Contactblad voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming
Jaargang 57, nummer 11
21 augustus 2021

Periode: zaterdag 21 augustus 2021 t/m vrijdag 17 september
2021

Speciale aandacht voor Maria
Afgelopen weekend vierden we het feest van Maria
Tenhemelopneming. Tijdens een goed bezochte viering op
zaterdagavond is volop aandacht besteed aan Maria, de naamgever van
onze geloofsgemeenschap.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 21 augustus t/m vrijdag 27 augustus 2021

Eenentwintigste zondag door het jaar (Jaar B)
Weekend lezingen:

Jozua 24,1-2a.15-17.18
Johannes 6,60-69

Petrus zei: ‘Wij geloven vast en zeker dat u
de heilige van God bent.’ (Johannes 6,69)
Zaterdag 21 augustus
19:00 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken C. Peters
Koor:
Cantors dames- en herenkoor

Misintenties:
Lenie Hoitink-Orriëns; familie Stapelbroek-Hendriks; Herman
Schilderinck; Pastor Hendrik Scholten; Miel Bouwmeesters-Lamers;
Alfons Meijer; Grada Orriëns-Stoteler (jgd.); Tony Gunnewijk (jgd.).
Woensdag 25 augustus
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 28 augustus t/m vrijdag 3 september 2021

Tweeëntwintigste zondag door het jaar (Jaar B)
Weekend lezingen:

Deuteronomium 4,1-2.6-8
Marcus 7,1-8.14-15.21-23

De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen
Hem: ‘Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de
oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’ (Marcus 7,5)
Zaterdag 28 augustus / zondag 29 augustus
Geen viering in Beltrum
Woensdag 1 september
09:30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Pastor Hendrik Scholten (nms. buurt aanleunwoningen); Annie ErnstBaks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 4 september t/m vrijdag 10 september 2021

Drieëntwintigste zondag door het jaar (Jaar B)
Weekend lezingen:
Jesaja 35,4-7a
Marcus 7,31-37

Jezus zei tegen de doofstomme: Effata, wat betekent: Ga open (Marcus
7,34)
Zaterdag 4 september / zondag 5 september
Geen viering in Beltrum
Woensdag 8 september
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 11 september t/m vrijdag 17 september 2021

Vierentwintigste zondag door het jaar (Jaar B) Ziekenzondag
Weekend lezingen:
Jesaja 50,5-9a
Marcus 8,27-35

Jezus zei: Wie zijn leven verliest omwille
van Mij en het Evangelie zal het redden (Marcus 8,35)
Zondag 12 september
10:30 u. in de kerk

Woord- en Gebedsviering Ziekenzondag
Voorganger: Werkgroep Zonnebloem
Koor:
Cantors Kiddoesj

Misintenties:
Agnes Bleumink-te Bogt; Herman Dreierink; Jan Orriëns (jgd.); Marie
Hoitink-Brinke; familie Stapelbroek-Hendriks; Herman Schilderinck;
Pastor Hendrik Scholten; Herman ten Have en overleden familie; Miel
Bouwmeesters-Lamers; Alfons Meijer; Joop Wolterinck; Dinie Roelvink
(jgd.), Teun en Hans; overleden ouders te Woerd-Nijhof; Bert Rigter
(jgd.); Theo Brinke(jgd.); overleden familie Brinke-Severt; Hendrik te
Bogt; overleden familie te Bogt-te Fruchte; Femi Teselink-te Bogt
(jgd.); Toni Teselink.
Woensdag 15 september
09.30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK

Di 24 aug
Wo 25 aug
Vr 27 aug
Zo 29 aug
Di 31 aug

09:00
19:00
09:00
09:30
09:00

Groenlo
Groenlo
Groenlo
Groenlo
Groenlo

Eucharistieviering
Overige vieringen
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pastoor H. de
Werkgroep
Pastoor H. de
Pastoor H. de
Pastoor H. de

Jong
Jong
Jong
Jong

Wo 1 sep
9:30 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong. (Na afloop koffiedrinken.)
Do 2 sep
Vr 3 sep
Za 4 sep
Za 4 sep
Za 4 sep

09:00
09:00
16:00
16:00
19:00

Zo 5 sep 09:30
Zo 5 sep 10:00
Di 7 sep 09:00
Wo 8 sep 19:00
Do 9 sep 09:00
Vr 10 sep 09:00
Zo 12 sep 09:30
Zo 12 sep

Eibergen
Groenlo
Groenlo
Eibergen
Eibergen

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Doopviering
Pastoor H. De Jong
Doopviering
Diaken C. Peters
Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Lievelde Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo Overige vieringen
Werkgroep
Rietmolen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

