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Jaargang 57, nummer 12
18 september 2021

Periode: zaterdag 18 september 2021 t/m vrijdag 15 oktober 2021

Viering van 12 september in het teken van Ziekendag
In het weekend van 11 en 12 september hebben we aandacht besteed
aan Nationale Ziekendag. In Beltrum werd op zondagmorgen rondom
dit thema een drukbezochte woord- en gebedsviering verzorgd door De
Zonnebloem en Kiddoesj. Speciaal hiervoor was de kerk met bloemen
versierd.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 18 september t/m vrijdag 24 september 2021

Vijfentwintigste zondag door het jaar (Jaar B)
Weekend lezingen:
Wijsheid 2,12.17-20
Marcus 9,30-37

Jezus zei: Wie een kind opneemt in mijn
naam neemt Mij op (Marcus 9, 37)
Zondag 19 september (Vredesweek)
10:00 u. in de kerk

Oecumenische viering
Ds. W. Blanken

Woensdag 22 september
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 25 september t/m vrijdag 1 oktober 2021

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

Numeri 11,25-29
Marcus 9,38-43.45.47-48

Jezus zei: Wie niet tegen ons is, is voor ons
(Marcus 9, 40)
Zaterdag 25 september
19.00 u. in de kerk

Woord en Communieviering
Voorganger: Past. werkster C. Roetgerink
Koor:
Cantors dames- en herenkoor

Misintenties:
Jan Beunk (jgd.); Mineke en Marga Beunk; Herman Schilderinck; Pastor
Hendrik Scholten; Miel Bouwmeesters-Lamers; Antoon te Brake en
overleden familie; Alfons Meijer; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg;
overleden familie Ravesloot-Olthof; Fons Slütter (jgd.); Hendrik
Bouwmeesters (jgd.).
Woensdag 29 september
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 2 oktober t/m vrijdag 8 oktober 2021

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

Genesis 2,18-24
Marcus 10,2-16 of 10,2-12

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en
houdt ze niet tegen’ (Marcus 10,14)
Zaterdag 2 oktober Herdenkingsviering overledenen 2020
19.00 u. in de kerk Woord- en Gebedsviering
Voorganger:
Werkgroep Liturgie
Koor:
Cantors dames- en herenkoor
Misintenties:
Herman Schilderinck; Pastor Hendrik Scholten; Miel BouwmeestersLamers.
Woensdag 6 oktober
09.30 u. in de kerk

Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Annie Ernst-Baks: Joop Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Jan,
Theo en Wilma.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 9 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021

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

Wijsheid 7,7-11
Marcus 10,17-30 of 10,17-27

De rijke jongeman ging ontsteld heen
omdat hij vele goederen bezat (Marcus 10, 22)
Zaterdag 9 oktober
19:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames- en Herenkoor

Misintenties:
Herman Dreierink; Teun en Dinie Roelvink en Hans; Trees HeutinckHemmink (jgd.) en overleden familie Heutinck-Hemmink; Agnes
Luttikholt-Stoteler (jgd.); uit dankbaarheid; overleden familie RibbersStegers; overleden familie Hoitink-Venderbosch; Miel BouwmeestersLamers; Dora Bouwmeesters (jgd,).
Dinsdag 12 oktober
08.45 u. in de kerk

Themaviering Basisschool

Woensdag 13 oktober
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK

Zo 19 sep 9:30
Zo 19 sep

Groenlo

Pastoor H. de Jong

10:00 Beltrum Oecumenische viering
Ds. W. Blanken

Di 21 sep 09:00 Groenlo
Vr 24 sep 09:00 Groenlo
Za 25 sep

Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

19:00 Beltrum Woord- en communieviering
Past. werkster C. Roetgerink

Za 25 sep 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Zo 26 sep 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Di 28 sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo 29 sep19:00 Groenlo Overige vieringen
Taizé viering
Vr 1 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Za 2 okt

19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering
Herdenkingsviering overledenen 2020
We noemen de overledenen bij name, brengen hen
opnieuw in onze gedachten. Helaas kunnen we daar als
medeparochianen niet bij aanwezig zijn, wel aan hen
denken, misschien een kaarsje aansteken. We wensen de
naasten veel sterkte.

