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Periode: zaterdag 11 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Kaarsen in de adventskrans kondigen het kerstfeest aan
We zitten midden in de Advent, de periode waarin we ons voorbereiden
op Kerstmis. Elke week steekt koster Henk Klein Gunnewiek een kaarsje
méér aan op de adventskrans. Het staat symbool voor het naderen van
het licht.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 11 december t/m vrijdag 17 december 2021

Derde zondag van de advent (Jaar C)
Weekend lezingen:
Sefanja 3,14-18a
Lucas 3,10-18

Johannes de Doper zei: deel met hen die niets
hebben.
Zaterdag 11 december en zondag 12 december
Geen viering
Zondag 12 december (onder voorbehoud)
16:00 u. in de kerk

Kerstsamenzang
Oecumene werkgroep
m.m.v. Vocales

Woensdag 15 december
09.30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Jan Stapelbroek namens mensen van de gang.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 18 december t/m vrijdag 24 december 2021

Vierde zondag van de advent (Jaar C)
Weekend lezingen:
Micha 5,1-4a
Lucas 1,39-45

Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar
schoot (Lucas 1,44)
Zaterdag 18 december en zondag 19 december
Geen viering in Beltrum
Woensdag 22 december
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van vrijdag 24 december t/m vrijdag 31 december 2021
Vrijdag 24 december

Geboorte van onze Heer Jezus Christus: nachtmis
Jesaja 9,1-3.5-6
Lucas 2,1-14

U zult een kind vinden in doeken gewikkeld
dat in een voerbak ligt (Lucas 2,12)
Kerstmis (Jaar C)

Zaterdag 25 december

Geboorte van onze Heer Jezus Christus: dagmis
Weekend lezingen:
Jesaja 52,7-10
Johannes 1,1-18

Zondag 26 december

H. Familie. Zondag onder het octaaf
van Kerstmis
1 Samuel 1,20-22.24-28
Lucas 2,41-52

Jezus zat temidden van de rabbi’s in de tempel en luisterde naar hen
(Lucas 2, 46)
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
11:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Hoogenboom
Koor:
Dames- en Herenkoor

Misintenties:
Overleden fam. Orriëns-Everink; Hendrik en Wilhelmien ReijerinkSevert; Agnes Bleumink-te Bogt; Bernard te Loeke en overleden
familie; Herman Dreierink; Johan en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Jan
4

Orriëns; overleden familie Orriëns-Berentsen; Herman ten Have en
overleden familie; Bennie Koster en familie Koster-Harbers; Teun
Roelvink (jgd.) en Dinie Roelvink en Hans; Harry Schilderinck en
overleden familie Schilderinck; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg;
Jan Stapelbroek; Annie Roerdink-Harbers; Pastor Scholten; Leo
Bennink; overleden familie Bennink-ter Bogt; overleden ouders BeijerBesselink; Rieky Roerdink-Pasman; Riek Heutinck-Sasse; overleden
famile Heutinck-Sasse; Agnes Bleumink-te Bogt; Miel BouwmeestersLamers; Theo Groot Zevert (jgd.);overleden familie Groot Zevert-Baks;
overleden ouders Gotink-Pasman, Gerard en Theo; overleden ouders
Huinink-Onstenk; Henri Huinink; overleden ouders Klein GunnewiekGroot Severt; Antoon Hoitink; overleden familie Hoitink-Mombarg; Theo
en Annie Stortelder-Nijkamp; Joop en Thea te Boome-Wolterinck;
overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Tonny en Bennie; Hendrik en
Marie Helmers-Heutinck; Henk Bleumink (Olde Pelle); familie
Berendsen-Stoverink; Vincent te Brake (jgd.) en overleden ouders te
Brake-Woertman; Frans Hoitink; ome Jan Bouwmeesters (jgd.);
overleden familie Stapelbroek-Krabbenborg; Herman Krabbenborg en
Anna Krabbenborg-Geessinck; Henkie Geessinck.
Zondag 26 december Tweede Kerstdag
10.30 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Kiddoesj

