
Tweeëndertigste zondag door het jaar (Jaar A) 
 
Weekend lezingen:  
Wijsheid 6,12-16 
Matteüs 25,1-13 
 
‘Wees waakzaam, want je kent dag  
noch uur’ (Matteüs 25,13) 
 
 
Zaterdag en zondag 7/8 november 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 11 november 
 
Sint Maarten gaat niet door 
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VIERINGEN  IN  DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Di 20 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Di 20 Okt 19:00 Neede  Rozenkrans Bidden Werkgroep Liturgie 
 
Wo 21 Okt  09:00  Beltrum Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Do 22 Okt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 23 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 24 Okt 19:00 Eibergen Gebedsviering  Werkgroep Liturgie 
Za 24 Okt 19:00 Rekken Woord- En Gebedsviering  
        Werkgroep Liturgie 
Zo 25 Okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 25 Okt  10:30  Beltrum Woord- En Gebedsviering  
          Werkgroep Liturgie 
 
Zo 25 Okt 17:00 Groenlo Gebedsviering  Pastor R. den Hartog 
Di 27 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 27 Okt 19:00 Neede  Rozenkrans Bidden Werkgroep Liturgie 
Vr 30 Okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. Den Hartog 
 
Za 31 Okt 10:30  Beltrum Herdenkingsviering Hein Severt 
          Aansluitend bijzetting Urn 
          Besloten kring 
 
    19.00  Beltrum Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Zo 1 Nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 1 Nov 10:00 Lievelde Woord- En Gebedsviering  
        Werkgroep Liturgie 
Ma 2 Nov 19:00 Groenlo Woord- En Gebedsviering  
        Werkgroep Liturgie 
 
Ma 2 Nov 19:00  Beltrum Gebedsviering/Gravenzegening
          Werkgroep Liturgie 
          Gaat niet door 
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Ma 2 Nov 19:00 Eibergen Woord- En Gebedsviering  
        Werkgroep Liturgie 
Ma 2 Nov 19:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Ma 2 Nov 19:00 Rekken Woord- En Gebedsviering  
Ma 2 Nov 19:30 Rietmolen Gebedsviering  Werkgroep Liturgie 
Di 3 Nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
Wo 4 Nov 10:00  Beltrum Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Do 5 Nov 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Vr 6 Nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 7 Nov 19:00 Eibergen Woord- En Gebedsviering  
        Diaken C. Peters 
Za 7 Nov 19:00 Rekken Woord- En Gebedsviering Werkgroep  
Za 7 Nov 19:30 Rietmolen Woord- En Gebedsviering Werkgroep 
 
Zo 8 Nov     Beltrum Geen Viering  
  
Zo 8 Nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Zo 8 Nov 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Zo 8 Nov 14:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R den Hartog  
        En Pastoraal Werkster C. Roetgerink 
Di 10 Nov 09:00 Groenlo Woord- En Gebedsviering  
        Diaken C. Peters 
Di 10 Nov 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
Wo 11 Nov     Beltrum St. Maarten gaat niet door 
 
Do 12 Nov 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
Vr 13 Nov  09:00 Groenlo Woord- En Gebedsviering  
        Diaken C. Peters 
 
Za 14 Nov 19:00  Beltrum Eucharistieviering  
          Pastor F. Bomers 
 
Zo 15 Nov  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 15 Nov  10:30 Rietmolen Woord- En Gebedsviering  
        Werkgroep Liturgie 



8 
 
 

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: 
 
  Theo Klein Zeggelink 
  Hassinkstraat 21 
 
Hij is op 18 september 2020 op 73-jarige leeftijd overleden. 
  
  Fons Slütter 
  Meenweg 2 
 
Hij is op 27 september 2020 op 65-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
Hein Severt 
 
Onlangs (23 maart jl.) overleed te Doetinchem op 83-jarige leeftijd 
Hein Severt, Hein van de Hooihaar, wonende te Didam en oud inwoner 
van Beltrum aan de Zieuwentseweg 25. 
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Zaterdag 7 en zondag 8 november 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 28 oktober en 11 november is er een Taizé viering in de 
oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
 

EXTRA COLLECTE 
 

Op zondag 25 oktober is er weer een extra collecte voor Missiezondag. 
Deze zondag herinnert ons er aan dat wij als christenen met mensen 
overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. 
Vandaag wordt de tweede collecte gehouden voor MISSIO: het 
wereldwijde solidariteitsfonds van onze kerk. MISSIO verleent financiële 
steun aan projecten in parochies in arme landen, maar ook bevordert 
MISSIO wederzijdse bemoediging en getuigenis.  
 
