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Periode: zaterdag 13 november 2021 t/m vrijdag 10 december 2021 

 

12-armige kroonluchter hangt weer in de kerk 
De 12-armige kroonluchter die pastoor Scholten bij zijn 40-jarig 
priesterfeest aan de parochie Beltrum schonk, hangt sinds kort weer in 
onze kerk. De 12 lampen staan voor de twaalf pastores die Beltrum 
heeft gehad. Door renovatie van de kerk en het aanpassen van het 
verlichtingsplan was de kroonluchter tijdelijk in opslag. Nu heeft het 
weer een mooie plek gekregen boven het kerkportaal.  
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 november t/m vrijdag 19 november 2021 

 
 

Drieendertigste zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Daniël 12,1-3 
Marcus 13,24-32 
 
Jezus zei: Wanneer je de twijgen van de 
vijgenboom zacht zie worden weet je dat 
de zomer komt (Marcus 13,28) 
 
 
Zaterdag 13 november 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
       Koor:    Rhumtas 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; Marie Hoitink-Brinke; Alfons Meijer; Miel 
Bouwmeesters-Lamers (jgd.); Hendrik Bouwmeesters; Harrie te 
Fruchte; Teun Scharenborg (jgd.); Tonnie Scharenborg (jgd.); Jan 
Stapelbroek; Annie Roerdink-Harbers; Pastor Hendrik Scholten. 
 
 
Zondag 14 november 
 
14:00  u. in de kerk Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong en  
Past. werkster C. Roetgerink 
Afsluiting Vormelingen weekend 
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Woensdag 17 november 
 
09.30 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
       Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Jan Stapelbroek (namens de mensen van de gang.) 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 20 november t/m vrijdag 26 november 2021 
 
 
Christus Koning van het heelal (Jaar B)   
 
Weekend lezingen:   
Daniël 7,13-14 
Johannes 18,33b-37 
 
Jezus zei tegen Pilatus: Mijn koningschap 
is niet van deze wereld (Joh. 18, 36) 
 
 
Zondag 21 november (Caeciliafeest) 
 
10.30 u. in de kerk Woord- en Communieviering (Extra collecte) 
 Voorganger: Past. werkster C. Roetgerink 
 Koor: Dames- en Herenkoor 
Misintenties: 
Frans Hoitink; overleden ouders Stoteler-Huurneman; Hendrik Rotink; 
overleden familie Rotink-Thuinte; Alfons Meijer; Wilhelmien 
Bouwmeesters-van Hal (jgd.); Miel Bouwmeesters-Lamers; tante Riekie 
Heutinck (jgd.); Theo Schilderinck; Jan Stapelbroek; Annie Roerdink-
Harbers; leden en overleden leden van het Dames- en Herenkoor. 
 
 
Woensdag 24 november 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 27 november t/m vrijdag 3 december 2021 
 
  
Eerste zondag van de advent (Jaar C) 
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 33,14-16 
Lucas 21,25-28.34-36 
 
Jezus zei: Als de zee begint te bulderen 
weet dan dat je redding nabij is (Lukas, 21, 25.28) 
 
 
Zondag  28 november 
 
09:00 u. in de kerk Woord- en Communieviering  

Voorganger: Past. werkster C. Roetgerink 
Koor:   Dames- en Herenkoor 

Misintenties: 
Teun en Dinie Roelvink en Hans; Alfons Meijer; Jan Stapelbroek; Annie 
Roerdink-Harbers; Anneke Beernink-Bomers (jgd.); overleden familie 
Beernink-Bomers; Herman Schilderinck. 
 
        
Woensdag 1 december 
 
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; Jan Stapelbroek namens de mensen van de gang; 
Anneke Beernink-Bomers. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 4 december t/m vrijdag 10 december 2021 

 
 
Tweede zondag van de advent (Jaar C) 
 
Weekend lezingen:  
Baruch 5,1-9 
Lucas 3,1-6 
 
Johannes de Doper preekte een doop van bekering in de woestijn 
     
 
Zaterdag 4 december/ zondag 5 december 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 8 december 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 

 
Za 13 Nov 19:00 Beltrum Eucharistieviering 
         Pastoor H. de Jong 
 
Zo 14 Nov  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 14 Nov 14:00 Beltrum Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong en Pastoraal 
Werkster C. Roetgerink 
Afsluiting Vormelingen Weekend 
 

Di 16 Nov  09:00 Groenlo Eucharistieviering Vervalt  
 
Wo 17 Nov 09:30 Beltrum Woord- en Gebedsviering   
         Werkgroep. 
 
