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     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 58, nummer 10 
 23 juli 2022 
 
 
 

Periode: zaterdag 23 juli 2022 t/m vrijdag 20 augustus 2022 

 

 
 

De vakantieperiode is weer in volle gang. Juist in onzekere tijden is het 
goed om even tot rust te komen. Mensen die op vakantie gaan wensen 
we een fijne tijd en veilige thuiskomst toe. Mensen die thuisblijven, 
wensen we eveneens een heel fijne vakantieperiode toe.   
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli 2022 

 
 

Zeventiende zondag door het jaar (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
Genesis 18,20-32 
Lucas 11,1-13 
 
Jezus leerde zijn leerlingen het 
Onze Vader bidden (Lucas 11). 
 
 
Zaterdag 23 juli 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering    
       Voorganger:  Pastoraal werkster C. Roetgerink 
       Koor:    Dames- en herenkoor  
Misintenties: 
Overleden ouders te Woerd-Nijhof; Marietje ten Have-Thijssen; Willy 
Wiegerinck; Johan Gunnewijk en Marietje Gunnewijk-Tenbergen (jgd.); 
Frans Groot Zevert; Frans Hoitink; Pastor Scholten; Bernard te Loeke 
en overleden familie; Miel Bouwmeesters en overleden ouders 
Bouwmeesters-van Hal. 
 
 
Woensdag 27 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022 
 
 
Achttiende zondag door het jaar (Jaar C) 
 
Weekend lezingen:   
Prediker 1,2;2,21-23 
Lucas 12,13-21 
 
Je kunt beter rijk zijn bij God dan schatten 
op aarde verzamelen (Lukas 12). 
 
 
Zondag 31 juli 
 
Geen viering in Beltrum  
 
Vrije inloop vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
 
Woensdag 3 augustus 
 
09.30 u. in de kerk Woord- en communieviering waarna koffie  
       Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Overleden ouders Ballast-Luttikholt, Jan, Theo, Wilma. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2022 
 
 
Negentiende zondag door het jaar (Jaar C)   
 

Weekend lezingen:   
Wijsheid 18,6-9 
Lucas 12,32-48 (of: 12,35-40) 
 
Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn 
komst wakende zal vinden (Lukas 12). 
 
 
Zaterdag 6 augustus 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Frans Groot Zevert; Harrie te Fruchte; Teun en Dinie Roelvink en Hans; 
Bennie Bouwmeesters (jgd.); Miel Bouwmeesters; Marietje ten Have-
Thijssen; Willy Wiegerinck; overleden ouders Bouwmeesters-van Hal; 
Jan Orriëns. 
  

      

Woensdag 10 augustus 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2022 

 
 
Twintigste zondag door het jaar (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 38,4-6.8-10 
Lucas 12,49-53 
 
In die tijd sprak Jezus tot zijn 
leerlingen: „Vuur ben Ik op aarde 
komen brengen” (Lukas 12,49). 
 
 
Zaterdag 13 augustus (Maria Tenhemelopneming) 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pater F. Bomers 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Pastor Scholten; Frans Hoitink; Jan en Wilhelmien 
Hofman-Gunnewijk; Herman en Marietje ten Have-Thijssen; Frans 
Groot Zevert; Riek Heutinck-Sasse (jgd.); Wilhelmien Stapelbroek-
Krabbenborg; Miel Bouwmeesters; overleden ouders Pasman-ten Bras 
en kinderen; overleden familie Bouwmeesters-van Hal en familie 
Bouwmeesters; Jans en Marietje ten Brinke, Gerrie en Silvia; Jan en 
Sien Mentink-Brevink en Hans Mentink. 
 