 

AANMELDEN VOOR VIERING IN ONZE KERK 
 

U kunt 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 _____  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Met ingang van direct maximaal 30 deelnemers in de 
vieringen. In de afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen 
landelijk schrikbarend opgelopen en dit vraagt aan de kerken om het 
maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken 
tot dertig. 
De bisschoppen/pastores, vragen de locaties zo snel als mogelijk terug 
te schalen naar maximaal dertig aanwezigen. Het bestaande protocol 
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort 
gelden met de volgende aanvullingen: 
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, (exclusief 

bedienaren en medewerkers). 
• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje 

dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. 
Communie wordt afgedaan. 

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: 
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.  

Dit geldt ook voor de zang door kinderen. 
• Samenzang is niet toegestaan. 
 
Ook voor onze locatie geldt een maximum van 30 personen. Tot op 
heden waren er geen beperkingen nodig, maar ook wij zullen hierin 
onze weg moeten vinden. Dit zal betekenen dat wij niet onbeperkt 
deelnemers kunnen toelaten. Aangeraden wordt vooraf te reserveren 
via www.stpaulusparochie.nl, menu ‘Vieringen’. Zo krijgen wij inzicht 
hoeveel mensen de viering willen bezoeken en komt u niet tevergeefs 
naar de viering, omdat het maximale aantal deelnemers (30) wordt 
overschreden. Dit alles is nodig om uzelf en anderen te beschermen 
voor de verspreiding van het Coronavirus. Wij vragen nogmaals om uw 
begrip en danken u voor uw medewerking. 
 
Locatieraad Beltrum 
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Locatie nieuws 
  
    Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum d.d.   
    woensdag 16 september 2020 
 

Aanwezig: Harry Geverinck, Sylvia Tackenkamp, Paul Ribbers, 
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers (komt later), Marcel Helmers, Ria 
Zieverink, Anton Helmers, Margriet Spexgoor, Martin Bouwmeesters en 
Martin Groot Severt. 
  
Opening 
Welkom door de voorzitter en als overweging door Jacqueline Slütter 
een gebed uit de viering van ziekenzondag.   
 
Vanuit de werkgroepen 
Gemeenschapsopbouw en Liturgie 
Vergaderingen zijn in verband met corona tot nader orde opgeschort. 
De bemensing in verband met corona is voor de komende weken 
ingevuld, maar daarna zijn er nog wel mensen nodig; Ria Zieverink 
coördineert. 
 
Catechese 
Op 13 oktober staat er een viering gepland met schoolkinderen; 
doorgang hangt af van actuele coronaregels.  

 
Kerkhofcommissie 

• Een van de esdoorns op het kerkhof is gekapt. De 
kastanjeboom achter de kerk lijkt aangetast door de 
biefstukzwam; deze is mogelijk nog wel te redden.   

• Afgelopen periode zijn nabestaanden bezocht van graven 
waarvan de grafrechten aflopen; negen kiezen voor verlenging 
en zes graven zullen worden geruimd. 

• Er is overleg geweest met verschillende kerkhofcommissies in 
de Paulus- en Ludgerparochie waarbij ook over tarieven is 
gesproken; er zit bij de Ludgerparochie een behoorlijk onderling 
verschil. Het is aan het nieuwe bestuur om aan te geven hoe 
daar mee om te gaan.  
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Liturgie 
Sylvia Tackenkamp vraagt wat de mogelijkheden zijn voor koren om in 
de kerk te repeteren. Dit is binnen de huidige coronaregels niet 
toegestaan. 
 

Oecumene 
Paul Ribbers is opgevallen dat lang niet alle vieringen (zeker als het 
geen Eucharistieviering is) niet op de website staan om je voor aan 
melden (in verband met corona); hij neemt dit op met het centrale 
secretariaat. 
 