Do 18 Nov 09:00 Eibergen Eucharistieviering Vervalt  
Vr 19 Nov  09:00 Groenlo Woord- en Communieviering  

Diaken C. Peters 
Za 20 Nov  19:00 Eibergen Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong en Pastoraal 
werkster C. Roetgerink/Ceciliafeest 

Zo 21 Nov  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 21 Nov  10:00 Lievelde Woord- en Communieviering  

Diaken C. Peters 
Christus Koning en Ceciliafeest 
 

Zo 21 Nov 10:30 Beltrum Woord- en Communieviering  
         Werkgroep/Caeciliafeest 
 
Zo 21 Nov  10:30 Neede  Woord- en Gebedsviering    
         Werkgroep/Ceciliafeest 
Di 23 Nov  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 24 Nov 19:00 Groenlo Overige Vieringen Taizé Viering 
Vr 26 Nov  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 27 Nov  19:00 Groenlo Eucharistieviering Kardinaal Eijk en  

Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Vormen 
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Zo 28 Nov 09:00 Beltrum Woord- en Communieviering  
         Past. werkster C. Roetgerink 
 
Zo 28 Nov  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 28 Nov  17:00 Groenlo Oecumenische Viering Avondgebed 
         Oecumenische Raad 

Koptisch Orthodoxe Klooster 
Di 30 Nov  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 1 Dec 09:30 Beltrum Eucharistieviering 
         Pastoor H. de Jong/Waarna koffie 
 
Do 2 Dec 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 3 Dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 4 Dec 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering  

Diaken C. Peters 
Zo 5 Dec 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 5 Dec 10:00 Lievelde Woord- en Gebedsviering Werkgroep 
Zo 5 Dec 17:00 Groenlo Oecumenische Avondgebed     
        Oecumenische Raad 

Koptisch Orthodoxe Klooster 
Di 7 Dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 8 Dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Hoogfeest Maria's Onbevlekte Ontvangenis 
Wo 8 Dec 19:00 Groenlo Overige Vieringen Taizé Viering 
Do 9 Dec 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 10 Dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 11 Dec 19:00 Beltrum Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 

Zo 12 Dec  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Zo 12 Dec 16:00 Beltrum Werkgroep Oecumenische Viering
         Kerstsamenzang 
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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. 
 

 

GEBOREN 
 

Dries  
Zoon van Rogier Piepers en Chantal Wessels 
Broertje van Sara 
Hassinkstraat 28 Beltrum 

 

Van harte proficiat met jullie zoon en broertje.  
Welkom in ons midden, Dries. 
 

 

OVERLEDEN 
 

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 

  Jan Stapelbroek 
  Haarstraat 10b 
 

Hij is op 21 oktober 2021 op 90-jarige leeftijd overleden. 
 

  Annie Roerdink-Harbers 
  Kampstraat 7 
 

Zij is op 2 november 2021 op 80- jarige leeftijd overleden. 
 

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 collectes in oktober is € 362,02 
 
Extra collecte Missio: € 56,80 
 
 
EXTRA COLLECTE  
 
Op 20 en 21 november is er een extra collecte voor Nationale 
Jongerencollecte. U kunt ook doneren op: IBAN NL11 INGB 000 278 
4498 t.n.v. SRKK te Utrecht o.v.v. Jongerencollecte. 
 
Van 27 november t/m 19 december is er een tweede collecte voor de 
Bisschoppelijke Adventsactie Ook hier kunt u doneren op: IBAN NL89 
INGB 0653 100 000 t.n.v. Adventsactie ‘s-Gravenhage 
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 24 november en 8 december is er een Taizé viering in de 
Oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent dan van harte welkom. 
 