 
Woensdag 17 augustus 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks. 
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Vieringen Parochie 
 
 

Za 23 jul  19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werk. C. Roetgerink 
  
Zo 24 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor J. Baneke  
Wo 27 jul 19:00 Groenlo Overige vieringen Taizé viering 
              Werkgroep  
Vr 29 jul 09:00 Groenlo Woord- en communieviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink  
 
Za/Zo 30/31 juli  Beltrum   Geen viering 
           Wel vrije inloop 
 
Zo 31 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw  
 
Wo 3 aug 09:30  Beltrum  Woord- en communieviering 

Werkgroep/koffie drinken 
  
Vr 5 aug 09:00 Groenlo Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters 
  
Za 6 aug  19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Werkgroep 
  
Za 6 aug 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters  
Zo 7 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Mgr. Woorts  
Di 9 aug 09:00 Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep  
Wo 10 aug19:00 Groenlo Overige vieringen Taizé viering  
              Werkgroep 
Vr 12 aug 09:00 Groenlo Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters 
  
Za 13 aug 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  

Pater F. Bomers 
           Maria Tenhemelopneming 
           Koffie/thee na afloop 
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Zo 14 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Mgr. Hoogenboom  
Zo 14 aug 10:00 Lievelde Woord- en communieviering  

Werkgroep  
Zo 14 aug 10:30 Neede  Woord- en communieviering  

Werkgroep  
Ma 15 aug19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Di 16 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  
Wo 17 aug 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
  
Do 18 aug 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Vr 19 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Za 20 aug 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Zo 21 aug 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za/Zo 20/21 aug   Beltrum  Geen viering 
           Wel vrije inloop 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2022 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, moeten 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: 
 
 Marietje Maarse-Baks 
 Dorpsstraat 40   

7156 JJ Beltrum 
 
Zij is op 20 juni jl. op 90-jarige leeftijd overleden. 
 
 Lucy Heezen-Klein Gunnewiek 
 Abbinksweg 9a   

7156 RW Beltrum 
 
Zij is op 21 juni jl. op 67-jarige leeftijd overleden. 
 

Paul Roerdink 
Slieperstraat 12  
7156 ML Beltrum 

                 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collecte in juni is € 224,05. De opbrengst van de 
extra collecte is € 60,60. 
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 27 juli, 10 augustus en 24 augustus is er Taizé viering in 
de R.K Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
 
VAKANTIE SECRETARIAAT 
 
Van zondag 24 juli t/m zondag 14 augustus 2022, dus  
week 30-31-32 is het secretariaat op vakantie en dus gesloten. 
Op maandag 15 augustus zijn wij weer tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
geopend. Fijne vakantie.  
 
José, Annie en Margriet. 
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Locatie nieuws 
      

VRIJE INLOOP ZONDAG 31 JULI & 21 AUGUSTUS 
 

Loop even binnen. Kom gerust zondag 31 juli en/of 21 augustus een 
kopje koffiedrinken achter in de kerk, u bent vanaf 10.30 uur van harte 
welkom, maar u mag ook later binnenkomen. Om 11.30 uur gaan we 
sluiten. Het is dus vrije inloop en vrije uitloop. Er is geen viering. 
Tijdens deze vrije inloop kunt u (even voor uzelf bidden, een kaarsje 
opsteken, genieten van de mooie muurschilderingen, een moment van 
meditatie nemen) een kopje koffie of theedrinken en gezellig een 
praatje maken met op de achtergrond mooie muziek. We hopen u 31 
juli en/of 21 augustus te ontmoeten in onze prachtige kerk. 
 
Uw locatieraad Beltrum 
 
 
MARIA TENHEMELOPNEMING 
 
Het feest van Maria Tenhemelopneming vieren wij op zaterdag  
13 augustus om zeven uur in onze kerk. Opnieuw zal onder andere stil 
gestaan worden bij Maria en Elisabeth, bij wie wij te gast mogen zijn.  
Twee bijzondere moeders! Supporters van het eerste uur, die 
onvoorwaardelijk ‘ja’ zeiden voor een betere wereld voor iedereen,  
ook nu anno 2022! Als thema is gekozen: Een nieuwe tijd.. 
Pastor Frans Bomers gaat ons voor in de eucharistieviering.  
Het dames- en herenkoor verzorgt de zang. Als werkgroep zouden we 
het bijzonder fijn vinden dit feest met mooi gekozen liederen en teksten 
met velen te mogen delen en vieren. Weet dat je welkom bent en na 
de viering staat de koffie en/of thee klaar! 
 
