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Onze Lieve Vrouw
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Jaargang 58, nummer 5
5 maart 2022

Periode: zaterdag 5 maart 2022 t/m vrijdag 1 april 2022

Deze maand Actie Kerkbalans in Beltrum
In de week van 21 t/m 25 maart houden we in Beltrum de Actie
Kerkbalans. De viering op zondag 20 maart staat in het teken van deze
jaarlijkse actie om aandacht te vragen voor uw kerkbijdrage. U leest er
meer over in deze Echo.
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Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 5 maart t/m vrijdag 11 maart 2022

Eerste zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)
Weekend lezingen:

Deuteronomium 26,4-10
Lucas 1,1-4;4,14-21
De duivel zei tegen Jezus: „Als Gij de zoon
van God zijt, werp U dan vanaf deze
plaats naar beneden” (Lucas 4,10).
Zaterdag 5 maart en zondag 6 maart
Geen viering
Woensdag 9 maart
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 12 maart t/m vrijdag 18 maart 2022

Tweede zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)
Weekend lezingen:

Genesis 15,5-12.17-18
Lucas 9,28b-36
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
„Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.” (Lucas 9,35).
Zaterdag 12 maart
19.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Rhumtas

Misintenties:
Herman Dreierink; Jan Pasman (jgd.); overleden familie Pasman-ten
Bras en kinderen; Marie Hoitink-Brinke; Frans Hoitink; Pastor Scholten;
Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek; Miel Bouwmeesters-Lamers;
Dora Bouwmeesters; Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; Johan en
Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk.
Woensdag 16 maart
09.30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 19 maart t/m vrijdag 25 maart 2022

Derde zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)
Weekend lezingen:

Exodus 3,1-8a.13-151
Lucas 13,1-9
Jezus zei: “Heb geduld. Hak een vijgenboom
niet meteen om als die geen vrucht draagt
maar wacht nog een jaar” (Lucas 13,8).
Zondag 20 maart
10.30 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Viering voor actie Kerkbalans
Voorganger: Werkgroep
Koor:
Kiddoesj

Misintenties:
Hendrik Arink (jgd.); Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek; Miel
Bouwmeesters-Lamers; Pastor Scholten; Wies Kooyers-Wanten;
Bernard Hoitink.
Woensdag 23 maart
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 26 maart t/m vrijdag 1 april 2022

Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)
Weekend lezingen:
Jozua 5,9a.10-12
Lucas 15,1-3.11-32

De vader snelde de verloren zoon tegemoet
en vloog hem om de hals. (Lucas 15,20).
Zaterdag 26 maart
19.00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. werkster Carla Roetgerink
Koor:
Dames- en Herenkoor

Misintenties:
M. Rigter-Van der Hoorn (jgd.); Jan en Mineke (jgd.) Beunk en Marga;
Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek; Henk Bleumink (Olde Pelle);
Antoon Hoitink (jgd.); Miel Bouwmeesters-Lamers; Wies KooyersWanten; Bernard Hoitink.
Zondag 27 maart
10.30 u. in de kerk

Optreden Gospelkoor Revelation

Woensdag 30 maart
Geen viering in Beltrum
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Vieringen Parochie
Za 5/Zo 6 Mrt

Beltrum

Geen Viering

Zo 6 Mrt 09:30 Groenlo
Zo 6 Mrt 10:00 Lievelde
Zo 6 Mrt 10:30
Zo 6 Mrt 12:00
Zo 6 Mrt 17:00
Di 8 Mrt 09:00
Di 8 Mrt 09:00
Wo 9 Mrt 19:00
Do 10 Mrt 09:00
Vr 11 Mrt 09:00
Za 12 Mrt

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Woord- En Gebedsviering
Werkgroep
Eibergen Woord- En Communieviering
Diaken C. Peters
Eibergen Doopviering
Diaken C. Peters
Groenlo Oecumenische Viering
Werkgroep Oecumenische Raad
Groenlo Gebedsviering
Werkgroep
Neede
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Groenlo Aanbidding
Taizé Viering
Rietmolen Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

19:00

Beltrum

Zo 13 Mrt 09:30 Groenlo
Zo 13 Mrt 17:00 Groenlo
Di 15 Mrt 09:00 Groenlo
Wo 16 Mrt 09:30

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Oecumenische Viering
Oecumenisch Avondgebed
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Do 17 Mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 18 Mrt 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Za 19 Mrt
Za 19 Mrt
Zo 20 Mrt
Zo 20 Mrt

