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Periode: zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 21 september 2018 

 

 

 
De kermis komt er weer aan 
 
Volgende week staat weer in het teken van de kermis en het 
bloemencorso. Onze kerk vormt weer een mooi decor voor de 
bloemenpracht die langs zal trekken. 

 



2 
 
 

Kerkberichten 
 

 
VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 31 augustus 2018 
 
 
Eenentwintigste zondag door het jaar (B- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Jozua 24, 1 – 2a + 15 – 17 + 18b  
Johannes 6, 60 – 69  
 

“Wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.” 
 
 

Zondag 26 augustus 
 

10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor: Dames en Herenkoor 
 Acolieten: Geen   
Misintenties: 
Grada Orriëns-Stoteler (jgd.); Hendrik Maarse; Fiene Meijer-te Poele; 
overleden familie Ottink; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Jan 
Nijenhuis (jgd.); Marie Nijenhuis, Paul en Bennie; fam. Stapelbroek-
Hendriks; uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk; Rick Heutinck-
Sasse; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg.  
 

 
Woensdag 29 augustus 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog  
Misintenties:  
Voor onze parochiegemeenschap 
 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 1 september t/m vrijdag 7 september 2018 
 
 
Tweeëntwintigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Deuteronomium 4, 1 – 2 + 6 – 8  
Marcus 7, 1 – 8 + 14 – 15 + 21 – 23  
 
“Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze 
voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?” 
 
 
Zondag 1 september 
 
Geen viering in Beltrum. Intenties gaan naar 9 september. 
 
 
Woensdag 5 september 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties:  
Marie Zieverink-Hemmink (jgd.); overleden ouders Ballast-Luttikholt  
en Theo en Wilma; Annie Ernst-Baks. 
 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 8 september t/m 14 september 2018 
 
  

Drieëntwintigste zondag door het jaar (B-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Jesaja 35, 4 – 7a  
Marcus 7, 31 – 37  
 

“Daar brachten de mensen een man die  
doof was en slecht kon praten.” 
 

 

Zondag 9 september (Nationale Ziekenzondag) 
 

10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor: Kiddoesj 
 Acolieten: Geen   
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; Herman ten Have en overleden familie; 
Herman Dreierink; overleden familie Ottink en Antoon Ottink (jgd.); 
Antoon te Woerd; Jan Orriëns (jgd.); Thea Wolterink-Booltink; Fiene 
Meijer-te Poele; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Frans Harbers 
(jgd.); Frans klein Gunnewiek (jgd.) en Dien klein Gunnewiek-
Lemelder; Oom Jos Ribbers (nms petekinderen); Theo Brinke (jgd.); 
overleden familie Brinke-Severt; Riek Heutinck-Sasse; Fiene Meijer-te 
Poele; overleden ouders te Woerd-Nijhof; Bert Rigter (jgd.); M. Rigter-
van der Hoorn. 
 

 

Woensdag 12 september 
 
09.00 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Acolieten: Geen   
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 

///*\\\ 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 15 september t/m vrijdag 21 september 2018 

 
 
Vierentwintigste zondag door het jaar (B- jaar) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 50, 5 – 9a 
Marcus 8, 27 – 35  
 
”Vertel dat beslist aan niemand anders!” 
 
 
Zondag 16 september 
 
10.00 u. in de kerk Oecumenische Vredesviering 
 Voorganger: Dhr. S. Kuit 
 Koor:  Dames en Herenkoor 
 Acolieten:  Geen 
 
 
Woensdag 19 september 
 
09.00 u. in de kerk  Eucharistieviering  
  Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 

///*\\\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 

 
Eibergen za 25 aug 19:00 Vesper-Avonddienst Werkgroep 
Lievelde za 25 aug 19:00 Wo-Co  viering  Werkgroep 
Groenlo zo 26 aug 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Beltrum zo 26 aug 10:30  Wo-Co viering  Werkgroep  
 

Groenlo zo 26 aug 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 26 aug 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Rekken za 1 sept 19:00 Wo-Co viering  Werkgroep 
 

Beltrum za 1  /zo 2 sept    Geen viering  
  
Groenlo zo 2 sept 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Eibergen za 8 sept 19:00 Rozenkrans voor   Werkgroep 
        de Vrede  
Lievelde zo 9 sept 09:00 Wo-Co viering  Werkgroep 
Groenlo zo 9 sept 10:30 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
 

Beltrum zo 9 sept  10:30  Wo-Co viering  Werkgroep 
          Ziekenzondag  
 

Neede  zo 9 sept 09:00 Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
Rietmolen zo 9 sept 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Lievelde za 15 sept 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 16 sept 10:30 Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
 

Beltrum zo 16 sept 10:00  Oecumenische Vredesdienst     
          dhr. S. Kuit.  
 