 
WIJZIGING VIERINGEN OP HET GELE INLEGVEL 
 
Op het gele inlegformulier met het rooster van de vieringen in onze 
kerk, staat dat er op zaterdag 4 december en zaterdag 18 december 
een viering is in Beltrum. Dit is niet het geval, deze vieringen zijn 
niet in Beltrum, maar in Eibergen. In Beltrum is er wel een viering 
op zondag 28 november, zaterdag 11 december en met de Kerstdagen. 
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Locatie nieuws 
 
 

AFGELASTEN VAN DE VRIJWILLIGERSMIDDAG  
 
Beste vrijwilliger, 
  
Helaas hebben we door de aangescherpte corona maatregelen moeten 
besluiten de vrijwilligersmiddag op 14 november niet door te laten 
gaan. 
We hopen dat er volgend voorjaar een mogelijkheid is om wel een 
prachtige middag te organiseren. 
 
Met vriendelijke groet,  
de voorbereidingscommissie 
 
 
BETALING KERKBALANS 2021 
 
Voor de kerkbalans 2021 is een bedrag van € 61.250,00 toegezegd. 
Het jaar 2021 is alweer bijna teneinde en op dit moment is het mooie 
bedrag van € 52.400,00 al voldaan. In november volgt er nog een 
incasso van ruim € 8.000,00. We zijn er dus nog niet helemaal. Dank 
aan allen die al hebben bijgedragen aan de kerkbalans 2021. Onze 
geloofsgemeenschap heeft zijn vaste verplichtingen en kosten waaraan 
voldaan moet worden. Helaas heeft het coronavirus ook invloed op de 
inkomsten van onze geloofsgemeenschap (o.a. minder kerkbezoek).  
We vragen degenen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar deze 
nog niet hebben voldaan om dit alsnog voor 15 december a.s. te 
voldoen. We kunnen dan de boeken voor het nieuwe jaar tijdig en 
correct afsluiten. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Commissie Kerkbalans  
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LOCATIERAAD 
 
Verslag bijeenkomst locatieraad Beltrum d.d. woensdag 20 oktober 
2021 
Aanwezig: Harry Geverinck, Jacqueline Slütter, Ria Zieverink, Anton 
Helmers (later), Margriet Spexgoor, Martin Bouwmeesters, Lies 
Scharenborg en Martin Groot Severt. 
Afwezig met kennisgeving: Marcel Helmers, Paul Ribbers en Henk te 
Bogt  
 
Opening 
Welkom door de voorzitter en speciaal woord van welkom aan Lies 
Scharenborg die bereid is de werkgroep liturgie onder haar hoede te 
nemen. (Tweede nieuwkomer Henk te Bogt (gebouwen) is vanavond 
verhinderd.) Ria Zieverink leest als overweging ‘Uniek mens’.    
 
Mededelingen van algemene aard 

• De lamp ‘De 12 apostelen’ (verwijzing naar de 12 pastoors die 
Beltrum heeft gehad) die gedurende de renovatie in opslag was, 
is opgehangen in het oude koor. 

• Mogelijk kunnen binnenkort weer Woord en Communie diensten 
worden gehouden; officiële kennisgeving hierover wachten we 
af. 

• Volgende uitgave van De Verbinding verschijnt 22 november; 
deze wordt met de Echo van 10 december verspreid.   

• Kerkbalans 2022; vanavond is er een overleg voor alle locaties 
binnen de parochie over de opzet per locatie. In principe kiest 
Beltrum voor dezelfde aanpak als voorgaande jaren en zullen 
we de actie houden in januari.    

 
Medelingen vanuit de werkgroepen 
Catechese 

• De viering met de schoolkinderen op 12 oktober was erg 
succesvol; in de komende Echo komt daarvan een verslagje + 
foto’s.   

• Sint Maarten viering inclusief optocht voor de kinderen gaat 
vooralsnog door.   
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Liturgie 
• Zodra het rooster van vieringen gereed is, zal er weer fysiek 

overleg met de vertegenwoordigers van de koren worden 
gehouden. De afgelopen periode ging dat noodgedwongen per 
mail/whatsapp. 