De werkgroep 
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MOGELIJKHEDEN KERKHOF 
 
Als beheercommissie krijgen we de laatste tijd veel positieve reacties 
over de staat van onderhoud van ons kerkhof. Met onze 
onderhoudsploeg die elke maandagmiddag werkzaam is op het kerkhof, 
zijn we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Voor uw waardering 
zijn we u zeer erkentelijk.  
 
Maar tijdens de verschillende gesprekken blijkt dat er vragen leven over 
de mogelijkheden die er zoal zijn op ons kerkhof. We beseffen terdege 
dat dit vaak zeer persoonlijke en emotionele zaken zijn. In principe 
stellen we ons op het standpunt dat elke inwoner van Beltrum van onze 
faciliteiten gebruik kan maken.  
 

 
 
Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid tot traditioneel begraven, 
bijzetten van asurn in het columbarium of in een bestaand graf of 
urnengraf of verstrooien van de as op ons strooiveld. Maar we hebben 
nu ook de mogelijkheid gecreëerd tot een vorm van natuurlijk 
begraven. Alhoewel niet zo strikt gebonden aan de gestelde 
voorwaarden bij natuurbegraven, is er ruimte voor deze vorm van 
begraven. Voordeel: geen onderhoud! Ook krijgen we af en toe het 
verzoek van oud-plaatsgenoten/oud-parochianen of de as van hun 
dierbare in Beltrum kan worden uitgestrooid. De familie ziet dit als een 
soort sluiting van de levenskring – terug naar je geboortegrond.  
Vanzelfsprekend is dit mogelijk.  
 
Kortom, er zijn diverse mogelijkheden en als beheercommissie Kerkhof 
Beltrum willen we het een en ander graag persoonlijk met u bepreken. 
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Ook eventuele kleine reparaties aan bestaande 
grafmonumenten als recht leggen, verzakking 
verhelpen, letters weer opfrissen e.d. kan de 
onderhoudsploeg voor u uitvoeren. Voor grotere 
reparaties zullen we verwijzen naar de 
verschillende bedrijven. Ook het onderhoud van 
gedenksteen, schoonmaak e.d. kan door 
beheercommissie verzorgd worden. Zeker een 
uitkomst voor mensen die verder weg wonen. 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de leden 
van de beheercommissie kerkhof; 
• Harrie Reijerink; tel. nr. 06-261 300 12, 

 e-mail: h.reijerink@live.nl 
• Eugenie te Woerd-Schuurmans e-mail: 

tewoerdschuurmans@kpnplanet.nl 
• Anton Helmers e-mail:  

a.helmers54@outlook.com 
• Theo Penterman e-mail: theo-roza@live.nl  
 
Namens beheercommissie Kerkhof Beltrum, 
Harrie Reijerink, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h.reijerink@live.nl
mailto:tewoerdschuurmans@kpnplanet.nl
mailto:a.helmers54@outlook.com
mailto:theo-roza@live.nl
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HH. Paulus en Ludger Parochie 

 
 
MIVA COLLECTE 2022 
 
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. Dokter Geofrey 
zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in Tanzania. Zijn 
ziekenhuis biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna 
honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen, zijn van 
de gezondheidszorg afhankelijk die het ziekenhuis biedt. Het ziekenhuis 
doet aan z.g. ‘outreach’-missies: dat wil zeggen dat doktoren en 
verpleegkundigen afreizen naar omliggende dorpen en proberen 
mensen te vertellen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen.  
Vervoer is daarbij onmisbaar. Helpt u mee om de bestemming van 
dokter Geofrey bereikbaar te maken. 
U kunt dit doen door tijdens de viering op 27 augustus uw bijdrage te 
doen tijdens de collecte. Maar u kunt ook uw bijdrage overmaken op 
NL42 INGB 0000 0029 50 o.v.v. MIVA collecte 2022. 
Hiermee helpt u mee om de toegang tot zorg in Tanzania bereikbaar te 
maken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
UITNODIGING LEDEN ZONNEBLOEM 
 