Eibergen zo 16 sept 10:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Neede  zo 16 sep 10:00 Oecumenische vredes viering   
        Pastor J. Droste 
Rekken zo 16 sep 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 16 sep 09:00 Wo-Co viering  Pastoraal werkster  
              C. Roetgerink 
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Locatie Mededelingen 
 
 

GEBOREN 
 

Mies Bennink 
Dochter van Dorian Scharenborg en Jerker 
Bennink, zusje van Suus en Sen. 
Hofstraat 13, 7156 LR Beltrum 
 

Van harte proficiat met jullie dochter en zusje. 
Welkom in ons midden Mies. 
 
 

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 
 

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact 
opnemen met: 
*  Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11 
    Openingstijden:  
    ma. 19.00 – 20.00 uur en do. 10.30 – 11.30 uur. 
 E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij 
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden 
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de 
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een 
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 
uur en vinden plaats in het parochiecentrum. 
 
 

OVERLEDEN 
 

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van  
 

 Riek Heutinck-Sasse 
 Mr. Nelissenstraat 63 
 

Zij is 16 augustus jl. op 78-jarige leeftijd overleden.  
 

Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten.  
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OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand juli 2018:  € 396,95 
 
 
EXTRA COLLECTES 
De MIVA: de Missie Verkeersmiddelen Actie wil mensen ondersteunen 
die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. Zij zetten zich 
in voor kansarme bevolkingsgroepen en zijn actief op veel terreinen: 
zoals onderwijs, gezondheidszorg en mensen rechten. Ze werken vaak 
aan projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. 
De MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. De MIVA helpt mensen om elkaar te kunnen 
helpen. Helpt u ook mee met uw bijdrage aan de twee collecte op  
25 en 26 augustus? 
  
 
ACOLIETEN 
 
Zaterdag 29 september 19.00 uur Jorn te Boome en  
     Daan Reijerink 
 

 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 september 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. 
 
 
KERMIS 
 
Maandag 3 september is het secretariaat gesloten i.v.m. de kermis.  
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Locatie nieuws 
  
 
  VOORBEREIDING HEILIG VORMSEL 2018 
 

We starten met het voorbereidingstraject voor de 
vormelingen met een informatieavond. 
Op woensdag 5 september 2018 om 19.00- 20.30 
uur parochiezaal in Lichtenvoorde (achterzijde van 
de St. Bonifatiuskerk) ter hoogte van de 
Patronaatsstraat 5, 7131 CD Lichtenvoorde.  
En op donderdag 6 september 2018 om 19.00- 20.30 uur in het 
parochiecentrum Beltrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum. 
Wanneer u of uw kind(eren) nog twijfelen om deel te nemen, of u hebt 
de aanmelding gemist, dan bent u van harte welkom voor meer 
informatie. 
Deelname is nog mogelijk. Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden op de websites van de parochies. Of via telefonisch contact 
met het centraal secretariaat: 
Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo 
Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl  
Email: secretariaat@sintludger.nl 
U kunt gerust bellen tel. 0544 - 46 46 63 (iedere ochtend geopend). 
In november 2018 zullen de vormselvieringen al plaatsvinden in de 
parochies St. Paulus en St. Ludger. Tijdens de korte 
voorbereidingsperiode zullen we tijdens de bijeenkomsten gebruik 
maken van een werkboek ‘VORMSELKRACHT’ en gaan we o.a. samen 
een film kijken en trekken we erop uit met een huifkar van de ene naar 
de andere parochie. 
 
