Contactblad voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming
Jaargang 57, nummer 2
12 december 2020

Periode: zaterdag 12 december 2020 t/m vrijdag 9 januari 2021

Met de Advent zijn de voorbereidingen op het kerstfeest begonnen en
binnenkort verrijst ook weer een kerststal in de kerk. Beide kerstdagen
staan de deuren van de kerk open zodat u een kijkje kunt komen
nemen. Zie ook achterkant van deze Echo. (foto: kerststal 2018)

Nieuwsbrief voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Dec. 2020
Extra nieuwsbrief kort voor de kerstdagen met actuele
informatie
De ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen
veranderen voortdurend. Het is daarom moeilijk om nu al met
zekerheid aan te geven wat er wel en wat niet mogelijk is tijdens de
kerstdagen Om u van het laatste nieuws rondom onze
geloofsgemeenschap tijdens de feestdagen te informeren, ontvangt u
kort voor de kerstdagen een nieuwsbrief. U leest dan welke vieringen
tijdens de kerstdagen kunnen worden gehouden en we infomeren u
dan over de actuele regels met betrekking tot het kerkbezoek.
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Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 12 december t/m vrijdag 18 december 2020

Derde zondag van de advent (Jaar B)
Weekend lezingen:

Jesaja 61,1-2a.10-11
Johannes 1,6-8.19-28

Johannes zei: ‘Ik ben een stem die roept in de
woestijn: Maak recht de weg van de Heer’.
Zaterdag 12 december
19:00 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken C. Peters

Misintenties:
Familie Stapelbroek-Krabbenborg; Frans Hoitink (jgd.); Wilma BallastMombarg; Antoon Hoitink; Hans Roelvink (namens kameraden); Antoon
Huinink; Frans Hanselman; Dinie Roelvink-Rooks; Frans Wallerbos;
Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik; Fons
Slütter; Miel Bouwmeesters-Lamers; Joop Roerdink; Rieky Heutinck.
Woensdag 16 december
Geen viering in Beltrum

3

VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 19 december t/m 25 december 2020

Vierde zondag van de advent (Jaar B)
Weekend lezingen:

2 Samuel 7,1-5.8b-11.16
Lucas 1,26-38

Gabriel zei tegen Maria: ‘U zult zwanger
worden en een zoon baren’.
Zondag 20 december
Geen viering in Beltrum
Woensdag 23 december
Geen viering in Beltrum
Donderdag 24 december kerstavond
20:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Marga, Jan en Mineke Beunk; Theo Scharenborg; overleden ouders
Bouwmeesters-van Hal; Benny en Tonny; overleden familie HarbersKrop; Thees te Woerd (jgd.); Grada Luttikholt-Severt en familie; Pastor
Toon Severt en zuster Aurelia; moeder Pierik; Willy Huls; overleden
familie Huls-te Brake; Jan Huitink; Jan Nijbroek en overleden familie;
Hendrik en Marie Helmers-Heutinck; Antoon te Brake en overleden
familie; Hendrik Rotink; Riek Heutinck-Sasse; Joop Wolterinck; Henk
Wolterinck; Antoon Hoitink en overleden familie Hoitink-Mombarg;
overleden ouders Wiegerinck-Huurneman; Frans Hanselman; oom Jos
Ribbers en tante Mina Ribbers-ten Have (namens petekinderen); Rikie
Roerdink-Pasman; Vincent te Brake (jgd.) en overleden ouders te
Brake-Woertman.
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Vrijdag 25 december eerste kerstdag (extra collecte)
10:30 u. in de kerk

Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Kiddoesj

Misintenties:
Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; overleden familie Stapelbroekte Molder; Agnes Bleumink-te Bogt; Herman ten Have en overleden
familie; overleden familie Orriëns-Everink; Jan Orriëns en familie
Orriëns-Berentsen; Hendrik Maarse; Jan en Wilhelmien HofmanGunnewijk; Johan en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Teun en Annie
Groot Zevert-Stegers; Henk Bleumink (olde Pelle); overleden familie te
Boome-Stoltenborg-Nunning; Harry Schilderinck; overleden familie
Schilderinck; uit dankbaarheid; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg;
overleden ouders Bouwmeesters-van Hal; Bennie en Tonny; familie
Berendsen-Stoverink; Frans Hanselman; Antoon Hoitink; Dinie RoelvinkRooks; Frans Wallerbos; Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky
Kooijers; Jos Pierik; Fons Slütter; Miel Bouwmeesters-Lamers; Rieky
Heutinck; overleden ouders Gotink-Pasman en Gerard; overleden
ouders Huinink-Onstenk; Henri Huinink; overleden ouders klein
Gunnewiek-Groot Severt; Henk Reijerink en overleden familie ReijerinkWiegerinck; Marie Hoitink-Brinke; overleden ouders HanselmanEverink; Herman Hanselman; Frans Hanselman; Antoon Huinink;
overleden familie Ravesloot-Olthof; Bernard Grotenhuis en Rudy; Jan
Geverinck en Dien Geverinck-ten Heggeler; Fons en Rikie WolterinckEngelberts en Theo Ribbers.

5

VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 26 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Geboorte van onze Heer Jezus Christus (Jaar B)
Weekend lezingen:
Jesaja 9,1-3.5-6
Lucas 2,1-14

Ze baarde een zoon, haar eerstgeborene, ze
wikkelde hem in doeken en legde hem in een
voerbak (Lucas 2,7).
Zaterdag 26 december
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Overleden ouders Bouwmeesters-van Hal; Bennie en Tonny; overleden
familie Venderbosch-Stoverink; Frans Hoitink en familie Hoitink; familie
Stapelbroek-Hendriks; Hendrik te Bogt; overleden familie te Bogt-te
Fruchte; overleden familie Heutinck-Sasse; Dina Hoffman-Ballast (jgd.);
Jans Hoffman; Gerry Hoffman; Riet Hoffman en Danny; Herman
Dreierink; Theo Groot Zevert en overleden familie Groot Zevert-Baks;
Anneke Beernink-Bomers en overleden familie Beernink-Bomers.
Donderdag 31 december
19.00 u. in de kerk

Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie

Misintenties:
Overleden familie Orriëns-Everink; René Beunk; familie Hofman-Beunk;
uit dankbaarheid; Frans Hanselman; Antoon Hoitink; Dinie RoelvinkRooks; Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik;
Fons Slütter; Miel Bouwmeesters-Lamers; Frans Harbers; Rieky
Heutinck; Jan Nijbroek; Anneke Beernink-Bomers en overleden familie
Beernink-Bomers.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 2 januari t/m vrijdag 8 januari 2021

Openbaring des Heren (Jaar B)
Weekend lezingen:
Jesaja 60,1-6
Matteüs 2,1-12

De wijzen boden het Kind geschenken aan:
goud, wierook en mirre (Mattheüs 2,11).
Zaterdag 2 januari
19:00 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken C. Peters

Misintenties:
Frans Hanselman; Antoon Hoitink; Dine Roelvink-Rooks; Hein Severt;
Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik; Fons Slütter; Miel
Bouwmeesters-Lamers; Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; Rieky
Heutinck.
Woensdag 6 januari
10.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Annie Ernst-Baks.
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VIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Di 15 dec 09:00
Vr 18 dec 09:00
Za 19 dec 19:00
Zo 20 dec 09:30
Zo 20 dec 17:00

Groenlo
Groenlo
Eibergen
Groenlo
Groenlo

Zo 20 dec

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Oecumenische viering
Werkgroep liturgie

Beltrum

Geen viering

Di 22 dec 09:00 Groenlo
Do 24 dec 17:00 Groenlo
Do 24 dec 18:00
Do 24 dec 19:00
Do 24 dec 19:00
Do 24 dec 19:00
Do 24 dec 20:00
Do 24 dec

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en gebedsviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Rietmolen Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Lievelde Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Neede
Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Rekken Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

20:00

Beltrum

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Do 24 dec 22:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Do 24 dec 23:00 Groenlo Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Vr 25 dec 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Vr 25 dec

10:30

Beltrum

Vr 25 dec 10:30 Rekken
Vr 25 dec 11:00 Lievelde
Za 26 dec

09:00

Woord- en gebedsviering
Werkgroep Kiddoesj

Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
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Za 26 dec 09:30
Zo 27 dec 09:30
Di 29 dec 09:00
Do 31 dec 09:00
Do 31 dec 17:30
Do 31 dec