10:30

Beltrum Woord- en gebedsviering
Werkgroep / Zonnebloem (Ziekenzondag)

Di 14 sep 09:00 Groenlo
Di 14 sep 09:00 Neede
Wo 15 sep 09:30
Do 16 sep 09:00
Vr 17 sep 09:00
Za 18 sep 19:00
Zo 19 sep 09:30
Zo 19 sep

Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eibergen
Groenlo
Eibergen
Groenlo

10:00

Ochtendgebed Werkgroep
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor

H.
H.
H.
H.

Beltrum Oecumenische viering
Ds. W. Blanken.
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de
de
de
de

Jong
Jong
Jong
Jong

Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2021
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:
Theo Wolterinck
Voorheen Broedersweg 3
Hij is op 18 juli 2021 op 86-jarige leeftijd overleden.
Jan Ballast
Kampstraat 19
Hij is op 30 juli 2021 op 76-jarige leeftijd overleden.
André Dute
Heelweg 4 C
Hij is op 6 augustus 2021 op 64-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Beste parochianen, al een paar jaar verzamelen we maandelijks
producten voor de voedselbank. Deze worden in het portaal achter in
de kerk gezet. Echter de bus van de voedselbank haalt bij de COOP de
artikelen op. Daar is een officieel verzamelpunt. Nu lijkt het ons voor
iedereen makkelijk om één verzamelpunt te hebben. Als locatieraad
hebben we besloten dat we de maandelijkse inzameling achter in de
kerk stoppen. U kunt uw artikelen nu dagelijks bij de COOP inleveren.
We vertrouwen erop dat u doorgaat met het brengen van houdbare
voedingsmiddelen...maar dan vanaf nu naar de COOP. Hartelijk dank
voor uw medewerking !
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.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collectes in juli is € 196,85.
EXTRA COLLECTE
Deze is voor: Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA
IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 25 augustus en 8 september is er een Taizé viering in de
R.K. Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
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Locatie nieuws
Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum juni 2021
Aanwezig: Harry Geverinck, Sylvia Tackenkamp, Paul Ribbers,
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Marcel Helmers, Ria Zieverink,
Anton Helmers, Margriet Spexgoor, Martin Bouwmeesters en Martin
Groot Severt.
1. Opening
Welkom door de voorzitter en als overweging door Sylvia ‘als je
vastroest’.
2. Vanuit de werkgroepen
Oecumene
 Inhalen viering Allerzielen 2020; combineren met 2021 is geen
optie: aantal wordt te groot en doet geen recht aan de
nabestaanden uit 2020. Streven is om de viering aan het eind
van de zomer te houden; e.e.a. afhankelijk van de ontwikkeling
van de coronamaatregelen.
 Door versoepelingen vanaf 1 juli bestaat weer de mogelijkheid
tot koffie drinken na de woensdagmorgen vieringen.
Kerkhofcommissie
 De heren Joop Ribbers en Anton Meijer zijn begin april na een
periode van 10 jaar gestopt als grafdelvers. De heren Stef
Dibbelink en Ludgeerd Reijerink nemen die taak nu over.
Financiën
 Een kort terugblik op de Kerkbalans: deze is bijzonder goed
verlopen en de opbrengst komt dicht in de buurt van 2020; tot
nog toe 2.500 euro minder toegezegd, maar er druppelt nog
wat binnen. Dit is een bijzonder goed resultaat gezien de
corona-perikelen en gezien de resultaten van locaties in de
buurt. Het parochiebestuur denkt na over een andere aanpak
van de Kerkbalans; Beltrum houdt voorlopig vast aan haar eigen
succesvolle werkwijze. Mevrouw Severt-Roerdink stopt als
vrijwilliger; zij heeft als dank een bloemetje ontvangen.
 De antennes aan de kerk worden binnenkort vervangen.
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In de kap van de pastorie zit een zwam en dat vraagt om actie;
het Parochiebestuur neemt dit verder op zich.