Misintenties:
Frans en Dien Klein Gunnewiek-Lemelder; Herman Dreierink; overleden
ouders Beijer-Besselink; Dina Hoffman-Ballast (jgd.); Jans Hoffman,
Gerrie, Riet en Danny; tante Mina Ribbers-ten Have; oom Jos Ribbers
namens petekinderen; Fons Nijhuis (jgd.); ouders Nijhuis-Huitink en
broer Jos; Willy Huls en ouders Huls-te Brake; Theo Ribbers en Fons en
Rikie Wolterinck-Engelberts; Marie Hoitink-Brinke; overleden ouders
Piepers-Severt; overleden ouders Wolterink-Hanselman en Toon; Marga
Beunk (jgd.), Jan en Mineke Beunk; Theo Scharenborg; overleden
ouders Wiegerinck-Huurneman; Hendrik Rotink; Herman Schilderinck.
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Woensdag 29 december
Geen viering in Beltrum
Vrijdag 31 december Oudjaarsavond
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 1 januari t/m vrijdag 7 januari 2022
Zaterdag 1 januari

Heilige Maria, Moeder van God
Numeri 6,22-27
Lucas 2,16-21

Zondag 2 januari

Openbaring des Heren
Weekend lezingen:
Jesaja 60,1-6
Matteüs 2,1-12

De Wijzen haalden hun schatten te voorschijn en boden het
geschenken aan: goud, wierook en mirre.
Zaterdag 1 januari/ zondag 2 januari
Geen viering in Beltrum
Woensdag 5 januari waarna koffiedrinken
09.30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Annie Ernst-Baks; Jan Stapelbroek (namens mensen van de gang);
overleden ouders Ballast-Luttikholt, Jan Theo en Wilma.
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK

Zo 12 Dec

09:30 Groenlo

Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

Zo 12 Dec

16:00 Beltrum Werkgroep Oecumenische Viering
Kerstsamenzang onder voorbehoud
( in Koptisch klooster)

Zo 12 dec 16:00 Groenlo

Oecumenische viering
Oecumenische Raad
Di 14 dec 09:00 Groenlo
Ochtendgebed Werkgroep
08:30 Rozenkrans bidden
Wo 15 dec 09:30 Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Do 16 dec 09:00 Eibergen
Vr 17 dec 09:00 Groenlo
08:30 Aanbidding

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Zo 19 dec 09:30 Groenlo
Zo 19 dec 16:00 Groenlo

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Oecumenische viering
Oecumenische Raad
In Koptisch klooster
Di 21 dec 09:00 Groenlo
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
08:30 Rozenkrans bidden
Za 25 dec 09:30 Groenlo
Eucharistieviering
Mgr. Hoogenboom
Za 25 dec10:30 Eibergen
Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Za 25 dec 11:00 Beltrum

Eucharistieviering
Mgr. Hoogenboom

Zo 26 dec 09:30 Groenlo

Eucharistieviering

Zo 26 dec 10:30 Beltrum

Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Di 28 dec 09:00
08:30
Za 01 ja 09:30
Zo 02 ja 09:30
Wo05 ja 09:30

Groenlo
Eucharistieviering
Rozenkrans bidden
Groenlo
Eucharistieviering
Groenlo
Eucharistieviering
Beltrum
Eucharistieviering
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Pastoor H. de Jong

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de 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:
Annie Koster-Dute
Haarstraat 60
Zij is op 5 november 2021 op 75-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 november is € 519,80
Extra collecte : Nationale jongeren collecte: € 29,50
EXTRA COLLECTE
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
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EXTRA COLLECTE
Op 24 en 25 december
24 december: Tweede collecte: PCI of een wisselend doel (bijv.
Vincentiusvereniging of Father Davefonds)
25 december: Tweede collecte: Parochiële Cartitas Instelling ( IBAN
NL76 RABO 01195.80.772 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo of
NL32 RABO 03361.60.836 t.n.v PCI St. Ludger te Lichtenvoorde
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 22 december is er een Taizé viering in de Oude Calixtus
in Groenlo om 19.00 uur.
U bent dan van harte welkom.

INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ‘ECHO’ 2022
Uiterste inleverdatum:
Za. 1 januari
Za. 29 januari
Za. 26 februari
Za. 26 maart
Za. 23 april
Za. 21 mei
Za. 18 juni
Za. 16 juli
Za. 13 augustus
Za. 10 september
Za. 8 oktober
Za. 5 november
Za. 3 december
Za. 31 december

Verschijning Echo:
za. 8 januari
za. 5 februari
za. 5 maart
za. 2 april
za. 30 april
Za. 28 mei
Za. 25 juni
Za. 23 juli
Za. 20 augustus
Za. 17 september
Za. 15 oktober
Za. 12 november
Za. 10 december (Kersteditie)
Za. 7 januari 2023
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Locatie nieuws
CORONAMAATREGELEN
Uitbreiding coronamaatregelen per 1 december 2021
Het is inmiddels bekend dat de coronamaatregelen weer zijn
aangescherpt. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 1
december nieuwe maatregelen aangekondigd. Op basis hiervan een
overzicht van de maatregelen in onze parochie.
In onze parochie worden tot en met 2 januari na 17.00 uur geen
vieringen gehouden. Dit geldt ook voor Kerstmis.
Het besluit betreft vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten tussen
17.00 uur en 05.00 uur. Bij andere kerkelijke bijeenkomsten kunt u
denken aan bijvoorbeeld bezinningsbijeenkomsten,
bestuursvergaderingen en doopvoorbereiding. Deze activiteiten kunnen
na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Basisregels
De basisregels gelden op het gebied van hygiëne zoals mondkapje,
desinfectie van de handen bij binnenkomst, voldoende ventilatie en
thuisblijven bij klachten blijven gelden.
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels
een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. Dit geldt
niet alleen voor kerkgangers, maar ook voor medewerkers bij vieringen.
Er zijn ook looproutes in de kerken aangegeven en we vragen u deze te
volgen, alsmede de aanwijzingen van toezichthouders.
Zingen
De verplichte anderhalve meter geldt ook voor koorleden. Zij dienen
onderling tenminste anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren wanneer
zij in een komende viering zullen zingen en in grote ruimtes waar
voldoende geventileerd kan worden. Verder gelden voor repetities die
niet in een kerk plaatsvinden de regels voor koorrepetities van de overheid. Voorlopig blijft meezingen nog toegestaan. Het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (CIO) wijst erop dat er risico's blijven kleven
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aan meezingen. Dat er in kerken mag worden gezongen is een
uitzondering op het verbod om te zingen of te schreeuwen in de
publieke ruimte. Het CIO blijft de voorzichtige lijn volgen.
Onderzoek naar mogelijke aanpassingen en alternatieven
Advent en Kerstmis worden ook dit jaar door de coronapandemie
opnieuw een periode van aanpassen en vieren met beperkende
maatregelen. Het pastoraal team onderzoekt de komende week de
mogelijkheden om zoveel mogelijk Kerstmis overdag te vieren. Dit zal
tot een aanpassing van het rooster van vieringen leiden. Binnenkort
verschijnt een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Voor degenen die niet
vaardig zijn op het Internet kan de Nieuwsbrief gemakkelijk worden
geprint. Houd ook onze website en Facebookpagina in de gaten.
Gezamenlijke inzet en begrip
De nieuwe maatregelen vragen van het pastoraal team, het bestuur en
vrijwilligers opnieuw om extra inzet en uithoudingsvermogen om samen
met u zo goed mogelijk Advent en de Kersttijd te vieren. Wij vragen om
begrip voor de beslissingen die wij nemen en om uw medewerking.

Pastoraal team en parochiebestuur
BETALING KERKBALANS 2021
Voor de kerkbalans 2021 is een bedrag van € 61.250,00 toegezegd.
Het jaar 2021 is bijna teneinde en op dit moment is al bijna
€ 61.000,00 voldaan. 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). Naast de vaste kosten
hebben we in 2021 de aandrijvingsmotoren voor twee kerkklokken
vervangen. Een grote kostenpost maar waar we weer jaren mee verder
kunnen. Maar er staan nog meer aanpassingen op het wensenlijstje.
Kortom, we kunnen niet zonder uw jaarlijkse bijdrage. We vragen
degenen die een bijdrage hebben toegezegd, maar deze nog niet
hebben voldaan om dit alsnog voor 20 december a.s. te voldoen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
12

ACTIE KERKBALANS 2022 UITGESTELD
Vele jaren hebben we de Actie Kerkbalans in januari gehouden.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de actie het afgelopen jaar pas
in april plaats kunnen vinden. Helaas blijft het coronavirus ons allen
plagen. Derhalve hebben we besloten om ook de Actie Kerkbalans 2022
uit te stellen. We hopen dat de situatie over enkele maanden is
verbeterd, zodat de vrijwilligers dan veilig de deelnameformulieren bij
de parochianen op kunnen halen. We hopen dat u begrip heeft voor dit
besluit.