09:00
19:00
09:30
10:00

Groenlo
Eibergen
Groenlo
Lievelde

Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Woord- En Communieviering
Werkgroep
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Zo 20 Mrt

10:30

Beltrum

Zo 20 Mrt 17:00 Groenlo
Di 22 Mrt 09:00 Groenlo
Wo 23 Mrt19:00 Groenlo
Vr 25 Mrt 09:00 Groenlo
Za 26 Mrt

19:00

Woord- En Communieviering
Aandacht voor Kerkbalans

Oecumenische Viering
Werkgroep Oecumenische Raad
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Overige Vieringen Taizé Viering
Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Beltrum

Woord- En Communieviering
Past. Werkster C. Roetgerink

Za 26 Mrt 19:30 Rietmolen Woord- En Communieviering
Werkgroep
Zo 27 Mrt 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Zo 27 Mrt 17:00 Groenlo Oecumenische Viering
Oecumenisch Avondgebed
Zo 27 Mrt

10:30

Beltrum

Kerkdienst/Optreden
Gospelkoor Revelation

Vr 1 Apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Za 2 Apr 19:00 Eibergen Woord- En Communieviering
Diaken C. Peters
Za 2/Zo 3 Apr

Beltrum

Zo 3 Apr 09:30 Groenlo
Zo 3 Apr 10:00 Lievelde
Zo 3 Apr 17:00 Groenlo

Geen Viering

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
Woord- En Gebedsviering
Werkgroep
Oecumenische Viering
Werkgroep Oecumenische Raad
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2022
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.
DOOP
Op 5 februari 2022 is gedoopt:
Senn te Veluwe
Zuivelstraat 8
OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Wies Kooyers-Wanten
Bernhardstraat 1 Groenlo
Zij is op 6 februari jl. op 94-jarige leeftijd overleden.
Fons Stoteler
Dorpsstraat 34
Hij is op 10 februari jl. op 76-jarige leeftijd overleden.
Tonnie Ribbers
Haarstraat 18
Hij is op 16 februari jl. op 75-jarige leeftijd overleden.
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Bernard Hoitink
Dorpsstraat 2 (Hassinkhof)
Hij is op 17 februari jl. op 92-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collecte in februari is € 118,15. De opbrengst van
de extra collecte van de PCI is € 65,35.
EXTRA COLLECTE
Van 2 maart t/m 17 april is er weer een extra collecte. Deze keer voor
het Bisschoppelijke Vasten Aktie. U kunt ook overmaken op
IBAN NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenaktie te ‘s-Gravenhage.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 9 maart en 23 maart zijn er Taizé vieringen in de Oude
Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom. Deze
viering is net als alle andere vieringen onder voorbehoud.
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Locatie nieuws
HET KAN WEER, HET MAG WEER
Het lijkt erop dat we nu zeer waarschijnlijk een punt kunnen zetten
achter twee jaar corona perikelen. Een periode, die ons allemaal, op de
een of andere manier heeft beïnvloed. Samen iets ondernemen was
bijna onmogelijk en de maatregelen zorgden hier en daar voor
onderlinge spanningen. Maar nu zijn de meeste maatregelen van tafel
en is er gelukkig weer veel mogelijk! In de horeca, bij het sporten of
muziek maken, te zingen, te feesten en ook in onze kerk. De deuren
staan weer wagenwijd open. Voor vieringen, concerten en
bijeenkomsten. We mogen weer een gemeenschap zijn, iets wat de
laatste twee jaar niet vanzelfsprekend was. Samen gemeenschap zijn,
in voor- en tegenspoed, met ons kerkgebouw letterlijk en figuurlijk in
ons midden. Goed contact en onderlinge communicatie zijn belangrijk
voor een vitale gemeenschap. Wij hebben ons secretariaat als
aanspreekpunt voor als u vragen of opmerkingen heeft. Het
secretariaat is iedere donderdagmorgen geopend, zie ook verderop in
de Echo. En ons prachtige kerkgebouw blijft natuurlijk een mooie plek
om elkaar te ontmoeten.

Tot ziens, en denk aan de Actie Kerkbalans.
Namens de Beltrumse locatieraad,
Harry Geverinck.
LOCATIERAAD NIEUWS
We willen als locatie Beltrum meer activiteiten in onze mooie kerk
organiseren, ook als er geen viering is. Mensen hebben behoefte aan
het samenkomen, en we proberen voor elk wat wils te organiseren.
Hieronder ziet u wat er in maart onder meer te doen is. (naast de
gangbare vieringen).