3. Pastorale Coördinatie Commissie (PCC)
Aan alle locaties is door het parochiebestuur gevraagd minimaal 1
afgevaardigde te sturen naar de PCC; vanuit Beltrum gaan we er 4
afvaardigen vanuit elk de vier werkvelden: Liturgie,
Gemeenschapsopbouw, Diaconie en Catechese.
4. Parochieblad/ECHO
Het parochiebestuur gaat een magazine uitgeven (5x/jaar) die ter
vervanging zou kunnen dienen van de verschillende lokale uitgaven; de
kosten worden verrekend per lid. De vergadering besluit de ‘eigen’ Echo
te laten bestaan om een eigen geluid te kunnen blijven horen. Wel is
het belangrijk om de kwaliteit van de Echo op niveau en interessant te
houden. Hoe dit zou kunnen, wordt verder uitgewerkt.
5. Voorbereiding gesprek met het parochiebestuur
Als gevolg van corona-maatregelen is een aangekondigd onderhoud
van de locatieraad met het parochiebestuur een aantal keer verzet. Het
secretariaat stuurt de vragen die leven door naar het parochiebestuur
en vraagt om een nieuw datumvoorstel.
6. Rondvraag
 Een korte terugblik op de uitvaart van pastor Scholten en de
afhandeling van de nalatenschap.
 Het rooster van aftreden van de bestuursleden vraagt aandacht;
de vacature van gebouwenbeheer staat open.
 Dit jaar is er in de zomermaanden weer openstelling van de
kerk. Vanwege ziekte van Jan Kok neemt Paul Ribbers de
coördinatie op zich. Er zullen flyers met aankondiging van de
openstelling worden verspreid.
 Tonnie en Martie Hofstede hebben dit voorjaar onderhoud
gepleegd aan de klok en de boel flink schoongemaakt. Zij geven
aan dat de luidmotoren aan vervanging toe zijn en hebben
daarvoor een offerte opgevraagd; deze is inmiddels door de
budgethouder ontvangen en ingediend bij het parochiebestuur.
 Het bezoekersaantal bij de verschillende vieringen is laag;
mogelijk zorgt de aanmeldplicht in verband met de coronamaatregelen voor een drempel. Met de verlichting van de
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maatregelen en de toename van de toegestane aantal
bezoekers is vooraf aanmelden minder noodzakelijk. In de
komende Echo komt een stukje dat aanmelden/registratie ook
ter plekke mogelijk is.
Het geluid achterin de kerk is niet optimaal voor het houden van
vergaderingen; naar mogelijkheden om dit te verbeteren wordt
samen met een geluidsdeskundige gekeken.
Wel of geen vrijwilligersavond in 2021? Beslissen na de kermis
aan de hand van de dan actuele corona-situatie.
Dit jaar gaan de St. Maartenviering en Kerstviering met de
kinderen weer (gewoon) door.
Binnenkort komt Johan Klaassen naar Beltrum om te
brainstormen over mogelijkheden om de kerk vitaal te houden.

7. Dankwoord en afscheid van Sylvia Tackenkamp en Paulien
Ribbers
Aan het eind van de vergadering volgt het afscheid van Sylvia
Tackenkamp en Paulien Ribbers uit het bestuur van de locatieraad. De
voorzitter dankt beiden voor hun inzet en overhandigt ze een bos
bloemen en de vergadering ondersteunt dit met een applaus.