Allerzielen 2020    
In een bijeenkomst met betrokkenen is over de invulling van Allerzielen 
in coronatijden gesproken. Gezien het beperkt aantal toegestane 
bezoekers krijgen alleen nabestaanden in de eerste lijn van de 
afgelopen jaar overledenen een uitnodiging. Er zal geen ceremonie op 
het kerkhof zijn; de Calvarieberg zal wel worden verlicht. Er komt een 
stukje in de Echo over het hoe en waarom. 
 

Bezoek pastoor De Jong aan de locatieraad 
Op dinsdag 13 oktober bezoekt pastoor De Jong de vergadering van de 
locatieraad Beltrum. De onderwerpen voor het overleg zijn besproken.    
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering op dinsdag 13 
oktober. 
 
Verslag: Martin Groot Severt  
 
WAT EEN KERKBEZOEK MET IEMAND DOET 
 
“Onlangs heb ik een oecumenische viering in de kerk van Beltrum 
bijgewoond. Daar waren goede redenen voor. Ten eerste vind ik het 
belangrijk om ook buiten de eigen lijnen te stappen en te proeven hoe 
er elders samen gevierd wordt. Daarbij kwam dat emeritus Pastoor 
Theo Escher uit Groenlo voorging waar ik goede herinneringen aan 
heb. Ik werd zeer gastvrij in deze kerk ontvangen. Even de corona 
maatregelen doorgenomen en toen plaats genomen in deze prachtige 
kerk. De muurschilderingen zal ik zeker op een ander moment nog eens 
gaan bekijken want ze zijn meer dan de moeite waard om er tijd voor 
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te nemen. Naast de pastoor was ds. Saraber uit Frankrijk als 
voorganger aangeschoven en emeritus da. Ria Willems.  
De viering was in één woord een fijne ontmoeting te noemen, waarin 
het thema ‘vrede verbindt verschil’ centraal stond en welke letterlijk en 
figuurlijk hoorbaar en voelbaar was. De drie voorgangers kregen een 
mooie bos bloemen, die ze na afloop, tijdens de koffiepauze in 
ontvangst mochten nemen. Een warm gebaar. De koffie werd achter in 
de kerk genuttigd en ik voelde me prettig door de gemoedelijke 
bewoners die samen met de voorgangers nog even na bleven praten. 
Toen ik vroeg of ik nog een paar foto’s mocht maken constateerde ik 
dat de kaarsen allemaal weer opnieuw aangestoken werden.  
Een zeer sympathiek gebaar naast de uitleg die ik kreeg over de 
muurschilderingen en zijn voorgeschiedenis. Ik zal er zeker vaker naar 
toe gaan want er werd op een prettige manier ‘verbindend’ gevierd. En 
dat was voelbaar. Met dank aan de vrijwilligers en de parochianen.” 

- Rianne Emaus uit Groenlo (schrijfster). 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Donderdag naar de kerk in Beltrum geweest. Had van vrienden 
gehoord dat de muurschilderingen bij het altaar weer gerestaureerd 
waren. Het was echt geweldig mooi om de originele staat weer te zien. 
Kan me nog voorstellen dat mijn Vader (Willem Zemann) ze toen 
(1962) van Pastoor Smit voor de helft weg moest schilderen. Meneer 
Pastoor vond het "te druk" boven het Altaar. Mijn Vader was daar 
behoorlijk kwaad over toen. Prachtig dat dit kunstwerk weer in de oude 
staat hersteld is.” Rudi Zemann (schrijver) 
 
 
 
 
 



14 
 
 

 
 

RABO CLUBSUPPORT 
 
Ook dit jaar organiseert onze stichting weer een kerstpakkettenactie 
voor de minima in de gemeente Berkelland. Daarom doen wij mee aan 
Rabo ClubSupport . We gebruiken de bijdrage van de Rabobank voor 
de aanschaf van kerstpakketten. 
Bent u lid van de Rabobank? Stem dan van 5 t/m 25 oktober via de 
Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport op de Kerstactie Berkelland! 
www.kerstactieberkelland.nl 
 
 
SINT MAARTENVIERING  
 
Het was jarenlang een sfeervol evenement, de Sint Maartenviering met 
na afloop de optocht van de kinderen met lampions en muziek door de 
straten van Beltrum. In 2019 kon het niet doorgaan maar voor dit jaar 
stond de viering met aansluitend optocht weer op de planning voor 11 
november. Helaas gooit nu het coronavirus roet in het eten waardoor 
we hebben moeten besluiten de Sint Maartenviering af te gelasten. Erg 
jammer, maar gezien de omstandigheden onvermijdelijk. Uiteraard 
hopen we dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn de Sint 
Maartenviering en een lampionoptocht te organiseren. 
 