Locatieraad
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INLOOP
Op zondag 6 maart starten we weer met de inloop. Van 10.30 tot 11.30
is de kerk open. In dit uur kun je gebruik maken van de kerk.
Eventueel voor eigen gebed, kaarsje bij Maria of zomaar luisteren naar
muziek. Ook kun je komen voor een bakje koffie en een praatje met
elkaar. Wees Welkom!!!
KERKBALANS
In maart wordt er in Beltrum aandacht geschonken aan de actie
Kerkbalans. In de week voor 20 maart worden de brieven rondgebracht
en in de week na 20 maart worden ze weer bij u opgehaald.
Op zondag 20 maart is er om 10.30 uur een viering verzorgd door de
werkgroep met medewerking van het koor Kiddoesj. Na afloop van de
viering is er gelegenheid een kop koffie/thee te drinken.
GOSPELKOOR
Op zondag 27 maart is er in de kerk een optreden van Gospelkoor
Revelation uit Winterswijk. Ze treden vaak op in kerkdiensten en zingen
dan ongeveer 6 liederen, maar speciaal voor Beltrum stellen ze een
programma van ongeveer een uur samen met daarin een kleine pauze.
Het koor bestaat uit ongeveer 18 tot 20 koorleden en een dirigent en
mogelijk nog een muzikant. Ze hebben er in elk geval veel zin in om
weer op te treden. Kom ook, geheel gratis, luisteren naar dit prachtige
koor! Zondag 27 maart aanvang 10.30 uur in onze kerk.
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KERKTORENS
Als je in een onbekende omgeving bent, dan is het erg prettig wanneer
je richtingswijzers tegenkomt. Dat kan in de vorm van borden in allerlei
soorten en maten of door middel van 'paddenstoelen', die handig zijn
wanneer je fietst. Een app op je mobiele telefoon en allerlei andere
digitale navigatiemiddelen helpen in onze tijd ook verder op weg. Hoe
was dat, toen deze middelen nog niet bestonden? Hoe wist of vond
men toen de weg? Natuurlijk zijn mensen onderweg altijd al
behulpzaam geweest - postbodes bijvoorbeeld weten dat maar al te
goed. Heel vaak zijn kerktorens dé blikvangers geweest - en vaak zijn
ze dat nog. Als men van verre een kerktoren zag, wist men dat daar
een dorp of stad moest zijn, misschien wel de plek van je bestemming.
Ook als je in onze tijd van de ene plaats naar de andere gaat, zie je
vaak een kerktoren aan de horizon. In de tijd van Napoleon zijn er vaak
rechte wegen aangelegd - ook in onze Achterhoek - van plaats naar
plaats, van kerktoren naar kerktoren. Dat maakte het 'navigeren' er een
stuk eenvoudiger op. De kerktoren zelf, wil ook een richtingwijzer zelf
zijn. De torenspits wijst omhoog, in de richting van de hemel. Een
hemelse bestemming, die onze goede God voor mensen heeft
voorbereid. Kijk eens wat vaker omhoog, niet onder het rijden
natuurlijk, maar op andere momenten. Over de drempel van de dood
ligt een bestemming waar geen einde aan komt, dicht bij de Eeuwige
God. De navigatie mag dan - in Gods naam - laten horen: "U hebt uw
bestemming bereikt"
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HH. Paulus en Ludger Parochie
VERSOEPELINGEN
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke
Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te
houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De
maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.
“We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen
ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,” zeggen de bisschoppen. “We
weten dat alle gelovigen hiernaar uitkijken.” Lees het hele bericht op de
website van het aartsbisdom. Of op de website van Beltrum-online.
DE PASSIE 2022
Na twee jaren zonder de Passie voorstelling, kan er nu eindelijk weer
een Passie opgevoerd worden. In 2022 is deze voorstelling te zien en te
horen in de kerk in Rietmolen en in de kerk in Beltrum. Vindt u het leuk
om in het projectkoor mee te zingen, dan kan dat. De repetities worden
gehouden op de dinsdagavond en beginnen dinsdag 1 maart 19.00 20.30 in de kerk in Rietmolen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor om
mee te doen. Wel is het handig dat je een beetje ervaring hebt met
zingen, gezien de korte termijn waarop een en ander moet worden
ingestudeerd. Deelname aan het koor is 5 euro. Dit i.v.m. de vele
kosten die gemaakt moeten worden om de Passie mogelijk te maken.
Vooralsnog gaan we er van uit dat op palmzondag 10 april de
uitvoering ‘s avonds is in de kerk in Beltrum. Op dinsdagavond 12 april
zou dan de uitvoering in Rietmolen zijn. Het projectkoor verleent
medewerking aan beide uitvoeringen. Voor het koor kunt u zich
aanmelden via een mail naar: passiepaulus@gmail.com
Ook zoeken we dit jaar weer kruisdragers. Man of vrouw, jong of oud.
Dit kan alleen of evt. met een groep. Maximaal 8 personen worden
hiervoor gezocht. Stuur hiervoor een mail naar:
sylvia_tackenkamp@hotmail.com of bel 0544 – 48 19 43
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OECUMENE
Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo
en Lievelde op de zondagen van de veertigdagentijd, tegen het vallen
van de avond, een oecumenisch avondgebed. Dit jaar vinden ze plaats
in de Calixtusbasiliek in Groenlo op 6, 13, 20, 27 maart en 3 & 10 april.
Om 17.00 uur komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden
van de Schrift te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg
te gaan naar Pasen. We gaan in de Veertigdagentijd op zoek naar onze
bron van inspiratie, naar wat ons bezielt. We laten ons daarbij leiden
door de Bijbelverhalen waarin Maria een belangrijke rol speelt.