Verslag: Martin Groot Severt
VIERING NATIONALE ZIEKENDAG
De Nationale Ziekenzondag een initiatief van de Zonnebloem is dit jaar
op zondag 12 september om 10.30 uur.
Tijdens de viering van Woord en Gebed wordt hier bijzondere aandacht
aan besteed.
Wij hopen dat naast de gebruikelijke kerkgangers ook andere
parochianen deze dienst willen bijwonen.
De regels volgens het RIVM zullen gehandhaafd blijven.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden alleen als u niet zelfstandig naar
de dienst kunt komen regelen wij het vervoer.
Graag dan even van tevoren bellen naar onderstaand telefoonnr.
De Zonnebloem Beltrum zal samen met de werkgroep genoemde
viering verzorgen.
Het thema voor deze viering is: “Fijn dat je erbij bent”
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Hopelijk bent u er ook bij.
Evenals voorgaande jaren is er gelegenheid om een bloemetje te
bezorgen bij degenen die daarvoor in aanmerking komen.
Een kort bezoekje of praatje wordt erg op prijs gesteld.
De bloemen hiervoor staan in de kerk klaar, voorzien van naam en
adres.
Mochten er mensen zijn die ook graag een bloemetje willen bezorgen,
maar niet aanwezig kunnen zijn in de viering, zij kunnen
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 10.30 uur een boeketje ophalen
achter in het portaal van de kerk.
De Zonnebloem Beltrum nodigt u mede namens de
geloofsgemeenschap van harte uit voor deze viering.
Namens alle Vrijwilligers,
Zonnebloem Beltrum.
Telefoonnr. van diegene die u kunt bellen voor vervoer naar de kerk
Anita Wallerbos 0544-48 74 30
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HH. Paulus en Ludger Parochie
PROGRAMMA ONTMOETING & INSPIRATIE
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. PaulusLudgerparochie wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten en
inspireren rond boeiende thema’s.
Sinds februari 2020 hebben we maar 1 activiteit in september 2020
doorgang kunnen laten vinden. We proberen nu met goede moed en
hoop dat het weer kan, voor het najaar weer een aantal activiteiten te
organiseren, waarbij we uiteraard de dan geldende maatregelen ter
verspreiding van het virus in acht nemen.
Voor de volgende activiteiten kunt u zich nu al aanmelden (voor meer
informatie zie de website onder inspiratie -https://www.paulusludger.nl/index.php/inspiratie/ontmoeting-en-inspiratie en de
nieuwsbrief van 1 september):
 leesgroep rondom de encycliek Fratelli Tutti o.l.v. Peter Müller;
tijdstip en plaats in onderling overleg; opgave uiterlijk 15 oktober
bij voorkeur via e-mail (pjamueller@gmail.com), eventueel ook via
telefoon (0544 46 30 45)
 op dinsdag 7 september een lezing over Dietrich Bonhoeffer o.l.v.
Henk Janssen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te
Beltrum; uiterlijk zondag 5 september aanmelden bij Marjo
Stapelbroek (06 15 13 14 12 - marjostapelbroek@hotmail.com);
v.a. 19.15 uur inloop
 op dinsdag 7 december een avond o.l.v. Ad de Keyzer “met
psalmen op weg naar kerstmis”; in de Onze-Lieve-VrouwTenhemelopnemingkerk te Beltrum; uiterlijk zondag 5 december
aanmelden bij Marjo Stapelbroek (06 15131412 marjostapelbroek@hotmail.com); inloop v.a. 19.15 uur
Op dit moment is het nog niet mogelijk van de volgende activiteiten
een precieze datum te noemen:
 bezinningsavond over de eucharistie o.l.v. Sam Goyvaerts
 een diapresentatie over de eucharistie in de kunst door mgr. H.
Woorts
 de cursus “moderne kunst & spiritualiteit”, het boek Numeri staat
centraal
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We streven er naar alle activiteiten in Beltrum te laten plaatsvinden.
Zodra de afspraken gemaakt zijn, informeren wij u uitvoeriger over
deze avonden.
Peter Müller – Anita Overkamp – Marjo Stapelbroek
LEZING 7 SEPTEMBER
Dietrich Bonhoeffer:
een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkeid.
Zo luidt de titel van de lezing op dinsdag 7 september om 19.30 uur in
de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15
uur heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop
koffie/thee graag welkom. Wij verzoeken u zich uiterlijk zondag 5
september aan te melden bij Marjo Stapelbroek (06 15 13 14 12 marjostapelbroek@hotmail.com).
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande Duitse
theoloog en verzetsstrijder, die tot op vandaag velen fascineert en
inspireert. In zijn leven gaan leven & denken, biografie & theologie
hand in hand. Wegens het naar Zwitserland smokkelen van Joden werd
hij op 5 april 1943 in de Tegelgevangenis in Berlijn gevangen gezet.
Vanuit deze gevangenis schreef hij brieven en gedichten aan zijn vriend
Eberhard Bethge, die deze geschriften na de oorlog heeft uitgegeven
onder de titel Verzet en overgave. Wegens zijn deelname aan het
verzet tegen Hitler is Bonhoeffer op bevel van Hitler op 9 april 1945 in
concentratiekamp Flossenburg, samen met admiraal Canaris en
generaal Oster, vermoord. De lijken werden verbrand.
Zijn motto voor de toekomst van de kerk was: bidden, gerechtigheid
doen onder de mensen en wachten op Gods uur!
De avond wordt geleid door dhr. Henk Janssen ofm. Na een korte
levenschets, zal hij teksten en gedichten uit Verzet en overgave
behandelen. Hierover kunnen wij dan met elkaar in gesprek gaan.
Henk Janssen laat zich zich sinds 1964 inspireren door de Schrift en
door het leven en de geschriften van Dietrich Bonhoeffer. Hij is
bestuurslid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, leider van
het Jonas-Leerhuis Arnhem, emeritus-deken, rector van de Clarissen in
Megen en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging. Hij leeft in
de franciscaanse Jonas-kommuniteit te Arnhem.
Op zaterdag 30 oktober is er in Erfgoed de Stadswal, Burg. Van
Nispenstraat 19-21, Doetinchem een muziektheatervoorstelling waarin
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de acteur Kees van der Zwaard in 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' de
bekende Dietrich Bonhoeffer in zijn zoektocht volgt. In antwoord op de
vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in
de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In
brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. Voor meer informatie
zie www.hetnieuwedijkhuis.nl/events/view/72.
Als u uiterlijk 10 september een ticket bestelt via Peter Müller (0544 46
30 45 / pjamueller@gmail.com) bedraagt de prijs € 12,50
(i.p.v. € 16.20). U kunt uw ticket 7 september tijdens de
Bonhoefferavond contant en afgepast betalen of via
NL04INGB0001992425 t.n.v. PJA Mueller.
Fratelli tutti
In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw
inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan
alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken
was van de smaak van het evangelie’. Franciscus van Assisi nodigde uit
tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In
eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open
broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te
waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht
de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont. Paus Franciscus:
‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde,
die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’,
motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de
broederschap en de sociale vriendschap.’
Graag nodig ik u uit om samen deze encycliek te lezen en te
bespreken. U kunt zich daarvoor bij mij uiterlijk tot 15 oktober
aanmelden, bij voorkeur via mail (pjamueller@gmail.com),
eventueel via telefoon (0544 46 30 45). Tijdstip en plaats van
de bijeenkomsten worden in onderling overleg nader bepaald.
We starten in november. De kosten van de aanschaf van de
encycliek bedragen € 15,00. Deze zal door mij centraal
aangeschaft worden.
Zie verder website:
https://www.paulusludger.nl/index.php/inspiratie/ontmoeting-eninspiratie/2410-ontmoeting-en-inspiratie
Peter Müller
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Uit de Beltrumse gemeenschap
OPROEP COLLECTANTEN NIERSTICHTING
Wij als coördinatoren van de Nierstichting locatie Beltrum en
omstreken, hebben perfecte looproutes voor onze collectanten.
We komen bij alle huishoudens in Beltrum en omstreken.
Alleen er vallen wel eens collectanten af door omstandigheden, of dat
ze niet meer kunnen collecteren.
Omdat het collecteren nog altijd een groot verschil maakt, plaatsen wij
een oproep voor nieuwe collectanten die een paar uurtje vrij kunnen
maken om ons te helpen in de collecte week van 19 t/m 25 sept 2021.
Je kunt je aanmelden bij:
Ine Dibbelink
06-8366 7401 /inedibbelink@gmail.com
Marion Schilderinck