Za 2 okt 19:00 Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Zo 3 okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Zo 3 okt 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Zo 3 okt 10:30 Neede
Woord- en gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Zo 3 okt 17:00 Groenlo Overige vieringen
Pastoor H. de Jong
Di 5 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo 6 okt

09:30 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong (Waarna koffie)
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Do 7 okt 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 8 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Za 9 okt 17:00 Eibergen Doopviering
Za 9 okt 19:00

Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong.

Zo 10 okt 09:30 Groenlo
Di 12 okt 09:00 Groenlo
Di 12 okt 09:00 Neede
Di 12 okt 08:45

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Diaken C. Peters

Eucharistieviering
Ochtendgebed
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Werkgroep Liturgie
Pastoor H. De Jong

Beltrum Thema viering
Met de Basisschool.

Wo 13 okt 19:00
Do 14 okt 09:00
Vr 15 okt 09:00
Za 16 okt 19:00

Groenlo Taizé viering
Oude Calixtus Groenlo
Rietmolen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eibergen Woord- en gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Zo 17 okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Zo 17 okt 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering
Werkgroep Liturgie
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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:
Gerrie Papen
Batenburgerstraat 9
Hij is op 3 september 2021 op 73-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en
goede herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collectes in augustus is € 196,90.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 29 september is er een Taizé viering in de R.K. Calixtus
in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
Op woensdag 13 oktober is er een Taizé viering in de Oude Calixtus in
Groenlo om 19.00 uur. U bent dan van harte welkom.
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Locatie nieuws
VREDESWEEK 2021:
INCLUSIEF SAMENLEVEN
Iedereen kent wel het gevoel er even niet
bij te horen en te worden uitgesloten.
Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet
gehoord worden en dat ze geen onderdeel
uitmaken van een groter geheel.
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas
sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021
kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of
we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we
hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar
exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden
buitengesloten.
Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht,
zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar
opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar
luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
Al geruime tijd vieren we gezamenlijk, als katholieken en protestanten,
de vredeszondag. Dit jaar vieren we dat in de mooie Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming Kerk in Beltrum (aanvang 10.00 uur).
U bent van harte welkom op zondag 19 september.
Voorganger is ds. W. Blanken.
Na afloop is er koffie of thee.
Gelet op het thema is de vraag: ‘Zijn wij op één en ander
aanspreekbaar?’ De gemeenschap van de kerk is bedoeld als
oefenplaats. We zien de ander wat we zelf zijn, kind van God! In
dankbare verwondering. De lezingen op deze zondag, Genesis 13 en
Matteüs 14: 22-33, bepalen ons verrassend bij bovengenoemde
vrijheid.

Martin Bouwmeesters.
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WIJ HERINNEREN ONS DE NAMEN…
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 vanaf
2 november 2019 tot 2 november 2020 van ons zijn
heengegaan en 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-Rietberg
Jan Klein Falckenborg
Frans Wallerbos
Dinie Roelvink-Rooks
Theo Klein Zeggelink
10

Fons Slütter
Hein Severt
Jos Pierik
Jan Maarse
Dat zij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mogen leven.
Vanwege het corona-virus werd de Allerzielenviering op 2
november 2020 helaas uitgesteld. Nu willen we opnieuw de
naaste familie uitnodigen van bovenstaande overleden
familieleden.
In de viering van zaterdag 2 oktober a.s. om 19.00 uur,
noemen we de overledenen bij name, brengen hen opnieuw in
onze gedachten. Helaas kunnen we daar als medeparochianen
niet bij aanwezig zijn, wel aan hen denken, misschien een
kaarsje aansteken. We wensen de naasten veel sterkte toe.
OPEN DAGEN
Afsluiting open dagen in onze kerk in de maanden juli en augustus
2021.
Afgelopen donderdag was alweer de laatste dag van de Kerk
bezichtiging in de maanden juli en augustus. Tijd om de balans op te
maken. Met zijn allen hebben we weer een prima resultaat geboekt,
ondanks dat de weergoden het af en toe lieten afweten. Het is ons
gelukt een nieuw record te realiseren. Zowel het bezoekersaantal als de
donaties laten een record zien.