ONTMOETING EN INSPIRATIE
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 dinsdag 29
maart 2022 in de Onze-Lieve-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 vanaf 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
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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.
Godfried Bomans - Zijn katholicisme werd steeds minder katholiek.
Over dit thema houdt Harry Broshuis op dinsdag 8 maart 2022 op
uitnodiging van de Commissie Ontmoeting & Inspiratie een lezing in de
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur
heten we u graag met een kop koffie/thee welkom. De avond begint
om 19.30 uur. Na een lange loopbaan in alle onderwijsniveaus en zijn
pensionering volgde Harry Broshuis de universitaire opleiding
Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Deze
voltooide hij in 2007. Enkele jaren later ging een al lang gekoesterde
wens in vervulling: “… een dissertatie schrijven over de door mij zo
bewonderde auteur Godfried Bomans. Ik was vooral geïnteresseerd in
de verhouding van deze katholiek tot zijn geloof, te meer omdat de
Bloemendaalse schrijver in de laatste jaren van zijn leven gekweld werd
door veel geloofstwijfels. In 2021 mondde het onderzoek uit in een
promotie aan de RUN.” Godfried Bomans komt uit een welgestelde
familie die een groot aanzien genoot en erg godsdienstig was. Hij is in
1913 geboren als vierde van de in totaal zeven kinderen en behaalde in
1932 het diploma gymnasium alpha. Vervolgens ging hij rechten
studeren aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 1939 studeerde
hij psychologie in Nijmegen. Hij heeft geen van beide studies
afgemaakt. Na de oorlog heeft hij als auteur een grote naam gekregen.
In totaal zijn er zo'n 64 boektitels van hem verschenen. Hij werd ook
een BN'er door zijn optredens voor radio en tv. In 1971 is hij plotseling
aan een hartaanval overleden in zijn woonplaats Bloemendaal.
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VASTENACTIE 2022
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van “Landrechten voor
inheemse volken” Deze lokale mensen delven vaak het onderspit
tegenover overheden en grote bedrijven die hun grond opeisen, met
desastreuze gevolgen voor hun welzijn. De wereldvoedselmarkt, de
energiebehoefte en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld
elektronica, zijn vaak bedreigingen voor de landrechten van inheemse
volken. Economische belangen wegen vaak zwaarder dan de rechten
van mensen die er wonen.
In het noorden van Guatemala is de exploitatie van natuurlijke
hulpbronnen de afgelopen jaren sterk toegenomen: de oorspronkelijke
natuur én de lokale gemeenschappen moeten plaatsmaken voor
bijvoorbeeld plantages, mijnbouw of waterkrachtcentrales.
Het gezin van Juana Ical (59) was een van de families die in 2011
hardhandig uit hun huis werden verdreven. Bij de uitzetting werden
hun huis en gewassen verbrand en verloor de familie al haar
bezittingen. Ze moesten vluchten voor hun leven. Dat was een
verschrikkelijke, traumatische ervaring voor Doña Juana, haar man en
hun tien kinderen, die diepe sporen heeft achtergelaten en hen letterlijk
met lege handen achterliet. We zijn nu tien jaar verder en gelukkig ziet
het leven van Juana en haar familie er inmiddels heel anders uit. Na
veel onderhandelingen met de betrokken overheidsinstanties en dankzij
de samenwerking tussen lokale NGO’s en de hulp van
ontwikkelingsorganisaties, zijn de getroffen families erin geslaagd
samen land te pachten. Nu beschikken 76 families over ruim 200
hectare grond. Ze verbouwen er onder andere kardemom, mais en
koffie. Met de opbrengsten daarvan kunnen ze de pacht opbrengen. De
families hebben een comité opgericht dat verantwoordelijk is voor het
organiseren en coördineren van de gemeenschappelijke projecten, de
opbrengsten en de kosten voor het land. Doña Juana: “Mijn leven is erg
veranderd sinds die dag in 2011. Ik heb nu samen met mijn zoon een
winkeltje met houdbare producten.” Juana heeft ook meer rust vertelt
ze: “Vroeger leefden we in constante angst voor geweld en de dreiging
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dat ons huis en onze gewassen zouden worden verbrand. Nu kunnen
we rustig eten en slapen en voel ik vrede in mijn hart.”
Juana vertelt hoe belangrijk de hulp is die haar gemeenschap heeft
gekregen: “Het laat de overheid zien dat we niet alleen staan. De steun
van deze hulporganisaties, zoals de Vastenactie, is essentieel omdat ze
ons hebben geholpen en bemoedigd. Ze hebben ons uitgelegd wat
onze rechten zijn en dat we de overheid kunnen vragen die te
respecteren.