06- 3149 6723 /marionschilderinck@gmail.com

Mieke Klein Gunnewiek 06-2328 7429 /vincentmieke@hotmail.com
Jose Zieverink

06-2936 3652 /j.zieverink@hetnet.nl

Wij en de patiënten zouden het zeer op prijsstellen
José Zieverink
Collecte coördinator Beltrum
06-29 36 36 52
0544-48 21 38
Jose.Zieverink@hetnet.nl
VIERING NATIONALE ZIEKENDAG
De Nationale Ziekenzondag een initiatief van de
Zonnebloem is dit jaar op zondag 12 september om
10.30 uur.
Tijdens de viering van Woord en Gebed wordt hier bijzondere aandacht
aan besteed. (Zie Locatie Nieuws)
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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 13 september
- 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 13 september
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 18 september t/m vrijdag 16 oktober 2021:
uiterlijk t/m zaterdag 11 september 2021.
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 woning 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 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
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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

19

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.
Openstelling kerk in een video vastgelegd
Tijdens een van de open dagen van de kerk afgelopen zomer werden
we verrast met het bezoek van Harry Langenberg die regelmatig
videoreportages maakt voor Z.S.O.M. Omroep Groenlo.
Het is een hobby van hem om kerken te bezoeken en de
bijzonderheden ervan in beeld te brengen.
Zo ook zijn vraag of hij een videoreportage mocht maken van onze
Beltrumse kerk. Hier hebben we graag onze medewerking aan
verleend. Paul Ribbers was de gastheer tijdens de opnames en gaf
tekst en uitleg bij de beelden. Om in de sfeer te komen heeft Leo te
Woerd speciaal voor deze gelegenheid kaarsen aangestoken. Verder
hebben we Joke te Brake gevraagd om ter opluistering het orgel te
komen bespelen.
Het resultaat is een reportage van ongeveer twaalf minuten over onze
kerk. Harry Langenberg heeft de video op het videokanaal Youtube
geplaatst.
U kun de video bekijken als u de zoekcode josje01 intypt of via de
QR-code onderaan deze pagina. Zo kunt u de openstelling van de kerk
vanuit huis meemaken.
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