Commissie Kerkbalans en Locatieraad Beltrum
MEDEDELING KINDERKERSTVIERING
Kinderkerstviering 24 dec 18.30 uur in Beltrum is helaas geannuleerd.
Op dit moment geldt dat voor alle vieringen na 17.00 uur.
Men is nog aan het denken over een veilig alternatief, houdt in ieder
geval de website Paulus-Ludger / Beltrum online/ Facebook in de
gaten, voor mededelingen hierover.
Zoals de situatie op dit moment is, zal de kerststal wel te
bezichtigen zijn achter in de kerk, op beide kerstdagen.
Dit kan na de vieringen op 1e en 2e kerstdag (dus vanaf
ongeveer 12.30 uur) tot s’ middags 17 uur. De Coronaregels
zullen in acht moeten worden genomen, de toegang is vrij.
Met vriendelijke groet,
De Werkgroep
Kerstmis 2021
Begin december, adventstijd.
We bereiden ons voor op het komend Kerstfeest.
Terugkijkend op een voor iedereen weer anders verlopen jaar.
Hieronder een voor deze tijd, goed passende tekst;
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Ik wens je met Kerstmis,
een warme stal,
een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is.
Ik wens je een os en een ezel
om je te verwarmen als het kil is.
Ik wens je herders op je weg,
die je gelukkig maken met schamele geschenken.
Ik wens je de wijzen van elders,
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen.
Ik wens je een kribbe,
als een veilige, geborgen plek
waar je je dromen ongegeneerd mag dromen.
Ik wens je een trouwe collega als Jozef,
die je nabij blijft, geen eisen stelt,
maar je genegen is.
Ik wens je een warme vriendin als Maria,
die naar je blijft luisteren,
en altijd achter je blijft staan, wat het leven ook brengt.
Ik wens je met Kerstmis,
de genade van een eenvoudige kerststal.
Ik wens je vooral,
dat je os en ezel, herder en koning,
Maria en Jozef mag zijn voor anderen.
Namens de Beltrumse Locatieraad wens ik jullie allen
goede en fijne Kerstdagen en een positief, gezond en
verdraagzaam 2022,
vol gemeenschapszin!
Tot ziens,
Harry Geverinck.
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HH. Paulus en Ludger Parochie
CORONA EN KERKSLUITINGEN
Hoe kun je thuis en in de kerk je geloof beleven, in
deze tijden van corona en kerksluitingen?
Onder deze titel zal Leo Fijen op woensdag 19 januari 2022 in de OnzeLieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek
gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en
Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a.
19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint
om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden.
Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator. Hij weet als geen
ander wat er op dit moment speelt in grote parochies van vele
verschillende locaties. Hoe komen die locaties tot leven, ook als het
kerkgebouw moet sluiten? Wat kunnen besturen en vrijwilligers doen
om toch met elkaar te blijven optrekken? In hoeverre is het een idee
om juist in die locaties huiskerken te organiseren die door de week bij
elkaar komen en in groepen elk weekend naar een eucharistieviering in
de regio gaan? Wat valt er te doen aan toerusting van alle locaties en
bewustwording van katholieken zodat ze ook in deze moeilijke
omstandigheden meer missionair zijn en zich niet terugtrekken in hun
eigen bastion? Op welke manier kunnen locaties communiceren zodat
de eigen vrijwilligers elke week maximaal geïnformeerd en verbonden
blijven en zo bijdragen aan een revitalisering van geloof in het dorp of
de buurt? Leo Fijen maakt het allemaal mee in zijn eigen parochie en
zal met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van
geloof en kerk, ook nu het er niet eenvoudiger op is geworden. Als
uitgever heeft deze tv-maker op deze situaties ingespeeld door
gebedenboekjes te maken die massaal zijn gebruikt door de meeste
parochies van Nederland.
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JEUGDPAGINA WEBSITE PAULUS-LUDGER
Op de website paulus-ludger.nl is een nieuwe optie toegevoegd in het
menu: Jeugd.
Op deze pagina staan artikelen voor kinderen. We beginnen met
knutsels voor de Advent en Kerst en gaan hiermee in ieder geval door
tot Driekoningen.
In het nieuwe nummer van het parochieblad wordt op de kinderpagina
hieraan aandacht besteed. Meer aandacht is altijd goed in dit soort
gevallen.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
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 OostAchterhoek 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.
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Zonnebloemloterij 2021:
Op de loten die door ons zijn verkocht zijn 5 prijzen
gevallen.
Lotnummer 684244 een bedrag van € 25,00
Lotnummers 168775, 677775, 684221, 685775
elk een bedrag van € 15,00
Kerstdiner 18 december samen met KBO:
Naar aanleiding van de nieuwe Corona ontwikkelingen hebben we in
goed overleg besloten dat het kerstdiner helaas niet door kan gaan.
Ondanks deze onzekere tijd, wensen we iedereen fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar toe in goede gezondheid.