Groenlo
Groenlo
Groenlo
Eibergen
Groenlo

19:00

Beltrum

Do 31 dec 19:00 Lievelde
Do 31 dec 19:00 Neede
Do 31 dec 19:00 Rekken
Vr 1 jan

09:30 Groenlo

Za 2 jan

19:00

09:00 Groenlo

Wo 6 jan

10:00

Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Woord- en gebedsviering
Werkgroep D/H koor

Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum

Zo 3 jan 09:30 Groenlo
Zo 3 jan 10:30 Neede
Di 5 jan

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Woord- en communieviering
Diaken C. Peters

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Do 7 jan 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Vr 8 jan 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Za 9 jan 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering
Werkgroep liturgie
Zo 10 jan 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Zo 10 jan

Beltrum

Geen viering
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020
Vanwege de corona maatregelen 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@sintludger.nl/secretariaat@stpaulusparochie.nl
Verdere informatie via de website:
www.sintludgernu.nl/www.st.paulusparochie.nl
OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Miel Bouwmeesters-Lamers
Meester Nelissenstraat 71
Zij is op 12 november 2020 op 70-jarige leeftijd overleden.
Rieky Heutinck
Hassinkhof voorheen Gaarden
Zij is op 20 november 2020 op 81-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 2 en zondag 3 januari 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. 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.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 23 december is er een Taizé viering in de oude Calixtus
in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collectes in september en november is € 141,25.
De opbrengst van de extra collecte is € 41,15.
EXTRA COLLECTE
Op vrijdag 25 december is er weer een extra collecte. Kerstmis is het
feest van licht en vrede en van aandacht en omzien naar hen, die
kwetsbaar zijn. De extra collecte is deze dag voor de Parochiële Caritas
Instelling. De PCI geeft financiële en materiële hulp in incidentele
gevallen aan mensen die in de knel zijn geraakt. De PCI ondersteunt
onder anderen de Voedselbank, Vincentius vereniging en
Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten zoals ‘schuld hulp op
maat’ en het Inloophuis. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ECHO 2021
Uiterste inleverdatum:
Za. 2 januari
Za. 30 januari
Za. 27 februari
Za. 27 maart
Za. 24 april
Za. 22 mei
Za. 19 juni
Za. 17 juli
Za. 14 augustus
Za. 11 september
Za. 9 oktober
Za. 6 november
Za. 4 december

Verschijning Echo:
za. 9 januari
za. 6 februari
za. 6 maart
za. 3 april
za. 1 mei
za. 29 mei
za. 26 juni
za. 24 juli
za. 21 augustus
za. 18 september
za. 16 oktober
za. 13 november
za. 11 december (Kersteditie)

OUDJAARSAVOND 2020
Op oudjaarsavond ’s avonds om zeven uur de Woord- en Gebedsviering
m.m.v. de cantorgroep dames- en herenkoor. Een bewogen jaar wordt
achtergelaten. Een hoopvol nieuw jaar wacht. Graag zouden we velen
in genoemde viering willen verwelkomen, echter vermoedelijk blijft het
vanwege corona bij het beperkte aantal van 30 personen. Met het
thema voor deze viering wenst de werkgroep die voorgaat u en jullie
allen het volgende van harte toe:

Hoop
IS EEN LICHTJE
IN JE

Hart

DAT VANDAAG

Moed GEEFT
EN MORGEN

Kracht
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Locatie nieuws
DECEMBER 2020
Samen een verjaardag vieren
Samen op bezoek bij opa en oma
Samen een paar dagen kermis vieren
Samen een pilsje pakken na een sportprestatie
Samen langs de lijn bij VIOS
Samen overleggen, vergaderen en organiseren
Samen afscheid nemen van een dierbare
Samen zingen in een koor
Samen, samen, samen…..
Dat was vanzelfsprekend totdat begin dit jaar het coronavirus zijn
intrede deed. Wat gewoon was, is plotseling niet meer gewoon. Het
maakt veel mensen bang, onzeker en eenzaam. Dan mist eenieder die
gezelligheid, het samenzijn, dat praatje en die arm om de schouder.
Maar het wordt vast en zeker weer anders, weer beter. Na regen komt
zonneschijn, en dat gebeurt nu ook. We zijn er nog niet, en we moeten
er alles aan doen om het virus de kop in te drukken. En ook dat
moeten we SAMEN doen! Dan komt het ook in Beltrum weer goed.
Samen hebben we Beltrum gemaakt tot wat het nu is. Een vitaal,
actief, en bruisend dorp. Dat geldt ook al meer dan 160 jaar voor onze
geloofsgemeenschap. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. In
voor- en tegenspoed.
Tot ziens, blijf gezond en let op elkaar.