JE BENT VAN HARTE WELKOM! 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat@sintludger.nl
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AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019 
 
In de paastijd 2019 zullen de communievieringen plaats vinden in de 
parochies St. Paulus en St. Ludger. De voorbereidingen voor ouders en 
kinderen daarvoor starten in januari 2019.  
Aanmelden uiterlijk tot 1 oktober 2018 in verband met de 
voorbereidingen en indelingen in de parochies. Hiervoor kan het 
aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de website staat.  
Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat 
door dit formulier -digitaal of per post-, te sturen aan het Algemeen 
Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat 
erop vermeld staat.  
Nieuwstad 12  
7141 BD Groenlo  

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
Email: secretariaat@sintludger.nl 
Voor vragen kunt u gerust bellen tel. 0544 - 46 46 63 
Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies hun 
Eerste Heilige Communie  goed voorbereid kunnen ontvangen.  

We zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 
Namens het pastoraal team St. Ludger en St. Paulus, 
C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat@sintludger.nl
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                        St. Paulusparochie 
 
       OECUMENE 
 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van 
harte uit voor haar jaarlijkse vredesviering: zondag 16 september 10.00 
uur in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. 
Dominee Kuijt gaat voor en het dames- en herenkoor van de 
geloofsgemeenschap Beltrum verzorgt de zang en helpt ons bij de 
samenzang. 
Het thema is dit jaar ‘generaties voor vrede’. Edwin Ruigrok van Pax, de 
interkerkelijke vredesbeweging, verwoordt het zo: 
“Dit jaar herdenken we - 50 jaar na zijn dood in 1968 - de kolossale 
strijd van Martin Luther King Jr. en de beweging voor gelijke rechten 
van zwarte Amerikanen. Maar ook denk ik aan de generaties voor ons, 
die massaal demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de 
waanzin van de kernwapenwedloop. Allemaal mannen en vrouwen die 
de vredesbeweging gestalte gaven door innerlijke strijd, geloof en 
verzet aan elkaar te verbinden. Zij dragen ons. Op onze beurt moeten 
wij en de generaties na ons opnieuw richting geven aan de 
vredesbeweging. Hoe gaan we verder? Wat dragen wij bij? Ook hier zie 
ik van alles gebeuren.” 
Eind 2017 ontving Setsuko Thurlow, overlevende van Hiroshima, samen 
met Beatrice Fihn de Nobelprijs voor de Vrede. Samen met jonge 
collega’s van PAX en anderen werken zij aan de afschaffing van 
kernwapens. Veel partners van PAX delen een tomeloze inzet voor 
waarheid, vrijheid en recht. Jong en oud in Irak en Syrië, in Colombia, 
Zuid-Soedan, in Bosnië, ieder op zijn manier. Allemaal willen ze leven in 
een samenleving waar er zorg is voor elkaar. Ze voelen 
verantwoordelijkheid voor de generaties die na hen komen. Deze 
positieve inzet van generaties voor vrede wordt helaas dagelijks 
bedreigd. Dat was vroeger zo en dat is nu zo.  
In de viering komen vragen aan bod als: “Hoe kan het dat wij, met 
zoveel goddelijk gegeven menskracht er niet in slagen deze wereld heel 
te maken? De machteloosheid om de kloof tussen het visioen van vrede 
en recht aan de ene kant en de werkelijkheid aan de andere kant grijpt 
ons regelmatig naar de keel.” 
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ONZE SAMENLEVING 
 

Hoe komen we van naast elkaar leven tot met elkaar leven? 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de  
St. Paulusparochie organiseert opnieuw een 
ontmoetingsavond met de moslimgemeenschap. In 2017 
waren ongeveer 25 mensen te gast in het Islamitische 
Gebedshuis van Groenlo. We werden daar zeer gastvrij ontvangen. 
 
De tweede ontmoetingsavond vindt plaats op donderdag 20 
september in de Molenberg in Groenlo, zaal ’t Kormelink,  
aan de Ziekenhuisstraat. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor 
koffie/thee. Om 19.30 uur zal, in overleg met de moslimgemeenschap 
van Groenlo, dhr. Saïd Bouharrou een inleiding verzorgen over het 
thema van de avond. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. De avond 
zal uiterlijk 22.00 uur afgesloten worden. 
 