Zonnebloem afd. Beltrum
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SCHOORSTEEN TERUG BIJ DE ‘BOTTERFABRIEK’
Mooi te zien hoe de bewoners van de nieuwbouwwijk op het
voormalige terrein van de "Botterfabriek" de schoorsteen van Jan Kok
hebben geadopteerd.
Jan heeft hem in 2012 gered van de sloop en hem opgeknapt tot het
monumentje wat het nu is.
Mooi dat het voor Beltrum bewaard is gebleven. Compliment
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DANKBETUIGING
Graag willen we U dankzeggen voor het medeleven en de troost die we
mochten ontvangen na het overlijden van onze (schoon)moeder en
oma Annie Roerdink. Dit heeft ons erg goed gedaan.
Voor het Speel- en beweegpark De Stroet is het mooie bedrag
van € 1000,- opgehaald.
Hiervoor hartelijk dank,

Familie Roerdink
DIABETES FONDS
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft het mooie bedrag van
€ 1.096,84 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Agnes Hemmink, coördinator Collecte Diabetes Fonds
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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 3 januari
- 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 3 januari
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 8 januari t/m vrijdag 4 februari 2022:
uiterlijk t/m zaterdag 1 januari 2022.
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10
- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’
- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in ‘Word-document’
- deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat.
AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:
na telefonische afspraak bij
Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.
U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com
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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 geestelijke 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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SINTERKLAAS

Sinterklaas heeft dit jaar zich in onze
kerk en pastorie goed thuis gevoeld. Hij verwelkomde veel kinderen in
de kerk.
En als hij in de buurt was en even wilde rusten of overnachten, dan
ging hij in de pastorie zijn slaapje doen.

Onze fotograaf betrapte hem toen hij
uitgerust en wel aan zijn tocht naar de vele
Beltrumse kinderen begon.
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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.
AFSCHEID LEDEN DAMES- EN HERENKOOR
Het Dames/Herenkoor heeft afscheid genomen van zes leden van het
koor. Wij zouden op het Caecilia feest op waardige wijze afscheid
nemen. Helaas hebben wij het Caecilia feest afgelast i.v.m. corona.
De gezondheid, leeftijd en mobiliteit waren voor deze leden mede een
teken om te stoppen met zingen. Wij willen ze bedanken voor hun
jarenlange inzet voor de kerkelijke gezangen in onze kerk. Je moet er
toch altijd maar weer staan.
Bedankt;
Bernadet Geessink-Herlfterkamp: 32 jaar lid
Dien Stapelbroek-te Molder:
31 jaar lid
Riek te Boome-Scholten:
53 jaar lid
Riek Bleumink-Frank:
17 jaar lid
Wilhelmien Hoitink-Venderbosch: 36 jaar lid
Agnes Reijerink-ten Barge:
15 jaar lid

24