Diaconie 
• Binnenkort zal worden meegedeeld wat de besteding van de 

Vastenactie 2022 zal zijn; er is geen overleg of inspraak 
gevraagd.  

 
Vrijwilligersmiddag op zondag 14 november   
Om het contact met de vrijwilligers levend te houden is er dit jaar weer 
een vrijwilligersmiddag. Deze wordt gehouden op zondagmiddag 14 
november. (Inmiddels is vanwege de huidige corona regelgeving 
besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan.)   
 
Vergaderdata   
De volgende vergaderingen staan gepland op: 

• Woensdag 17 november, 20:00 uur  
• Woensdag 15 december, 20:00 uur 

  
Rondvraag  

• De locatie Beltrum is benaderd om de kerk beschikbaar te 
stellen voor het houden van een ‘passie’ op Witte Donderdag; 
als locatieraad staan wij daar voor open.    

• De toekomst van de pastorie, het voormalige woonhuis van 
pastoor Scholten, ligt in handen van het parochiebestuur. Op dit 
moment kan daar nog geen nadere mededeling over worden 
gedaan.   
 

Verslag: Martin Groot Severt  
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CAECILIAVIERING DAMES/HERENKOOR 
 
Op zondag 21 november is het de feestdag van St. Caecilia, de 
patrones van de kerkzang voor de koren. Het dames/herenkoor is blij 
op deze feestdag samen weer is te mogen zingen.  
Ruim anderhalf jaar heeft het koor vanwege de corona niet meer 
samen met het hele koor kunnen optreden, maar ook nu is het nog 
steeds twijfelachtig gezien de stijging van het aantal corona 
besmettingen per dag. Verscherpte maatregelen zijn dan ook nu zo 
weer mogelijk en zullen ook wij daar aan gehoor moeten geven. 
 
In dit weekend van 21 november wordt ook gevierd de feestdag van 
Christus Koning. De werkgroep van de locatie is bezig met de 
voorbereiding van de viering. In eerste instantie was er een viering van 
Woord-en Gebed ingepland maar mooi is nu dat er voor de werkgroep 
ook weer de mogelijkheid bestaat voor een  
Woord-en Communieviering, daar zijn wij dan ook heel blij mee. 
De werkgroep heeft als Thema gekozen voor deze viering van Christus 
Koning: “ KONING NAMENS GOD “ 

Dames/herenkoor. 
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BLIJ MET HET NIEUWE NORMAAL? 
 

Hoe zal het leven eruit zien als Corona weer achter de rug is? Wat 
wordt straks “het nieuwe normaal”? Op deze vragen, die we ons 
stelden tijdens de ingrijpende beperkingen vanwege Corona, 
komen nu de eerste antwoorden. 
De jeugd gaat weer naar school en naar de sportvereniging, 
volwassenen weer naar hun werk, verjaardagen mogen weer echt 
worden gevierd. De economie draait weer volop. Veel van het oude 
normaal is terug. Ook de files in de ochtendspits, al hebben we 
daar in onze regio maar weinig last van. Bent u blij met het nieuwe 
normaal? Of is vooral het oude normaal weer terug? 
 

Waar mensen, zeker mensen met een laag inkomen, nu wel heel 
veel last van hebben of gaan krijgen zijn de prijsstijgingen van veel 
eerste levensbehoeften. Gas, olie, boodschappen… Elke dag krijgen 
we wel over één of ander product te horen dat het duurder wordt. 
Niet een beetje duurder: véél duurder. 
Er zijn gelukkig mensen die tijdens Corona hun spaarrekening 
zagen groeien omdat het inkomen stabiel bleef terwijl de uitgaven 
daalden. Met zo’n spaarpotje is het effect van de prijsstijgingen 
voorlopig op te vangen. Maar voor mensen zonder financiële 
reserves worden de gevolgen van de huidige prijsstijgingen meteen 
pijnlijk voelbaar. 
We beseffen ons terdege dat een voedselpakket voor de 
Kerstdagen geen oplossing biedt voor mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Het pakket is bedoeld als een hart onder de riem, 
om hen te laten weten dat ze door ons gezien worden en dat we 
ons met hen verbonden voelen. 
Helpt u ons ook dit jaar weer om dat signaal af te kunnen geven? 
Steun dan de Kerstactie 2021 met een bijdrage op IBAN NL24 
RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 
Alvast bedankt! 
 