Namens jullie Beltrums Locatieraad, Harry Geverinck.
BETALING KERKBALANS 2020
Voor de kerkbalans 2020 is een bedrag van € 63.751,27 toegezegd. Het
jaar 2020 loopt alweer bijna teneinde en op dit moment is het mooie
bedrag van € 61.945,00 al voldaan. We zijn er dus nog niet helemaal.
Dank aan allen die al hebben bijgedragen aan de kerkbalans 2020.
Onze geloofsgemeenschap heeft zijn vaste verplichtingen en kosten
13

waaraan voldaan moet worden. Helaas heeft het coronavirus ook
invloed op onze geloofsgemeenschap. Vanzelfsprekend houden we ons
aan de regels die de overheid ons oplegt, zodat we zo snel mogelijk het
normale leven weer kunnen oppakken.
We vragen degenen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar deze
nog niet hebben voldaan om dit alsnog voor 20 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
MAXIMAAL AANTAL BEZOEKERS
Maximaal 30 bezoekers mogen wij bij vieringen toelaten, terwijl de
belangstelling groter is. Enige dagen na de Eucharistieviering op 14
november van pastor F. Bomers kregen wij een waarschuwend
telefoontje over het aantal bezoekers, het dragen van een mondkapje
en het onvoldoende 1.5 m afstand houden bij het verlaten van de
viering. Het aantal kerkgangers per viering: 30! Zoals het zich laat
aanzien, blijft voorlopig ongewijzigd. Het cijfer voor rekenen op school
was ook niet het beste cijfer, hetgeen zal hebben meegespeeld. Voor
de toekomstige vieringen zal onze aandacht duidelijk uitgaan om dit
maximen aantal van 30 personen niet te overschrijden. Dit aantal is
exclusief alle medewerkers aan een viering (voorganger, koster,
acolieten, lectors, cantors, begeleiders). Het laat zich denken dat het
maximale toegestane aantal kerkgangers snel zal zijn bereikt. Dit
betekent helaas dat wij niet alle aangemelde bezoekers kunnen
toelaten tot de vieringen. Wij vragen hiervoor begrip. Wij hechten
eraan de coronaregels zo goed mogelijk na te leven, in ons aller belang
en met maar een doel het virus onder controle te krijgen en te houden.
Dus we moeten het samen doen. De enige manier om teleurstellingen
te voorkomen is dat u zich vooraf aanmeldt.
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Aanmelden
• Aanmelden voor de vieringen kan via de mail, op de website van
de Paulus parochie. Kies boven aan op de site voor: Vieringen en
kies vervolgens de viering waarvoor zich kunt aanmelden. U krijgt
zaterdagmiddag via e-mail bericht of u de viering mag bezoeken.
• Een andere mogelijkheid is het telefonisch aanmelden via:
06 - 82 60 48 63. Dagelijks van: 09.00 tot 12.00 uur. Dit kan
vanaf de maandag in de betreffende week.
• De door velen van u de tot nu toe gebruikte briefjes
(handgeschreven of via het voorbeeld briefjes uit de Echo) is niet
meer mogelijk.
• Wij willen u nog wijzen op de mogelijkheid om door de weekse
viering te bezoeken, ook hiervoor geldt echter een maximum van
30 bezoekers. Hiervoor kunt u zich nu ook vooraf aanmelden.
Aanmelden/briefjes alleen bij aanvang van de viering.
Via kerktelefoon bestaat nog steeds de mogelijkheid om de vieringen te
volgen. Wij hebben ook al navraag gedaan om de vieringen via
www.Kerdienstgemist.nf te kunnen volgen. Maar dit is vooralsnog een
te kostbare zaak. Wij onderzoeken nog of via hedendaagse nieuwe
technieken er wel betaalbare mogelijkheden zijn. Gaat ons dit nog
lukken, dan wordt u hierover geïnformeerd in de Nieuwsbrief voor
Kerst. Met de kerstdagen zijn er, op donderdagavond 24 dec. 20.00
uur, vrijdag 25 dec. eerste kerstdag 10.30 uur en zaterdag 26 dec.
09.00 uur, vieringen. Ook hiervoor graag aanmelden, zoals
hierboven omschreven, via mail of telefonisch. Helaas mogen wij
slechts 30 bezoekers toelaten.