Werkgroep familieviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerstactieberkelland.nl/
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ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 2020   
Wij herinneren ons de namen van hen met wie we onze tijd deelden, 
tijdgenoten, leeftijdgenoten, mensen die wij graag zagen, mensen die 
ons graag zagen, wij herinneren ons die namen soms maar kort. 
Wij herinneren ons de namen van hen die wij hier in onze tijd niet meer 
zien, en niet meer te spreken zijn. De mensen die nog wonen in ons 
hart en daar met ons spreken, in onze dromen en stille uren. 
Wij herinneren ons de namen van hen aan wie niet meer gedacht 
wordt. Van hen die niet meer genoemd worden, van hen die uit de tijd 
lijken te zijn. Wij herinneren ons de namen die alleen nog in de stilte 
worden genoemd. 
Wij herinneren ons de namen van hen die een licht waren op onze 
levensweg, die licht en warmte hebben gebracht. 
Wij denken aan hen die nu in een andere tijd zijn, 
in die eeuwige tijd vol van licht en liefde. 
 
Wij herinneren ons de namen van de mensen die sinds  
2 november 2019 in onze harten verder leven: 
• Fons Wolterink 
• Zuster Stefanie Freriks 
• Frans Hoitink 
• Hennie Molendijk 
• Jaap Lindeboom 
• Annie Stortelder-Nijkamp 
• Fons Wolterinck 
• Antoon Huinink 

• Antoon Hoitink 
• Dinie Papen-Roerdink 

• Frans Hanselman 
• Marie Hoitink-Brinke 
• Lucy Stoteler-Riethorst 
• Jan Klein Falckenborg 
• Frans Wallerbos 
• Dinie Roelvink-Rooks 
• Theo Klein Zeggelink 
• Fons Slütter 

• Hein Severt 

Dat zij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mogen leven. 
 
Vanwege het corona-virus zal de Allerzielenviering op 2 
november a.s. helaas voorlopig worden uitgesteld. 
Wel blijft het natuurlijk mogelijk om een bezoek aan het kerkhof te 
brengen. Om eenieder hiertoe in de gelegenheid te stellen,                                                                                                                                       
zal de Calvarieberg ’s avonds in het licht worden gezet. 
Heel veel sterkte wensen wij u toe namens onze geloofsgemeenschap. 
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                        St. Paulusparochie  
 
 
DIACONIE 
 
Eieractie 
Al een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de 
Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in 
de weekenden van 7 - 8 november en 14 - 15 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij 
kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. 
De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het 
algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de wekelijkse 
pakketten. Uiteraard zijn ook andere (houdbare) voedingsmiddelen 
welkom. 
 
Adventsactie 2020 
In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de 
Adventsactie. Dit jaar staat ondervoeding van moeders en kinderen 
centraal. Miljoenen vrouwen en kinderen lijden honger. Zij kunnen 
daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Adventsactie wil vrouwen 
en kinderen ondersteunen om te ontsnappen aan die vicieuze cirkel. Dit 
jaar willen wij vanuit de Paulusparochie en de Ludgerparochie vooral 
vrouwen en kinderen ondersteunen in Nicaragua. In bijlage 2 leest u er 
meer over. Deze informatie kunt u gebruiken voor publicatie in uw 
kerkblad. 
 

 Vastenactie 2021 
Door de coronapandemie is de Vastenactie 2020 op veel locaties 
stilgevallen. Op advies van de landelijke Vastenactie wordt de 
campagne 2020 doorgezet in 2021. Voor het komend jaar richten de 
Paulus- en de Ludgerparochie zich weer op het project in het bisdom 
Keren in Eritrea. In januari ontvangt u daar verdere informatie over. 
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ONTMOETING & INSPIRATIE 
 

Film: 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. 
Paulusparochie organiseert weer een filmavond (Des Hommes 
et des Dieux), en wel op woensdag 18 november 2020. Wij hopen u dit 
keer welkom te heten in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in 
Eibergen. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, 
een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Uiteraard worden alle dan 
geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het 
coronavirus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat u zich moet 
aanmelden bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of 0544 46 30 45; 
graag uiterlijk vrijdag 13 november. We houden ons aan het maximum 
aantal bezoekers van 30 personen. De film begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur, daarna zullen we nog over de film napraten. De 
avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten. 
 