Met vriendelijke groet, Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 
Caritas Beltrum. (www.kerstactieberkelland.nl 

http://www.kerstactieberkelland.nl/
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HH. Paulus en Ludger Parochie 
 
 
EXCURSIE MARIA MAGDALENA 
 

Excursie Maria Magdalena in Museum Catharijne 
Convent 
 
Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele 
gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze 
wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en 
zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu 
wel of niet getrouwd met Jezus? Voor het eerst krijgt ze haar eigen 
tentoonstelling. Ga mee op ontdekkingstocht langs historische bronnen, 
indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en 
populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en ontrafel 
haar beeldvorming door de eeuwen heen. 
U kunt meegaan op zaterdag 20 november 2021.   
Door middel van carpoolen kunnen we de kosten beperken en het 
milieu wat sparen. Entree € 17,00 / € 15,50 65+/ € 3,- museumkaart 
per persoon. Reiskosten zijn ongeveer € 7,- bij 4 personen per auto. 
Lunchen in het Catharijne Convent is op eigen kosten.  
U kunt natuurlijk uw eigen lunch meenemen. 
Wij zullen om 09:30 uur vertrekken vanaf de carpoolplaats bij de afslag 
Lichtenvoorde Zuid van de N18. 
We verwachten rond 15:00 uur weer terug te rijden richting de 
Achterhoek. 
Graag opgeven voor 15 november bij Peter Müller bij voorkeur via mail 
(pjamueller@gmail.com), eventueel via telefoon (0544 46 30 45). 
        
 
COMMISSIE ONTMOETING EN INSPIRATIE 
       
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil 
bij psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer 
is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. 
De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden 
hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor 

mailto:pjamueller@gmail.com
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God; niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan 
verdragen. Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op 
onze levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over 
leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen 
kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht 
bieden. Aan de hand van psalm 25, een psalm die in de Adventstijd een 
centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op 
het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben. 
Op dinsdag 7 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u 
vanaf 19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in de in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum.  
De avond begint om 19.30 uur. 
U hoeft zich niet aan te melden. 
 
 
OECUMENE 
 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van 
harte uit op de zondagen van de Advent bij het vallen van de avond 
samen te komen voor oecumenische samenkomsten: op 28 november, 
5 en 19 december voor een oecumenisch avondgebed en op 12 
december voor een oecumenische kerstsamenzang. Of de 
kerstsamenzang doorgang zal kunnen vinden, is op dit moment door 
corona nog niet zeker. Mocht hij niet door kunnen gaan, zal er ook op 
12 december een oecumenisch avondgebed plaatsvinden. 
Het avondgebed vindt telkens om 17.00u plaats in het Koptisch 
orthodoxe klooster in Lievelde (ingang aan de achterzijde). We willen 
ruimte bieden om stil te worden van binnen, om jezelf open te stellen, 
om je te bezinnen. We gaan als het ware in een andere versnelling en 
nemen de tijd voor woorden en gebeden. Vanzelfsprekend zullen we dit 
jaar de sfeer van de Koptisch orthodoxe geloofsgemeenschap in het 
avondgebed ervaren. 
De kerstsamenzang vindt dit jaar op 12 december om 16.00u in de  
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum plaats 
(onder voorbehoud). 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
LEDEN VERGADERING RAAD VAN OVERLEG 17 NOVEMBER 
 
Uitnodiging ledenvergadering Raad van Overleg 17 november 2021 
RvOB wil leden en andere belangstellenden uitnodigen voor de 
ledenvergadering. Gelukkig mogen we elkaar fysiek weer ontmoeten. 
Locatie: in de Parochiekerk. Aanvang:20.00 uur 
Naast de vaste agendapunten, zullen ook actuele onderwerpen aan u 
gepresenteerd worden, zoals:                                                                  
 - stand van zaken duurzaamheid, RODE beleid 
-  de projecten Toekomstbestendig Wonen, Welzijn & Zorg 
Presentaties, maar zeker ook het belang de mening en 
 input te horen/krijgen van de Beltrumse inwoners. 
We hopen u te zien op 17 november!  
         