De Locatieraad. Contactpersoon corona: Paul Ribbers
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St. Paulusparochie
OECUMENE
“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in
zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met
hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met
anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland.
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde houdt ook dit
jaar weer bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van
Christenen een oecumenische dienst. U bent op zondag 17 januari om
10.00 uur van harte welkom in de Oude Calixtus aan de Markt in
Groenlo. U moet zich echter van tevoren aanmelden. Dit kan van
maandag 11 t/m vrijdag 15 januari. Er is maar voor 30 mensen plaats
vanwege de grootte van de kerk. U kunt online reserveren of
telefonisch. Het online reserveren gaat via de website:
www.stpaulusparochie.nl; dan kiest u voor ‘vieringen’. Hier kunt u
onder de betreffende viering reserveren aanklikken. De
reserveringstelefoon is van maandag 11 t/m vrijdag 15 januari van 9.00
uur tot 12.00 uur bemand: 06 - 82 60 48 63.
Voorganger in deze dienst is Carla Roetgerink, pastoraal werker van de
parochie HH. Paulus en Loeder. Het thema is dit jaar #blijfinmijnliefde.
Het thema is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie
volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap
van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met
Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die
het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar
ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.
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BLIJF GEZOND EN BLIJF NAAR ELKAAR OMKIJKEN
Bijna aan het eind van het jaar, willen we als parochiegemeenschap
een ogenblik stilstaan, misschien een kaarsje aansteken, voor alle
mensen die van ons zijn heengegaan.
Helaas is het nog niet mogelijk om dit te doen in een gezamenlijke
viering. Wel kunnen we naar elkaar omkijken en elkaar troosten in deze
bizarre tijd. Zorg dragen voor een steuntje in de rug door misschien
een kaartje of een telefoontje.
Jouw naam

Jouw naam roept beelden in ons wakker, we zien je zitten, zien je
gaan, al wordt je stem in ons zwakker en wordt het kleurenbeeld
vlakker, jij hoort nog steeds bij ons bestaan.
Hoor ik je naam, dan zal ik weten dat jij nog altijd iemand bent,
de klank ervan is niet versleten, jouw leven is nog niet vergeten, je
wordt genoemd en bent gekend. Jij was verweven met ons leven, de
dood heeft ons uiteen gejaagd, toch is ons iets van troost gegeven:
jouw naam staat geschreven in Gods hand, die mensen verder draagt.
AFSCHEID PASTOR R. DEN HARTOG
De parochiebesturen van parochie St. Ludger en de St. Paulusparochie
kondigen het afscheid aan van parochievicaris Ronald den Hartog
Op zondag 10 januari 2021 willen we pastor R. den Hartog bedanken
voor zijn inzet voor onze parochies. Om 11.00 uur is er een
afscheidsviering in de Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21 te
Lichtenvoorde, waarin de pastor als celebrant voorgaat geassisteerd
door het pastorale team. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om
persoonlijk afscheid van pastor Den Hartog te nemen.
We weten niet hoe het zal gaan met alle beperkingen, het aantal
kerkgangers en of het afscheid niet op een andere manier
georganiseerd zal moeten worden. Via onze media houden we u op de
hoogte.
In de zomer van 2017 begon pastor Ronald den Hartog zijn pastorale
arbeid in onze parochies. Hij was in mei diaken gewijd en op weg naar
de priesterwijding die hij op 11 november zou ontvangen. Velen van
ons hebben zijn wijding of Eerste Heilige Mis meegemaakt.
17