Cursus ‘verhalen in de woestijn in ander perspectief’: 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 
de St. Paulusparochie weer een cursus moderne kunst en spiritualiteit. 
Dit jaar staan verhalen uit het boek Numeri centraal. Na de Uittocht 
(Exodus) maakt het volk een lange tocht door de woestijn. De woestijn 
is kaal en schraal, afzien en onderweg jezelf tegenkomen.  
Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. De 
barre tocht door de woestijn kan een tijd worden van loutering, een 
leerproces om te ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat 
toekomst heeft, om te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en 
onecht. We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over 
de betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant 
onderweg: op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe 
omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het 
nieuwe land en verdeelde reacties daarop, verhalen vol 
weerbarstigheid, hoop en leven. Vooraf aan de tekstlezing kijken we 
naar een hedendaagse kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De 
kunst is associatief gekozen bij de verhalen. Vanuit je eigen 
referentiekader kijk je naar een verbeelding, die jou verleden en heden, 
verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat 
het ook altijd over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel. De 
werkwijze is zowel informatief als interactief. 
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De cursus vindt op de volgende donderdagavonden telkens van 19.30 
uur tot 22.00 uur in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde plaats (ingang 
rechts achter de Bonifatiuskerk) 12 november, 10 december, 14 
januari, 18 februari, 18 maart, 15 april. De kosten voor alle avonden 
bedragen samen € 35, op de eerste avond contant en gepast te 
voldoen. De begeleiding is in handen van Carla Roetgerink, pastoraal 
werker. Aanmelden uiterlijk woensdag 28 oktober bij Peter Müller  
(0544 - 46 30 45 of pjamueller@gmail.com). 
 

Kloosterdag: 
De serie over het “boek Numeri - verhalen in de woestijn”, sluiten we af 
met een kloosterdag. Tijdens de kloosterdag horen we het 
onwaarschijnlijke verhaal van de sprekende ezelin en haar ongezeglijke 
berijder. Het gaat over horen naar de Eeuwige en het verstaan van je 
opdracht, het gaat over zegenen en vervloeken, over de ander voor je 
karretje spannen. Daarnaast besteden we aandacht aan een kerntekst 
uit Numeri: de priesterlijke zegen, een zegen voor onderweg in de 
woestijn en in heel het leven. Ook moderne kunst zal op deze 
kloosterdag onze bezinning prikkelen en stimuleren. Datum en locatie 
van de kloosterdag worden i.v.m. ontwikkeling rond corona later 
bekend gemaakt. 
 