Saïd Bouharrou heeft in 2015 de Burgemeester Dalesprijs in ontvangst 
mogen nemen vanwege zijn uitzonderlijke inzet tegen discriminatie en 
racisme. Pax, de interkerkelijke vredesbeweging, heeft hem de titel 
‘bruggenbouwer’ verleend voor zijn initiatief om te komen tot een 
Vredesverklaring van Nijmegen. 
Hij is tevens initiatiefnemer van: 

 Vredesmanifestatie de Dam 

 de succesvolle dialoog Joden-Moslims Netwerkclub 
 de succesvolle dialoog Christenen-Moslims Netwerkclub 
 de Commissie Moskeebesturen Nijmegen 
 het Samenwerkingsverband Moskeeën Oost Nederland 
 Emancipatie Moskeebesturen 

en mede-initiatiefnemer van: 

 het Convenant Veiligheid Moskeeën Nederland 
 de Nederlandse imamopleiding aan de VU 

Hij is voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en 
als zodanig een vaker gevraagde gast in actualiteitenprogramma’s. 
 
Wij verzoeken u zich uiterlijk maandag 17 september aan te 
melden bij Peter Müller, via telefoonnummer 0544 - 46 30 45, maar  
liever via de mail: pjamueller@gmail.com. 
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DANKBAARHEID IS DE MOEDER VAN ALLE DEUGDEN 
 

Geloof, hoop en liefde voor een (moedige) minderheid.  
In onze streken, en daarmee bedoelen we Nederland, neemt het aantal 
christen gelovigen af, ‘de Kerk’ wordt kleiner. Dat roept vragen op. Wat 
is wezenlijk voor christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus 
en kerkelijke verbondenheid? Belangrijke vragen, die we ook dikwijls 
weer wegduwen wanneer deze zich aan ons opdringen. “Nu even 
niet...” vandaag staat er nog van alles in onze agenda’s, de kinderen, 
het werk, een verjaardagsfeestje, ect. De boodschappen moeten nog 
gedaan worden, in de tuin kijkt het onkruidje aan, etc. De grote 
vakantie en de luwe warme zomertijd ligt achter ons. Hopelijk heeft 
deze periode ons goed gedaan? Een nieuw school- en werkjaar in de 
kerk ligt voor ons open. Het leven herneemt haar dagelijkse ritme. En 
dan zijn daar die vragen: “Wat is wezenlijk voor ons geloof, voor een 
leven met Jezus en wat is de rol van kerkelijke verbondenheid?”.  
Met een kleine groep mensen zijn we bezig om in het voorjaar 2019 
een impulsavond te organiseren met het thema ‘Wat geloven we zelf?’. 
Dit is voortgekomen uit de vraag vanuit het alledaagse leven van jonge 
ouders naar geloofsopvoeding. Maar als we geloof willen doorgeven 
moeten we wellicht ons eerst bewust te binnen brengen wat we zelf 
geloven? En ons verdiepen in de vraag wat we willen doorgeven en wat 
de waarde van geloof in ons eigen leven is? Om dat te kunnen 
ontdekken, volgen hier een paar gedachten die we zouden kunnen 
meenemen in het nieuwe werk/schooljaar: Stilte in jezelf! Kijk naar de 
horizon. Heb vertrouwen. God redt eerst, dan geeft Hij en dan vraagt 
Hij Stilte en retraite, ver weg tijdens een vakantie, maar ook dagelijks 
dichtbij in de mooie Achterhoek. Het is een (levens)kunst om 
gedurende je dag korte retraitemomenten in te plannen. Dat betekent 
dat je bewust afstand neemt van alle drukte om je heen en je met 
open ontvankelijke houding zoekt naar God in de stilte. Jezus deed het 
ook (lees Marcus 1). Vroeg in de ochtend stond Hij op, ging naar buiten 
en liep naar een eenzame plek (in de Statenvertaling staat hier 'woeste 