Met zijn komst ging ook de pastorale samenwerking tussen de Ludger
en de Paulus van start. Na drieënhalf jaar gaat deze gedreven pastor,
die wij hebben zien groeien in zijn ambt, ons verlaten. Per 1 februari is
hij benoemd in de St. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht e.o. Hij
wordt pastoor van negen geloofsgemeenschappen in de UtrechtsHollandse regio, tussen Utrecht en Amsterdam. We verliezen door zijn
vertrek een beminnelijk priester die met veel enthousiasme en gevoel
voor de menselijke maat in ons midden heeft geleefd en gewerkt. Zijn
korte en heldere preken zijn toegankelijk en leggen altijd een
verbinding naar het alledaagse leven: Wat kan ik hiermee? Wat
betekenen deze woorden voor mij? Pastor Ronald den Hartog is een
man die geniet van contacten, is serieus in zijn taakopvatting en straalt
met zijn opgeruimd karakter een positieve houding uit. Hij is
verbindend, ziet kansen maar is ook realistisch, stelt prioriteiten en
maakt keuzes. En steeds houdt hij vast aan de essentie van zijn
roeping die concreet wordt in het gebed en meer specifiek nog in het
vieren van de Heilige Eucharistie. Nou ja, ik wil hem niet de hemel in
prijzen, maar ik had hem graag nog even hier bij ons, gehouden! In
ieder geval is het duidelijk dat wij als teamgenoten en de leden van de
parochiebesturen zijn vertrek als een enorme aderlating ervaren, die –
hoe kan het anders – ook grote gevolgen zal hebben voor de uitvoering
van pastorale taken. In een gesprek met de vicaris is gebleken dat er
geen opvolgende priester komt. Inmiddels zijn er meerdere grote
parochies waar het team gekrompen is naar drie, soms twee pastorale
krachten waarvan er één priester is. Pastor Den Hartog zal na de
jaarwisseling zijn taken afronden zodat er voor hem ruimte komt om te
verhuizen en vrije tijd voor de overstap naar zijn nieuwe
verantwoordelijkheden.

Bestuur en pastoraal team St. Ludgerparochie. St. Paulusparochie.
DE HEER REGEERT
Een van die typische dingen rond de jaarwisseling is dat we terugkijken
en vooruitkijken. Het jaar 2020 was me ’t jaartje wel! Vanaf het eerste
kwartaal is er geen dag geweest waarin niet het coronavirus het
gesprek van de dag beheerste. Op alle onderdelen van de samenleving
oefent de pandemie haar invloed uit. Naast een lockdown kwam er ook
veel in beweging. Nieuwe uitingen van kerk zijn buitelen over elkaar
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heen: livestreams voor online vieren, digitaal vergaderen, videobellen,
actieplannen voor de Voedselbank, boodschappen doen voor- en
contact onderhouden met ouderen en zieken door het sturen van
kaartjes en het organiseren van telefooncirkels. Ook uw pastoraal team
is er druk mee en heeft er veel van geleerd. In maart, april werd er in
onze samenleving veel creativiteit losgeweekt. En dat is goed. Maar nu
het allemaal langer gaat duren zien we dat zo’n virus grillig is, dichtbij
komt en indringend zijn weg gaat en dat het ook ons samen komen als
kerk direct raakt. Deze coronatijd stelt indringende vragen aan de Kerk.
Hoe willen we Kerk zijn? Ook als we niet meer zó kunnen samenkomen
als voorheen? Hoe dragen we het geloof uit? Hoe houden we contact?
Welke betekenis hebben we voor mensen in onze omgeving en wat
kunnen we voor hen betekenen en hoe dan? Waarschijnlijk heeft het
coronavirus een blijvende betekenis voor de vorm waarin we ons geloof
willen beleven. Buiten corona staat die vorm al langer onder druk,
getuige de grote uitstroom van mensen in de afgelopen decennia,
waardoor kerkgebouwen nu gaan sluiten.
Misschien is het goed om dit alles eerst maar eens toe te laten en met
elkaar te beleven. Dat we het eerst maar eens tot ons door laten
dringen dat het coronavirus weliswaar een crisis veroorzaakt, maar ook
een verandering op gang heeft gebracht. Ook voor de Kerk. Dat kun je
als een groot verlies zien, maar wellicht ook als een kans om opnieuw
relevant en aansprekend te zijn voor de samenleving. Bezinnen, de
diepte in gaan, terug naar de essentie: waar gaat het om?
Zo vieren we op een ongekende wijze Kerstmis en Oud en Nieuw en
betreden we 2021. In een tijd die door velen ervaren wordt als een
onzekere tijd. Hoe gaat het verder? Wat zal het nieuwe jaar mij, ons
brengen? De fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus komt
dichterbij. Zo ook het afscheid van onze zeer gewaardeerde pastor Den
Hartog die we node zien vertrekken. In 2021 ook zullen enkele
kerkgebouwen hun religieuze functie verliezen. Terugkijken en
vooruitkijken. Bij dit alles kijken we naar een Kind. Geboren in
erbarmelijke omstandigheden, in Zijn bestaan bedreigd en op de vlucht,
is Hij de toekomst die ons wacht. Eén van de mooiste lezingen rond de
viering van de geboorte van Onze Heer vind ik in de eerste lezing van
de Dagmis van Kerstmis, uit het boek van de profeet Jesaja:

“Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede
meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden en zegt: Uw God
regeert!” (Jes. 52, 7) De Heer regeert. Bij alles wat ons overkomt, is Hij
het die ons troost en rust geeft.
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Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u en de
uwen vrede en troost toe. Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoor H.A.M. de Jong
UITREIKING SINT MAARTENPRIJS 2020
Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint
Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint
Paulusparochie. De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of
persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De
uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de feestdag van Sint
Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een
bedelaar symbool voor de diaconie. In het werkgebied van onze
parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale
projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten soms
zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte. Het kunnen allerlei
activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de
samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord. Dit jaar is de Sint
Maartenprijs 2020 uitgereikt aan de commissie Ontmoeting en
Inspiratie van de Paulusparochie. De commissie bestaande uit Peter
Müller en Anita Overkamp organiseert al een aantal jaren
themabijeenkomsten waar ontmoeting en verbondenheid belangrijke
thema’s zijn. Peter en Anita weten elke keer mooie activiteiten te
organiseren of inspirerende sprekers uit te nodigen die met de
bezoekers in discussie gaan. Door deze bijeenkomsten brengen zij
allerlei mensen bijeen, die met elkaar in gesprek gaan en
verbondenheid en begrip voor elkaar ervaren. Diaconie begint met
menselijk contact, elkaar zien, elkaar waarderen, elkaar ontmoeten in
de breedste zin van het woord. Door de activiteiten van de commissie
Ontmoeting en Inspiratie slagen Peter en Anita er elke keer weer in om
mensen op deze manier met elkaar te verbinden en dat is een groot
compliment en waardering waard.
Naast deze activiteiten zijn beiden ook op andere diaconale vlakken
actief. Zo is Anita betrokken bij een gezamenlijke maaltijd rond de
Kerst waar ontmoeting met nieuwkomers centraal staat; is zij
betrokken bij het Taalcafé en begeleidt zij een gezin uit Eritrea.
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Peter is betrokken bij Solidaridad, Amnesty International en bij het
Taalcafé in Lichtenvoorde. Dit is nog maar een korte opsomming van
de activiteiten die zij voor de Kerk en de samenleving verrichten.
De Sint Maartenprijs is een waardering voor de inzet en al dat prachtige
werk dat zij al vele jaren verzetten. Hopelijk is deze prijs ook een
stimulans om nog lang door te gaan met dit inspirerende werk.
De prijs is een geldbedrag, beschikbaar gesteld door de stichting
Novum, die zij naar eigen inzicht mogen besteden.
Anita en Peter gefeliciteerd met de prijs en nogmaals dank voor jullie
mooie werk.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
NAOBERFONDS BELTRUM
We zitten helaas al een hele lange tijd in het vervelende
Coronatijdperk. Een tijdperk waarin we noodgedwongen ons normale
leventje niet kunnen leiden. We merken dat er zelfs in deze rare tijden
mensen manieren vinden om elkaars leven mooier te maken. Wij als
Naoberfonds Beltrum willen deze initiatieven, die bijdragen aan onze
mooie Beltrumse samenleving, graag helpen met een financieel
steuntje in de rug. Dus; Wil je samen met je familie toch opa en oma
bezoeken met Kerst en is het huren van de hoogwerker om hen door
het raam te bekijken aan de hoge kant? Vraag het ons!
Heeft je buurman zijn baan verloren, wil je hem verrassen met een
kerstdiner en heb je hier de financiële middelen niet voor? Vraag het
ons! We weten zeker dat jullie met veel creatievere en leukere ideeën
komen dan hierboven genoemd. Heb je een sprankelend idee dan mag
je deze doorsturen naar info@naoberfondsbeltrum.nl. Graag horen
we je motivatie, voor wie en voor welk bedrag je dit aan wil vragen.
We zullen de leukste aanvragen selecteren en ondersteunen.
Deze actie loopt niet via de officiële aanvraagronde en wordt dan ook
niet middels deze maatstaven gewogen.
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‘BELTRUMS (G)OLD’ WEER VAN DE PERS
Eén dezer dagen zal ‘Beltrums (g)old’, nummer 16, bij de leden van
Stichting Oud Beltrum in de brievenbus vallen.
Ook dit jaar heeft de redactie – ondanks de beperkingen vanwege
corona – weer enthousiast gewerkt om dit exemplaar als vanouds te
vullen met interessante verhalen over en interviews met
(oud)Beltrummers. Zeker een reden om er één aan te schaffen voor
uzelf of om cadeau te geven met de kerstdagen of een verjaardag.
De prijs is onveranderd: het boekje kost maar
€ 4,- en het is vanaf half december verkrijgbaar bij:
Fien Ballast, Kampstraat 19, tel. 0544 – 48 16 59.