 
VERTROUWEN  
 
Het moment dat ik deze column schrijf is de avond na de uitvaart van 
kardinaal Adrianus Simonis. Een week nadat we het droevige bericht 
van zijn overlijden hebben ontvangen hebben we voor de laatste keer 
afscheid van kardinaal Simonis genomen. Enkele dagen liep ik al met 
de vraag wat de titel van deze column over zou worden. ‘Vertrouwen’ is 
het geworden. Het is geen nieuws dat we als kerk en de maatschappij 
in het stormachtige periode zitten. Corona, veel vluchtelingen die 
wereldwijd onderweg zijn en het klimaatprobleem komen we iedere 
dag in de journaals en de kranten tegen. En dat deed me weer denken 
aan de gebedsviering die paus Franciscus aan het begin van de corona 
pandemie op een leeg Sint Pieters plein heeft gehouden. In de 
stromende regen liep paus Franciscus, in zijn simpele witte soutane, 
naar zijn stoel waar hij het evangelie van de storm op het meer 
behandelde. In het evangelie dat die avond wordt beschreven gaat 
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over hoe angst zich meester maakt van de leerlingen. De storm beukt 
tegen de boot waar Jezus op ligt te slapen. Stel je dat eens voor. “Doet 
het u niets dat wij vergaan” (Marcus 4, 38) vragen de leerlingen. 
Uiteindelijk sommeert Jezus de wind en deze gaat liggen, want Jezus is 
de elementen de baas. Als we het over een onstuimige periode hebben 
is dit een mooi voorbeeld waar wij ons als gelovigen aan vast kunnen 
houden. Maar ik ervaar zelf de laatste tijd steeds meer een andere kant 
die met vertrouwen te maken heeft. Wanneer vaste waarde wegvallen, 
elk automatisme niet meer automatisch is, wanneer je merkt het leven 
niet maakbaar is mogen en kunnen wij als gelovigen altijd terugvallen 
en vertrouwen op God. Hij is het waar we altijd terecht kunnen en die 
ons altijd de hand reikt. In de vele pastorale contacten die ik de laatste 
maanden heb gehad komt dit ook naar voren. Ik ervaar deze periode 
als een soort reset en een kans om dichter bij de Bron te komen. Het is 
een tijd van meer verdieping in mijn geloof. Juist doordat er zoveel in 
de wereld gebeurt ervaar ik de vreugde van het geloof en besef ik dat 
we wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. Als gelovigen mogen 
wij altijd vertrouwen en hoop in de toekomst hebben. En dat ik niet de 
enige ben heb ik laatst tijdens de doopvoorbereiding mogen ervaren. 
Tijdens de doopvoorbereiding gaat het gesprek over de sacramenten, 
de motivatie dat ouders hun kindje laten dopen en hoe ze de 
geloofsopvoeding zien. Tijdens een van de bijeenkomsten sprak een 
van de ouders die zelf niet gedoopt was het verlangen uit om ook 
gedoopt te worden. We hadden het over een Beschermer waar je altijd 
bij terecht kunt en die wilde zij ook. Uiteraard heeft de dopeling die 
Beschermer, al wordt deze bevestigd in de doop. Dit is zomaar een 
voorbeeld waarin je kunt zien dat God met Zijn kerk bezig is en dat het 
die persoonlijke band met Jezus Christus is die ons kracht en moed 
geeft. Zoals Jezus aan de leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen 
dat ik ben, wie zeggen jullie dat ik ben.” Zo vraagt hij dit ook aan ons. 
Wie is Jezus voor u, jou en mij? In dit Jaar van de Eucharistie mogen 
we erbij stil staan dat we altijd vertrouwen mogen hebben in de 
toekomst en dat Hij onder ons is tot Zijn wederkomst. Na het 
ontvangen van de heilige communie mogen we worden wie we 
ontvangen. Het lichaam van Christus. Laten we vol vertrouwen naar de 
toekomst kijken. Dat we de vreugde van het evangelie mogen leven en 
mogen doorgeven. Dat we met de woorden van de H. Augustinus In 
Dei Nomine Feliciter, in Gods naam gelukkig mogen zijn.    
              - Pastor R. den Hartog 
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PASTORALE COLUMN 
 
‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.’  
De corona pandemie is zeker nog niet ten einde. Dagelijks zijn er 
nieuwe berichten en de wereld is onrustig. Wisselende en 
voortschrijdende inzichten halen ons steeds in. Op het moment dat ik 
dit schrijf hebben we juist de aangescherpte regels gehoord die de 
tweede golf hopelijk kunnen breken… Er klinken tegenstijdige geluiden 
en veel mensen vinden het moeilijk om het vol te houden. We schrijven 
geschiedenis. Zoveel is wel zeker. De coronatijd stelt ons voor uit-
dagingen, maar biedt ook kansen onderlinge goedheid te ontmoeten.  
Een perspectief tot eer van God… en tot heelheid van de mensen.  
Heel wat mensen voelen zich door de situatie gespannen in hun dage-
lijks leven. Op dergelijke momenten kan hoop sterker worden ervaren, 
zowel in het persoonlijk leven als in de samenleving. Hoop is een 
opening, waardoor de toekomst een lichtstraal op het heden werpt. Dat 
gebeurt wanneer wezenlijke levensvragen gesteld worden, de 
zogenaamde existentiële vragen. Dit schrijvende komt de gedachte aan 
het evangelieverhaal over de storm op het meer. Ook toen werden de 
leerlingen heen en weer geslingerd door de golven. Enerzijds dankbaar 
voor wat meevalt en goed gaat en we aan het onheil zijn ontkomen.  
Anderzijds de roep ‘help toch, we vergaan’. En in feite geneigd zijn om 
God verwijten te willen maken omdat Hij slaapt op het kritieke 
moment. In onze angst zouden we Hem ter verantwoording willen 
roepen voor wat er in de wereld, in ons land, in de economie en in ons 
persoonlijk leven gaande is. We leven als in een bootje op zee 
overgeleverd aan de golven: soms gedragen, soms het gevoel dat je 
zult vergaan.  
Werk valt weg en daarmee het dagelijks brood. Jonge mensen moeten 
in hun eentje studeren, mensen werken thuis, dat scheelt reistijd, maar 
levert ook stressmomenten op vooral in jonge gezinnen. Ouderen raken 
in een isolement. We missen de interactie, de gezelligheid en het 
samen optrekken. Met Allerzielen zullen velen hun dierbaren herdenken 
die dit jaar zijn gestorven in eenzaamheid, mensen die geen afscheid 
konden nemen, of elkaar langere tijd niet konden ontmoeten. En wat te 
denken van de vluchtelingen op bijvoorbeeld Lesbos.  
Op de vraag hoe je door al die stormen heen kunt komen, geeft het 
Evangelie eigenlijk best een verrassend antwoord. In het verhaal wordt 
duidelijk dat we ons niet in paniek tot God moeten richten en niet 
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verwijtend naar elkaar en naar God moeten roepen.  
We worden gewezen op de houding van Jezus: die houding zouden wij 
ook kunnen aannemen. Jezus richt Zich midden in die storm op rust en 
stabiliteit. Door alle heftigheid, angst en lawaai in de storm lukt het veel 
mensen niet om de rust te bewaren. Veel mensen lopen klem in hun 
leven wanneer het stormt. En als de storm lijkt te gaan liggen, kan er 
zomaar weer een nieuwe storm de kop op steken. Je binnenste kan 
gaan voelen als een opgezweepte oceaan. Dan komen we in de hoek 
van de maalstromen terecht, die je de diepte in proberen te zuigen. 
Wanneer je de houding van Jezus overneemt of aanneemt, dan kan dat 
minder snel gebeuren. In die rust op het achterste deel van de boot 
horen we dan ineens Guus Meeuwis zingen: ‘Geef mij nu je angst, ik 
geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen 
terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou’.  
Het is een hele opgave om midden in een stormende situatie zover te 
komen. Maar wel een voorwaarde om minstens een deel van onze 
levensstormen te laten gaan liggen. Want pas dan kan er ruimte komen 
voor nieuwe inzichten en vertrouwen. Pas dan kunnen nieuwe 
energieën en krachten gaan stormen. Beseffen op de rand van de 
afgrond, dat er een andere Grond is die ons draagt. Wij mogen ons in 
die Grond verankeren. En daarvoor hebben we medemensen nodig in 
een crisistijd, al is het op afstand.  
Een kalme reis is ons niet beloofd, wel een behouden thuiskomen.  
Wie zich af en toe opgejaagd en achterna gezeten voelt door al het 
coronagedoe, zou ook zomaar een voorbeeld kunnen nemen aan Paus 
Johannes XXIII die na zijn pausverkiezing in 1958 nogal zenuwachtig 
werd en een innerlijke stem zei hem: “Angelo, (dat was zijn roepnaam), 
de Kerk is niet van jou, het is mijn Kerk; ga jij maar rustig slapen”.  
Doordat in coronatijd alles anders gaat en zaken gereset lijken te 
worden, geeft dit ook een kans om iets meer in je zelf te keren, te 
reflecteren, te overpeinzen en te bidden.  
De grote onvolkomenheid en leegte van onze tijd is wel dat alles 
oppervlakkig en snel met veel afwisseling moet gaan, maar veelal niet 
tot diepgang leidt. De Mariakapellen zijn open, veel kerken ook. Daar 
zijn we welkom bij Onze Lieve Heer thuis. Je hoeft niet eens zo veel te 
zeggen, het mag in de stilte van je hart, heel eenvoudig.  
 
 
 



22 
 
 

Bidden: 
Hoe maak je nou contact met God, wat is toch het Geheim ? 
Nou geloven dat Hij hier is, hier waar wij nu zijn. 
Hij is dichter bij je dan je denkt, je hoeft niet ver te gaan. 
Hij is dichter bij je dan je denkt,  
Hij is maar een gebed bij jouw vandaan. 
 