plek') om daar te bidden. Weg uit het georganiseerde leven, in direct 
contact met God, de Vader. In zeven (symbolisch getal van volheid) 
minuten kun je je ademhaling/ levensadem al tot rust brengen! Ook is 
de handreiking van Wil Derkse het proberen waard: Een halfuur stilte 
per dag. Een stille avond per week. Een stille dag per maand. Een stil 
weekend per kwartaal. Een stille week per jaar. Wandel eens op de 
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tekst: “Uw genade is mij genoeg”. En kijk eens naar de horizon in 
plaats van gefocust op dat wat er op zo'n vijf meter binnen handbereik 
ligt. Er komt stilte in je hoofd. Je ballast wordt minder zwaar. Mensen 
die een focus hebben in de verte, kunnen zwaardere lasten beter 
dragen. Ze weten waar ze heen gaan en ze weten zich onderdeel van 
een groter geheel. Je ziel groeit. Wie zich focust op de ruimte gevende 
God gaat spontaan danken en zingen, zoals David in de psalmen. 
(Psalm 4:2) Een horizonlijn geeft perspectief en diepte aan een beeld. 
Oefen heel praktisch door niet naar de grond te kijken, maar met je 
hoofd omhoog te lopen. Kijk niet alleen naar de fysieke horizon, maar 
ook naar de geestelijke horizon. Welk perspectief heb jij bij God? Durf 
de horizon in jezelf en de ander te zien: ben jij beperkt, of heb je meer 
in je dan je zelf kon vermoeden? Een dankbaar antwoord op een gulle 
Gever die God is, past in een christelijk leven. Christenen die enkel 
‘verplichtingen’ navolgen, missen iets in de persoonlijke ervaring met 
God die de ‘onze Vader’ is. Ik moet dit, ik moet dat én dat...enkel 
verplichtingen. Het fundament van deze verplichtingen is de Liefde van 
God de Vader, die eerst geeft en dan vraagt. In voorbereiding op de 
sacramenten Eerste Communie en Heilig Vormsel, willen we dit o.a. 
graag delen met de kinderen. De wet voor de relatie stellen, helpt ons 
niet op onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen om christen te 
worden, als we vertrekken vanuit de eisen, taken, inzet, en niet vanuit 
de verlossing en de Heilige Geest als Helper en Trooster? Dankbaarheid 
is een karakteristieke eigenschap van een hart dat bezocht is door de 
Heilige Geest; om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn Gaven in 
herinnering houden. Als minderheid hebben we elkaar nodig om deze 
waarden te blijven delen en is het wezenlijk voor ons christelijk geloof, 
voor een leven met Jezus Christus en in kerkelijke verbondenheid met 
elkaar. Durf over grenzen heen te kijken, zoek elkaar op en vertrouw 
op Hem, die eerst geeft en dan vraagt. Maar ons nooit zal overvragen, 
omdat Hij ons kent. Dat is prachtig en bemoedigt ons! Dat God altijd 
geprezen mag worden om alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen 
in ons! Waarderen wij het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot 
opbouw van een beschaving van liefde. Wij zijn - als kleiner wordende 
groep-geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond 
Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden. 
Ik wens u allen een jaar vol ruimte, vreugde, dankbaarheid en moed!  
 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster  
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
SAMENLEVEN/KBO 
 