Wij wensen u allen heel fijne kerstdagen
en dat 2021 u gezondheid en geluk mag brengen!
Hartelijke groet
Redactie ‘Beltrums (g)old’

DE- KOFFIEPUNTEN
Hallo mensen van Beltrum. Ook in januari 2021 is er weer een
koffieactie voor de voedselbank. Hebt u nog ergens DE punten liggen?
Breng ze dan alstublieft. Tot 27 december kan ik ze nog inleveren.
Douwe Egberts doet er minimaal 15% erover heen, maar we zijn nog
aan het onderhandelen voor 20%. De actie is hard nodig in deze
coronatijd. Heel hartelijk dank. U kunt uw punten inleveren bij:
Gerry Oldenkotte
Mr. Nelissenstraat 19g
7156 MA Beltrum
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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
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 4 januari
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur op 4 jan, 1 feb
donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur
Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat op maandag 1 keer in de 4 weken
geopend.
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 9 januari 2021 t/m vrijdag 6 februari 2021:
uiterlijk t/m zaterdag 2 januari 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 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 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
PASTORAAL TEAM
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793
pastoordejong@stpaulusparochie.nl
R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330
pastor.den.hartog@gmail.com
C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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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 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.

Aan het werk voor een mooie kerstsfeer in onze kerk
Elk jaar staat er een prachtige kerststal in de kerk. Aanvankelijk naast
het altaar en sinds een paar jaar staat het kersttafereel in het achterste
deel van de kerk. Al jaren zijn Rudie Hoitink en zijn zoon Hidde de
bouwers van de mooie stal (zie ook de foto uit 2018). Ook dit jaar
steken beide bouwers weer als vrijwilligers de handen uit de mouwen
om er wat moois van te maken. Het is elk jaar opnieuw een behoorlijke
klus wat beide heren de nodige vrije uren kost. Terecht verdienen ze
daarom veel waardering voor het vele werk. Daarnaast zorgen ook de
vrijwilligers van de versiergroep voor een sfeervolle versiering waardoor
onze mooie kerk volop kerstsfeer ademt.
Openstelling op eerste en tweede kerstdag
Dit jaar zullen door de coronamaatregelen maar weinig mensen aan de
vieringen kunnen deelnemen en op die manier kunnen genieten van al
dat moois. Het is helaas niet anders, maar de deuren van de kerk staan
beide kerstdagen open om u de gelegenheid te geven om de stal en de
versiering te bewonderen. Op Eerste kerstdag is dat na de viering van
10:30 uur tot 16:00 uur. De Tweede kerstdag is dat van na de viering
van 09:00 uur tot 16:00 uur. We nodigen iedereen van harte uit om
een kijkje te komen nemen. Wel vragen we u daarbij de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) in acht te nemen.
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