Op vrijdag 26 aug organiseren de vrijwilligers van de 
Zonnebloem een middag bij café Dute.  
Van 14.30 uur tot 17.30 uur worden de gasten uitgenodigd. Het duo 
Een & Ander zal deze middag muzikaal verzorgen. 
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Het belooft een gezellige 
middag te worden. Laat u verrassen! De toegang is gratis en de 
officiële uitnodiging volgt nog.  
De ziekenzondag in september komt hierbij te vervallen. 
 
Hartelijke Groet, Zonnebloem Beltrum 
 
 
NIEUWS VAN DE DORPSVERBINDER 
 
De senioreninloop gaat in de vakantie gewoon door. Deze zijn op: 
27 juli 14.00 uur Kulturhus,  
3 aug 14.30 Hassinkhof,  
10 aug 14.00 uur Kulturhus en  
17 aug 14.30 Hassinkhof.  
 
Kom d'r In is elke donderdagochtend vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur 
voor een kop koffie, spelletjes of een praatje, kom d'r gerust in bij het 
Kulturhus.  
 
Prettige zomer allemaal. 
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VAKANTIEGEDACHTE 
 
Hallo, zei de kleine prins. 
Hallo, zei de handelaar. 
Hij verkocht pillen met een antidorstgarantie. 
Eens per week neem je er eentje in, en dan heb je geen dorst meer. 
Waarom verkoop je dat? Vroeg de kleine prins. 
Het levert enorme tijdsbesparing op, zei de handelaar. 
Experts hebben dat uitgerekend: je bespaart drieënvijftig minuten per 
week. 
En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten? 
Wat je maar wilt. 
Nou, dacht de kleine prins bij zichzelf, als ik drieënvijftig minuten over 
had, dan liep ik op mijn gemak naar een kraan. 
 
Ria Hofman 
 
 
VAKANTIETIJD 
 
Tijd van ontspanning 
en herbronning. 
Tijd van aandacht voor elkaar 
Tijd misschien ook voor aandacht 
Voor waar we zo weinig aan toe komen… 
 
Een moment van rustig gebed 
In een dorpskerk waar we toevallig langskomen. 
Een kaarsje voor degenen 
Die noodgedwongen niet op vakantie kunnen. 
Vakantietijd; tijd voor elkaar en tijd voor God… 
Gezegende vakantietijd! 
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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 15 augustus 

- 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 15 augustus 
 

 

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

zaterdag 20 augustus t/m vrijdag 17 september 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 13 augustus 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. 0544- 46 46 63 

 
 

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  
 
 

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. 

 
GRAFSTEEN PASTOR SCHOLTEN 
 
Het levensgrote kruisbeeld en de vier linden op de Calvarieberg zijn een 
opvallende middelpunt van onze begraafplaats. Oorspronkelijk vormde 
de Calvarieberg het einde van de begraafplaats. In de loop der tijd is 
het door diverse uitbreidingen het middelpunt van de begraafplaats 
geworden. In Beltrum hebben hier onder andere acht priesters hun 
laatste rustplaats. Zes hiervan zijn oud pastoors van onze parochie, te 
weten J. van Oij (1853-1886), J. Leemkoel (1907-1916), H. van der 
Horst (1927-1943), W. Tempelman (1959-1962), F. Smit (1962-1964) 
en ten slot H. Scholten (1979-2000). Het graf van op 6 mei 2021 
overleden emeritus-pastor Scholten is onlangs voorzien van een 
grafsteen. 
 

 
 

 