Het bovenstaande verhaal is één voorbeeld waar landrechten
geschonden worden voor economische belangen van grootmachten en
corrupte overheden. Het is ook een verhaal van perspectief dankzij hulp
die geboden wordt door organisaties zoals de Vastenactie.
In de Vastenperiode vragen wij uw aandacht en financiële bijdrage om
onrecht te stoppen en bij te dragen aan een eerlijker verdeling van de
welvaart in onze wereld.
Wilt u mensen als Juana steunen; dan is uw financiële bijdrage welkom
in de collecte die tijdens de Vastenactie wordt gehouden. Ook kunt u
de Vastenactie rechtstreeks steunen door uw bijdrage over te maken
op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag of scan onderstaande QR-code.
Hartelijk dank voor uw bijdrage
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Uit de Beltrumse gemeenschap
NIEUWS UIT BELTRUM
Repair Café Beltrum start weer op zaterdag 5 maart 2022 en daarna
elke oneven week op de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U
bent welkom om iets te laten repareren tegen een kleine vrijwillige
bijdrage. Dus heeft u iets kapot? Gooi het niet weg, maar laat het
repareren in het Kulturhus!
Kom d’r in. Dit is een koffie-uurtje elke woensdagochtend van 9.30 uur
tot 11.30 uur en vindt plaats in het Kulturhus. Iedereen die zin heeft in
koffie of thee, een gesprek, een spelletje, een idee of een vraag heeft
of de stelling: “Wat zou het toch mooi zijn als we in Beltrum……………”,
wil aanvullen, kan daar terecht. Er is een vrije inloop, dus aanmelden is
niet nodig.
Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke informatie in Beltrum en
omstreken en u heeft What’s app? Er is een dorpsverbinders-app en
berichten die daarin worden geplaatst worden doorgestuurd door
vertegenwoordigers uit verschillende buurten/ straten/ wijken. Krijgt u
die berichten niet en wilt u dat wel graag? Stuur dan een berichtje naar
dorpsverbinder Chantal Papen, 06 – 22 67 82 11.
Mist u de Groenlose Gids ook? Helaas wordt die niet meer bezorgd,
maar kan wel gratis worden afgehaald bij de Coop.
Er staan 6 prikstokken en hesjes bij het Kulturhus. Gaat u weleens op
pad rondom Beltrum en wilt u een handje helpen met het opruimen van
vuil? Meld je bij het Kulturhus of bij Chantal Papen (06 – 22 67 82 11).
Heeft u het prachtige Park de Stroet al ontdekt? Een prachtige plek om
elkaar te ontmoeten of samen te bewegen. Het is een 4 generatiepark
en iedereen mag er gebruik van maken. Neem een kijkje of kom in
actie; de makkelijkste manier om lekker buiten te bewegen. Ergens in
april zal het park officieel geopend worden!
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KOERSBAL
Dames en heren, heeft u belangstelling voor dit spel? Geef u dan op, of
kom eens een keertje kijken. Koersbal wordt gespeeld op
maandagmiddag van twee tot vier uur. Locatie: Kapel Hassinkhof.
Het spel: Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4
bruine koersballen, een kleine witte bal en een meetlint.
De bedoeling van het spel is de koersbal (bruine of zwarte bal) zo dicht
mogelijk bij de (kleine witte bal) te rollen. De bal is niet helemaal rond
waardoor deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De mat is
verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee richtingen over
gespeeld. Bij aanvang van het spel staan beide spelers aan één zijde
van de mat. De ene speler speelt met de zwarte ballen, de andere met
de bruine ballen. De volgorde van spelers wordt vastgesteld aan de
hand van voorgaande ranglijsten. De overige spelers zitten erom heen
om zo het spel goed te kunnen volgen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Gerrit Ras (0544 – 48 17 99 / gerritras@zonnet.nl)
Wij beginnen weer maandagmiddag 7 maart 2022.
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Na elkaar een tijd niet of nauwelijks gezien of gesproken te hebben
kijken we weer vooruit. Daarom organiseren we een gezellig samenzijn
om onder genot van een kopje koffie/thee en een drankje weer met
elkaar in gesprek te gaan op dinsdag 29 maart. We geven ook de
mogelijkheid om de foto’s van ons jubileumfeest te bekijken. Een
groepje vormen om weer een kaartje te leggen, Rummikub, Kwartet
etc. behoord zeker tot de mogelijkheid. Het thema wordt: A’j plat kunt
praoten moj ’t neet laoten.
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Kulturhus/ Spilsoos (sporthal) afhankelijk van aantal
deelnemers.
Kosten: € 5,00
Aanmelden voor deze middag voor 20 maart bij; Anita Wallerbos
0544-48 74 30 of 06- 337 130 28. Wilt u opgehaald worden laat het
dan weten bij de aanmelding. We zien u graag, we praten graag, maar
we luisteren ook graag naar uw verhalen op 29 maart.