Positieve reacties waren er van bezoekers. Ook zijn er bezoekers voor
de tweede keer geweest, om te zien wat het eindresultaat van het
herstel van de muurschilderingen is geworden. Ze waren enthousiast
net als de overige bezoekers.. Mooie kerk… een veel gehoorde
opmerking. Ook vragen over het kerkbezoek…
De bezoekers kwamen net als voorgaande jaren uit het hele land.
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Tot slot.
Noteer eventuele opmerking/suggesties/verbeterpunten, om ze volgend
jaar te bespreken.
Wij danken u oprecht voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Wij hopen
voor zover mogelijk t.z.t weer een beroep op u te mogen doen voor het
komende jaar.

Met hartelijke groet,
De Locatieraad. (Beheercommissie)
Harry Geverinck en Paul Ribbers

IN DECEMBER WEER EEN KERSTACTIE
In december houden de gezamenlijke kerken in Berkelland weer de
jaarlijkse Kerstactie. Dat klonk altijd heel vanzelfsprekend, maar
sinds maart 2020, toen het Coronavirus de kop opstak, zijn veel
dingen niet meer zo vanzelfsprekend.
Om het coronavirus in te dammen werden door de overheid
ingrijpende maatregelen genomen zoals de mondkapjesplicht,
avondklok, thuiswerken en de sluiting van horeca, (sport)scholen
en winkels. We mochten elkaar vrijwel niet meer ontmoeten.
Iedereen werd in zijn vrijheid beperkt; oud en jong.
En nog steeds leven we van persconferentie naar persconferentie
om te horen hoeveel vrijheid we terugkrijgen of moeten inleveren.
Vorig jaar december hadden we geluk, want vlak na de
afhaalavond van de kerstpakketten werd een nieuwe strenge
lockdown ingevoerd. Die avond verliep trouwens erg goed dankzij
de goede spreiding van de toeloop. Die spreiding werd ook door de
aanvragers als heel prettig ervaren: vrijwel geen wachttijd en meer
privacy. Voor herhaling vatbaar dus.
Vorig jaar hadden we een record aantal aanvragen, namelijk 517
pakketten (70 meer dan in 2019). Een stijging die enerzijds komt
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omdat meer mensen van een minimum inkomen moeten
rondkomen en anderzijds omdat een groter deel in 2020 wél
reageerde op ons aanbod voor een kerstpakket (via de Sociale
Dienst, de Voedselbank en de stichting Schuldhulp op Maat).
Gelukkig zagen we vorig jaar ook een flinke stijging in de giften,
zowel in aantal als bedrag. Deze waren toereikend voor de
aanschaf van alle pakketten en de bijkomende kosten. De volledige
verantwoording vindt u op onze website
www.kerstactieberkelland.nl onder het kopje ‘ANBI’.
Mede dankzij de vaccinaties krijgen we langzaam onze vrijheden
terug. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we ook dit jaar
weer vele huishoudens in december blij kunnen maken met een
mooi kerstpakket. Help ons helpen en steun de Kerstactie 2021
met een bijdrage op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v.
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland,
Caritas Beltrum.
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HH. Paulus en Ludger Parochie
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.
Peter Muller

14

Uit de Beltrumse gemeenschap
COLLECTE KWF 2021
De opbrengst van de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds heeft
het prachtige bedrag van € 1852,- opgebracht, exclusief de opbrengst
van de QR collecte.
Wij willen iedereen hiervoor bedanken!
De collectanten bedanken wij voor hun inzet!