Onze gedachten gaan richting de Beltrumse Karmisse. En vooral de 
kermis voor de ouderen op de maandagmorgen heeft onze volle 
aandacht. Wij hebben goede contacten met de Stichting Volksfeest 
Beltrum en willen het succes van vorig jaar gezamenlijk graag verder 
gaan uitbreiden. Er wordt dus een aparte kleinere tent geplaatst naast 
de grote tent. Dit om het lawaai van de grote tent zoveel mogelijk te 
reduceren. Ook zal deze tent rolstoelvriendelijk worden ingericht zodat 
men zich zonder hindernissen kan verplaatsen. Toiletten zijn dicht in de 
buurt, er is verwarming en er zijn weer gratis tompouces voor die 
mensen die er op tijd zijn. Ook advocaat met ‘boerenjongens’ staan ook 
weer op de drankenlijst. Al met al een evenement dat je beslist niet 
mag missen. Zorg dat je erbij bent! Kermis vieren doe je samen, van 
jong tot oud. De burgemeester opent maandag 3 september de 
seniorenkermis om 10.30 uur. Graag tot dan!    
 
 
VRAGENUURTJE PAULIENE VAN VEEN 
 
Vanaf 6 september ben ik op donderdagochtend weer 
aanwezig in Kulturhus De Wanne (Mariaplein 6 Beltrum) 
van 9.45 tot 11.00 uur. Kopje koffie of thee drinken, luisteren naar je 
verhaal of samen een trooststeen maken. Wanneer je vragen hebt die 
met (een) uitvaart of de laatste levensfase te maken hebben, van 
welke aard dan ook, kun je ze altijd stellen. Ik zal zoveel als mogelijk 
de vragen beantwoorden of vragen waar niet direct een antwoord op te 
geven is voor je proberen uit te zoeken. 
Of kom even langs om het gratis Uitvaartwensenboekje op te halen. 
Zonder verplichtingen. Het is ook mogelijk om even apart te gaan zitten 
in een andere ruimte. Je bent van harte welkom. 
Mocht het op donderdag niet lukken om langs te komen. Neem even 
contact met mij op dan kunnen we een ander moment afspreken. 
 
Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding  
(06 18 19 50 23)  of info@paulinevanveen.nl 
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NATIONALE ZIEKENDAG 
 
De Nationale Ziekendag een initiatief van de Zonnebloem wordt dit jaar 
gehouden op zondag 9 september met een woord en communieviering  
om 10.30 uur. 
Het doel van deze dag is het contact tussen zieken, mensen met een 
beperking, hulpbehoevenden en gezonde mensen te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat we niet vergeten dat wij mensen, ziek en gezond 
samen door het leven gaan. Als de bereidheid aan beide zijden bestaat 
kunnen zieken en gezonden elkaar ontmoeten en hand in hand, oog in 
oog, kijken met ons hart naar de ander. De Zonnebloem Beltrum 
besteed aandacht aan deze dag door samen met de werkgroep Liturgie 
en koor Kiddoesj een viering te verzorgen. Het thema is gekozen naar 
aanleiding van het evangelie van deze dag: ‘kijken met je hart’. 
Na deze viering speciaal voor zieken, hulpbehoevenden ouderen is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie en 
thee achter in de kerk. Mensen die niet in de gelegenheid zijn zelf naar 
de kerk te komen  kunnen dit aangeven door een van onderstaande 
telefoonnummers te bellen. Dan zorgen wij voor vervoer. 
Ook is er gelegenheid om een bloemetje te brengen naar een zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende. De bloemen staan klaar  in de kerk 
voorzien van naam en adres. U wordt van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze viering. 
Zijn er mensen die graag een bloemetje willen brengen naar een zieke 
maar niet in de gelegenheid zijn om in de kerk te komen kunnen 
zaterdagmorgen een boeketje afhalen bij de Hassinkhof tussen  
10.00 uur -10.30 uur 
 
Namens alle Vrijwilligers,   
Zonnebloem Beltrum 
Lies Scharenborg (06- 55 76 40 93) en Ine Dibbelink (06- 83 66 74 01) 
 
 
COLLECTE  
 
De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds Spierziekten wordt 
gehouden van 9 t/m 15 september 2018. 
 
Lucy Ribbers 
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ZIJACTIEF NIEUWS 
 
Dinsdag 11 september is de jaarlijkse fietstocht van zij actief. We 
starten om 9.30 uur vanaf het Mariaplein. U kunt zich opgeven voor 
deze fietstocht t/m maandag 3 september bij: 
Marietje (tel. 0544 - 48 11 60) of bij Roza (tel.0544 -  48 15 14). 
 
Op zaterdag 29 september is de provinciale wandeldag. 
Deze wordt verzorgd door de afd. De Vecht/Terwolde. 
9.45 uur ontvangst koffie/thee. 
10.30 uur start wandeling 5km of 7.5km 
12.30 uur pauze/lunch. 
15.30 uur afsluiting. 
Opgave graag voor  14 september bij Corrie Ribbers (tel. 48 14 90). 
 
 

          
 
’T EETCAFÉ EN PETIT CAFÉ 
 
Binnen het Kulturhus staan er ook komend seizoen weer een aantal 
activiteiten op de rol. Dit keer een toelichting op het Eetcafé (één maal 
per maand) en het Petit Café (één maal per twee maanden). Zie de 
agenda verderop in de deze Echo voor de datums. 
 