Namens bestuur RvOB, Hermien Roelvink (secretariaat) 
 
 
DE VOEDSELBANK OOST-ACHTERHOEK 
 
Wat doen zij en hoe doneert u aan de Voedselbank. Ieder mens heeft 
recht op voedsel. Als mensen – om wat voor reden dan ook – niet zelf 
kunnen voorzien in die basisbehoefte zal de Voedselbank Oost-
Achterhoek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor anderen en 
vanuit solidariteit. We werken samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu 
minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te 
vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten 
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet in principe 
tijdelijke hulp zijn. 
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. De bus 
van de voedselbank haalt elke week bij de COOP de artikelen op.  
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SAMENLEVEN/KBO EN DE ZONNEBLOEM BELTRUM 
 
Op zaterdag 18 december om 14.30 uur organiseren Samenleven/KBO 
en de Zonnebloem Beltrum in zaal Dute samen het kerstfeest 2021.                                                                                
Beide verenigingen zijn erg blij met deze samenwerking om een mooie 
middag te kunnen verzorgen. Zangvereniging Rhumtas zal deze middag 
opluisteren met zang en verhalen om ons in kerstsfeer te brengen. Dit 
alles onder het genot van een drankje en een hapje. De eigen bijdrage 
is € 17,50. 
 
De leden van Samenleven/KBO kunnen zich opgeven bij: Rikie 
Scharenborg tel. 0544-48 19 55 en/of de bijdrage overmaken op                                                                                  
rek.nr. NL43RABO 0105 5078 30 t.n.v. KBO Beltrum. 
De deelnemers van de Zonnebloem kunnen zich opgeven bij: 
Anneke Wiegerinck: tel. 0544-48 18 64 
José te Woerd: 06-57 73 28 98 
De Zonnebloem deelnemers betalen de eigen bijdrage contant bij 
binnenkomst. 
 
Opgave is mogelijk tot en met 15 december. 
 
We hanteren de coronamaatregelen zoals die op dat moment gelden. 
 
Namens Samenleven/KBO en de Zonnebloem Beltrum graag tot ziens 
op deze middag. 
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HERFSTMYSTIEK 

 
De bomen langs de singel 
staan ingetogen stil 
geborgen in hun eigen wezen 
ze lezen in hun spiegelbeeld 
dat in het water staat geschreven: 
oeroud is het verhaal 
van sterven en weer leven 
het beeld verrimpelt 
door het vallend blad 
symbool van afscheid nemen 
behoedzaam lees ik mee 
en zie verrast 
de knoppen reeds gespeld 
verlicht weet ik: 
als straks de winter 
dood en leegte preekt 
wil ik hieraan blijven denken 
aan de knoppen 
die reeds zijn gespeld – 

Oeke Kruythof 
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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 6 december 

- 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 6 december 
 

 

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

zaterdag 11 december t/m vrijdag 7 januari 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 4 december 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  

 
 

 
 

 

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. 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 

 

 
 

 

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  
Open van 9.30 tot 11.30 uur   

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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“NIEUW BEGIN” 
 
Dinsdag 12 oktober was er een familieviering met 
alle kinderen en leerkrachten van ‘de Sterrenboog’. 
De kinderen hebben ons en elkaar laten zien wat ze 
de eerste weken van dit nieuwe schooljaar hebben 
gedaan om elkaar en de nieuwe juf/meester beter te 
leren kennen. Elke groep hield daarover een korte 

presentatie. Liedjes werden gezongen door de kinderen van groep 1, 2 
en 3 en enkele kinderen namen ons mee in de voorbede die ze zelf 
hadden gemaakt. 
Het was een mooie viering en fijn om te zien dat er ook veel 
ouders/belangstellenden aanwezig waren.  
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt en graag tot de 
volgende keer, dat zal rond Pasen zijn. 
 
Werkgroep familieviering. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