Annie Arink en Ingrid Draaijer.
DORPSBÖKE BELTRUM
Boekuitleen op:
Maandag
van 14.00 tot 15.30 uur
Woensdag
van 19.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek Oost Achterhoek.
Dorpsböke lidmaatschap € 12,50
Leden van de BOA lenen bij ons gratis.
We hebben de boekenplank gevuld met boeken die iedereen mag
meenemen tegen een vrije gift.
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DURF OP WEG TE GAAN
Tot het meest alledaagse in ons leven behoort de behoefte om op weg
te gaan. Hoe bijzonder dat is besef je pas als je opgesloten zit, zoals in
de afgelopen anderhalf jaar. Dan pas weet je dat het elke keer een
groot geschenk is als je op pad kunt gaan en een nieuw begin kunt
maken. In die zin zijn we geen bloemen of planten die bepaald worden
door de plek waar zij vanaf het begin aan gebonden zijn. Nee, wij
zoeken onze omgeving uit, we veranderen haar en gaan op weg. Wij
ervaren dan steeds weer dat we pelgrims willen zijn. We kunnen niet
meer doelloos ronddolen, we zijn wandelaars in het verhaal van ons
leven en worden niet voor niets mensen van de weg genoemd. Want
we zijn christenen. En die weten dat je kunt bloeien als mens:
• Als je op weg durft te gaan en niet bang bent om met lege
handen te staan
• Als je jezelf kunt relativeren en wilt leren van de
ontmoeting met de ander
• Als je als leerling van Christus zijn weg volgt, ook als je
daar veel tegenstand ontmoet
• Als je niet naar boven kijkt en afwacht in angst maar op
zoek gaat naar tekens van liefde
• Als je die liefde zoekt in voetstappen van allen die je
dierbaar zijn, in leven en in dood
• Als je ontdekt dat je geheeld wordt door de regen, de wind
en de zon
• Als je zo op stap gaat in het leven dan word je gevonden
• Als je zo durft los te laten dan komt God naar je toe
• Als je dit geschenk van genade mag ervaren begin je sterk
en gezond aan een nieuw jaar
• Als je zo met je geloofsgemeenschap op stap gaat, kan
iedereen je vinden en laat je je ook vinden.
Deze wijze lessen las ik in een boekje van de jezuïet Karl Rahner. Hij
schreef het al in 1960. Maar wijsheid voor een gezond kerkelijk en
christelijk leven is van alle tijden.

Inspiratie Leo Feijen
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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 11 oktober
- 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 11 oktober
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 16 oktober t/m vrijdag 12 november 2021:
uiterlijk t/m zaterdag 9 oktober 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
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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.
In warme herinnering: Gerrie Papen
Verbijsterd hebben we op 3 september kennis
genomen van het overlijden van Gerrie Papen.
Onvoorstelbaar na een ziekbed van amper drie
weken. Wij kennen Gerrie allemaal als
‘de baas van het kerkhof’.
Ruim 28 jaar verzorgde hij ons kerkhof.
Van bladharken, schoffelen vegen,
sneeuwruimen en heggenknippen.
Dit alles deed hij plichtsgetrouw en met volle
toewijding. De eerste jaren deed hij dit alles in zijn spaarzame vrije tijd,
’s avonds en zaterdags. Na zijn pensionering was hij vrijwel dagelijks op
ons kerkhof te vinden. Voor vele bezoekers was Gerrie een aangenaam
aanspreekpunt. Hij had voor iedereen een luisterend oor. Daarnaast
stelde hij zich altijd dienstbaar op. Als men hem vroeg voor een klein
klusje op of bij een graf, was zijn antwoord steevast: “Jao, da do ik wal
efkes met”.
Gerrie was gedegen in zijn opvattingen: De overleden medemens heeft

een goed en verzorgde laatste rustplaats verdiend. Hiermee probeer je
de nabestaanden een goed gevoel te geven.

We zijn Gerrie veel dank verschuldigd. We zullen hem missen, maar de
onderhoudsgroep van ons kerkhof zal proberen om het werk ‘in de
geest van Gerrie’ voort te zetten.

Voorzitter beheercommissie kerkhof, H. Reijerink
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