‘t Eetcafé: 
Met het Eetcafé bieden we één maal per maand mensen de 
gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van een gezonde 
warme maaltijd. Samen eten heeft vooral een sociale functie; door het 
gezamenlijk eten van de warme maaltijd ontstaat de gelegenheid om 
met anderen contacten te leggen. Het is gezellig en activeert. Om met 
name ook mensen met een krappe beurs te bereiken, wordt een 
beperkte eigen bijdrage van € 12,- voor de maaltijd gevraagd. 
Dit is inclusief een drankje. Gezelligheid, ontmoeting, en een gezonde 
betaalbare maaltijd zijn de doelstellingen van dit initiatief. Mede dankzij 
de medewerking van de plaatselijke zorginstelling  (Marga Kompé) en 



18 
 
 

een aantal vrijwilligers, wordt negen keer per jaar een open maaltijd 
georganiseerd. ‘Het Eetcafé’ is een sociale activiteit en iedereen vanaf 
55 plus is van harte welkom! Kom ook en schuif aan. 
Aanvang: 11.30 uur 
Locatie: Kulturhus/ Mariaplein 
Contact persoon: Maria Hoitink, Hassinkstraat 10, 06 – 12 58 54 00 
 
Petit café 
Onder de noemer ‘Petit Café’ organiseren we vanuit het Kulturhus  
een gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met:  
Het eetcafé, De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd. 
Beltrum.  We starten met koffie/thee. Tijdens het Petit Café staat altijd 
een thema centraal; denk bijvoorbeeld aan een thema als Carnaval, de 
bakker of de oogst maand. Vanuit het thema worden er enkele hapjes 
en een drankje geserveerd. De eigen bijdrage van de deelnemers 
bedraagt 6,50 euro. 
Ook hier zien we weer een duidelijke sociale functie; elkaar ontmoeten 
en samen iets beleven in de vorm van horen, zien en proeven. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Locatie: kapel Hassinkhof 
Contact persoon: Anny Helmers Ringweg 10.  Mobiel: 06 – 18 96 81 21 
 
 
DANKBETUIGING 
 
Dankjewel aan de H. Maagd Maria voor de gebedsverhoring door het 
bidden van “De noveen der drie Weesgegroeten”.  
 
R.S.T. 
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Huwelijksdip  
 
  
"Nou, die dominee wist het wel mooi te vertellen zeg." zei Mathilde 
tegen haar moeder toen ze na afloop van de trouwdienst van hun 
nichtje in de serre van haar ouderlijk huis samen een kop thee 
dronken. Ze was in geen jaren meer in de kerk geweest en hoorde over 
geven en nemen en de liefde van God die ook in deze tijd - waarin alles 
maar leuk moest zijn en blijven - alles overwon. Mathilde nam een slok 
van haar thee. "Er valt soms gewoon niks meer te geven. Sander leek 
het afgelopen jaar eerder getrouwd te zijn met zijn werk dan met mij 
en loopt constant op mij te vitten. 'Eten we nu alweer bonen'? 'Heb je 
de droger nu alweer niet leeggehaald'? En toen ik vanmorgen iets te 
lang naar zijn zin onder de douche stond: 'Denk aan prinses Laurentien, 
vijf minuten douchen, echt niet langer'. Nou weet hij wel hoe lang hij er 
zelf altijd onder staat." Haar moeder wilde geen problemen zoeken en 
een huwelijksdip beslist ook niet met een echtscheiding verwarren, dat 
was soms onvermijdelijk en voor ouders, kinderen en grootouders 
intens verdrietig en ingrijpend, maar soms moest je in je relatie 
gewoon even ongelukkig durven zijn.  
Ze aarzelde en zei: "Ik zie mezelf nog bij mijn moeder in de keuken 
zitten, keek net zo verongelijkt als jij nu.  
Terwijl zij aan het aanrecht andijvie stond te wassen, vertelde ik dat 
papa weer niet mee wilde naar het tienminutengesprek op school en 
dat ik weer alleen naar het reisbureau moest om onze vakantie te 
bespreken. 
Mijn moeder droogde haar handen af, kwam bij me aan de eettafel 
zitten. 'Wat als jullie allebei initiatiefnemers waren geweest en hij per 
se naar Duitsland wilde en jij naar Frankrijk? 
Boek gewoon een vakantie, ga het eens met een andere blik bekijken 
en als het dan nog niet wil, kom dan nog maar eens terug'. Wij naar 
een huisje in Drenthe. Het regende die week niet, het goot. Jij kroop op 
een woensdagmorgen op papa's schoot en zat samen met hem voor de 
tuindeuren naar de stromende regen te kijken. Ik pakte mijn jas en liep 
zonder nog een woord te zeggen naar buiten, het bos in. Drijfnat wilde 
ik worden, ik jankte mijn frustraties van jaren eruit en heb zelfs naar 
God geschreeuwd. 
Terug bleef ik op de drempel van de kamerdeur naar jullie staan 
luisteren. 
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'Papa waar blijft de eekhoorn nou'? 
'Misschien zit hij te schuilen of is-ie taartjes aan het bakken'. 
'Kan -ie dat'? 
'Ik denk het wel, je kunt vaak meer dan je denkt'. 
Ineens hoorde ik zijn zachte stem weer en zag ik zijn warme blik.  
En natuurlijk, de volgende keer dat ik hem weer moest meesleuren 
naar een tienminutengesprek met jouw juf werd ik weer boos, maar ik 
dacht algauw weer aan mijn moeder en de eekhoorn." 
"Ja maar Sander heeft ondertussen na zeven jaar huwelijk nog nooit 
eens bloemen voor me meegenomen op onze trouwdag, nog nooit hè." 
Mathilde's moeder dronk haar kop thee leeg. "En jij voor hem wel dan?" 
 