19

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg
Goede God wees aanwezig bij Uw mensen
in handen die vasthouden en verzorgen,
in voeten die niet haasten maar meegaan,
richt ons op naar elkaar en naar de ander,
open onze ogen om te zien de blik
in de ogen van de ander, om te horen de stem
achter wat wordt verteld.
God van alle mensen voor al Uw mensen
bidden wij dat deze wereld een plek mag zijn
waar ruimte is voor ieder mens,
verbonden met de ander in kleur en leeftijd
in ras en geloof, een grenzeloze
veelkleurige bewoonbare wereld
een plaats voor iedereen,
waar mensen U herkennen
in ontmoeting met elkaar,
waar mensen er zijn voor elkaar
door barmhartigheid te tonen
waar klank en kleur geen toegang hebben
door recht te doen waar licht verduisterd wordt
door te werken aan gerechtigheid
waar mensen beroofd zijn van hun stem
en zo Uw Stem te versterken
tot menswaardig bestaan voor ieder mens,
beziel ons daarom met Uw Geest
en geef ons Adem opnieuw
Geestkracht om te vieren
het leven in liefde en genade
moge het zo zijn.
Sjon Donke
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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 28 maart
- 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 28 maart
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 2 april t/m vrijdag 29 april 2022:
uiterlijk t/m zaterdag 26 maart 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

21

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. 0544- 46 46 63
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
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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.

De onzichtbare krachten van de Echo
Voordat de Echo bij u in de bus ligt, hebben al heel wat vrijwilligers zich
daarvoor ingezet. Zo gaat er elke vier weken een groep bezorgers op
pad om door weer en wind de nieuwste uitgave af te leveren. De
Echo’s zijn dan al netjes ingevouwen en op route gelegd. Dat gebeurt
door een trouwe groep van acht dames. Zij komen in de week dat de
Echo verschijnt op donderdagmiddag bij elkaar om de gedrukte
pagina’s op de juiste volgorde te stapelen, van een nietje te voorzien
en vervolgens te vouwen. Daarna worden per route het benodigde
aantal exemplaren uitgeteld en per bezorger klaar gelegd. Het team
werkt als de een geoliede machine en de dames hebben de klus in
enkele uren geklaard. Hoewel er best veel werk moet worden verzet, is
het ook gezellig om dit samen te doen. Op de foto ziet u het vaste
team ‘Echo-vouwers’; van links naar rechts: Maria Hoitink, Riek
Bleumink, José Pierik, Yvonne Meulenbeek, Cis Wolterinck, Riek te
Boome en Roza Penterman. Margriet Spexgoor, secretaris en een vaste
waarde, was de fotograaf en ontbreekt daarom op de foto.
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