Dus praat maar, vertel maar, laat je stem maar horen. 
En als je dat oprecht doet dan word er iets geboren. 
Je opent dan je hart voor Hem, en wat je daar ook zegt. 
Je zult ontdekken dat Hij die je zo lief heeft, is er echt. 
 
Bidden is praten met God 
vertel Hem maar waar je mee zit …  
Ik zal er altijd voor je zijn… als jij maar met Mij wilt praten 
 
Wij wensen u vrede, rust, innerlijke vreugde, gezondheid en Gods rijke 
zegen toe in deze onrustige tijden, namens het pastoraal team,  
 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster.  
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
COLLECTE NIERSTICHTING 
 
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting 13 t/m 19 
september 2020 was € 1593,- Wij willen alle gevers en de collectanten 
hartelijk danken voor dit geweldige en mooi resultaat. 
 
Collecte comité Beltrum (José Zieverink, Marion Schilderinck Mieke Klein 
Gunnewiek en Ine Dibbelink)  
 
 
COLLECTE KWF 2020 
 
De opbrengst van de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds heeft 
het prachtige bedrag van € 1976, - opgebracht! Wij willen iedereen 
hiervoor bedanken. De collectanten bedankt voor hun inzet. 
 
Annie Arink en Ingrid Draaijer 
           
                                                                  
BELHAMELS OP TV 
 
Twee bomvolle zalen tijdens de buutavonden in het Belhamelshoes, dat 
zit er dit jaar niet in. Maar de Belhamels gaan niet bij de pakken 
neerzitten, integendeel. Inmiddels is men druk bezig met een 
samenstellen van een prachtige ouderwetse tv-avond. Thuis met familie 
en vrienden een hele avond voor de buis, kijkend naar de zender van 
de Belhamels: CPO 3. Met veel enthousiasme, creativiteit en 
vindingrijkheid wordt een avondvullend programma samengesteld, met 
onder meer actuele nieuwsitems, een quiz, veel humor en onverwachte 
wendingen… En hoe het huidige prinsenpaar, Prins Jelle en Adjudant 
Pascal, de avond zullen gaan afsluiten? Wordt vervolgd. 
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CLUBSUPPORT 
 
De Rabobank Oost-Achterhoek organiseert ClubSupport waarmee clubs 
en verenigingen een financieel extraatje kunnen verdienen. Het gaat 
niet alleen om sportclubs, maar ook om maatschappelijke doelen! 
Uit Beltrum doen de volgende organisaties mee: 

• Stichting Oud-Beltrum 
• Beltrums mannenkoor 
• De Zonnebloem 
• EHBO vereniging 
• KBO Beltrum 

• Muziekvereniging Concordia 
• Speeltuin D’n Geetelingshook 
• Stichting kerkepaden 
• Stichting survivalrun 
• Stichting jongerenwerk 
• Stichting Speel en Beweeg Park De Stroet 
• Tennisclub Beltrum 
• Voetbalvereniging Vios 
• Vios volleybal 
• Touwtrekvereniging Bison 

Bent u lid van de Rabobank? Laat dan uw diaconale hart spreken en 
stem van 5 t/m 25 oktober via de Rabo App of op 
rabobank.nl/clubsupport op een van deze organisaties of andere uit de 
Achterhoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rabobank.nl/clubsupport
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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 9 november 
- vragen en informatie 

  - aanmeldingen doop / huwelijk 
  - kerktelefoon 

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

Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 9 nov, 7 dec 

     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 14 november t/m vrijdag 12 december 2020:  

  uiterlijk t/m zaterdag 7 november 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 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. 
 

 
 

Kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur officieel geopend 
Op vrijdag 11 september was de (uitgestelde) officiële opening van 
kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur. Het kinderdagverblijf is sinds vorig 
jaar de huurder van de oude pastorie. De oorspronkelijk geplande 
officiële opening in maart kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. 
Juffrouw Bellefleur is een kleinschalig kinderdagverblijf voor zo’n twintig 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bij Juffrouw Bellefleur werken 
inmiddels drie pedagogisch medewerksters. Als Locatieraad zijn we blij 
met deze huurder. De oude pastorie heeft zo een goede bestemming 
en het kinderdagverblijf is een aanwinst voor de leefbaarheid van 
Beltrum. Wij feliciteren Juffrouw Bellefleur nogmaals met de opening en 
wensen haar een goede toekomst. 