 
- Christine van Reeuwijk  
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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 
 

///*\\\ 
 

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, Freek 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  

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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///*\\\ 

 
PAROCHIESECRETARIAAT: 

 het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11 
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis) 

  - voor in de volgende ECHO 

        uiterlijk t/m maandag 17 september 
- vragen en informatie 

  - aanmeldingen doop / huwelijk 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur 

     donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 
 

///*\\\  

 
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  
zaterdag 22 september t/m vrijdag 19 oktober 2018: 

 uiterlijk t/m zaterdag 15 september 2018.  
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’ 
     

///*\\\ 
 

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  
 

///*\\\ 

 
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: 

 na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14   
bij ‘ ’t Achterummeke ‘ 

 Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) 

 Brievenbus is aanwezig. 
 Emailadres: achterummeke@live.nl  

 

mailto:achterummeke@live.nl


24 
 
 

///*\\\ 

 
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 èn 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 maandag- en 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 

http://www.politie.nl/
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reserveren van een rolstoel               Tel: 06 5709 7060 

Open van 9.30 tot 11.30 uur.               meldpuntbeltrum@gmail.com 

Het kinderhoekje 
 
Speurpuzzel 
 

Los de speurpuzzel op. Lees met elkaar eerst de 
gegeven woorden. Van wie zijn die namen? Er zijn vier 
woorden met een beetje dezelfde betekenis. Weet je 
welke vier? Waarom staat er twaalf tussen? Je vind de 

woorden van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 
beneden en omgekeerd. Als je alles gevonden hebt, blijven er letters 
over. Die letters vormen samen een belangrijke plaats in de Bijbel. 
 
De volgende woorden kun je vinden: 
Apostelen   Bartelomeus  Tomas   Leerlingen 
Roeping   Taddeüs   Vissers   Johannes 
Twaalf    Judas    Jacobus  Volgelingen 
Simon    Discipelen   Petrus   Jezus 
Andreas   Filippus   Matteüs 
 

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. 
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VRIJWILLIGERSMIDDAG 23 SEPTEMBER  
 

Bent u één van onze vele vrijwilligers voor de locatie Beltrum? Noteer 
dan nu alvast de datum in uw agenda voor de vrijwilligersmiddag, deze 
wordt gehouden op zondagmiddag 23 september 2018 bij minicamping 
Falkenborg, aan de Waterdijk te Beltrum. Nadere informatie volgt in de 
uitnodiging, die u in de bus krijgt na de kermis. Bent u in 2018 (gestart 
als) vrijwilliger, maar heeft u rond 15 september nog geen uitnodiging 
in de bus ontvangen, meldt dit dan s.v.p. bij het secretariaat, of per 
mail (parochiebeltrum@hetnet.nl), u ontvangt dan natuurlijk alsnog een 
uitnodiging, en u bent van harte welkom. Wij wensen u een fijne 
kermis toe en graag tot ziens, op 23 september.  
 
Locatieraad Beltrum 

 


