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Kerk betrokken bij de inrichting van De Stroet 
In Beltrum zijn vergevorderde plannen voor het omvormen van het 
park en de speeltuin tot een speel- en beweegpark. Ook de kerk is, als 
eigenaar van de ondergrond, bij dit alomvattende plan betrokken. Zo 
komt er een toegang vanaf de Mr. Nelissenstraat wat een herinrichting 
van het hertenpark vergt. Hierboven ziet u een impressie van de 
beoogde toegang met rechts het kerkhof en links het hertenpark.  
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart 2021 
 

 
Derde zondag van de veertigdagentijd (Jaar B) 
 

Weekend lezingen:  
Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17 
Johannes 2,13-25 

Jezus zei: ‘Maakt van het huis van mijn 
Vader geen markthal!’ (Johannes 2,16). 
 
 
Zaterdag/zondag 6/7 maart 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 10 maart 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart 2021 
 
 
Vierde zondag van de veertigdagentijd (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
Kronieken 36,14-16.19-23 
Johannes 3,14-21 

Jezus zei tegen Nikodemus: ‘De mensenzoon moet  
omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang  
omhoog hief in de woestijn’ (Johannes 3,14). 
 
 
Zaterdag 13 maart 
 
19:00 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Antoon Hoitink; Marie Hoitink-Brinke; Hendrik Stoteler (jgd.) en Marie 
Stoteler-Huurneman; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Dinie Roelvink-
Rooks (namens kaartclub vrijdag groep); Dora Bouwmeesters; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; Marietje Nahuis-Hendriks; Jan Pasman (jgd.) en 
familie Pasman-ten Bras en kinderen; Johan en Marietje Gunnewijk-
Tenhagen; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg.  
 
 
Woensdag 17 maart 
 
09.30 u. in de kerk Woord- en Communieviering 
       Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink 

Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart 2021 
 
  
Vijfde zondag van de veertigdagentijd (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 31,31-34 
Johannes 12,20-33 
 
Jezus zei: ‘Als de graankorrel niet in de aarde 
valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt 
hij veel vrucht voort (Johannes 12, 24). 
 
 
Zaterdag 20 maart 
 
19.00 u. in de kerk  Woord- en Gebedsviering 
  Voorganger: Werkgroep Kiddoesj 
Misintenties: 
Mineke Beunk (jgd.) en Jan en Marga Beunk; Leis Klein Nijenhuis-
Scholten; Hendrik Arink (jgd.); Frans Hoitink (namens kaartclub 
Vruchman); Dinie Roelvink-Rooks (namens kaartclub Vruchman); 
Marietje Nahuis-Hendriks; Fons en Rikie Wolterinck-Engelberts en Theo 
Ribbers.  
        
 
Woensdag 24 maart 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april 2021 

 
 
Palm Pasen (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 50,4-7 
Marcus 14,1-15,47 of 15,1-39 
 
De mensen jubelden: ‘Hosanna, Gezegend 
de Komende in de naam des Heren’ (Marcus 11,9). 
 
      
Zaterdag 27 maart (Palm Pasen) 
 
19:00  u. in de kerk Woord- en Communieviering  
       Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Misintenties: 
Antoon Hoitink (jgd.); Leis Klein Nijenhuis-Scholten; M. Rigter van der 
Hoorn (jgd.); Henk Bleumink (jgd.) (Olde Pelle); Harry Schilderinck 
(jgd.); Diny Papen-Roerdink; Marietje Nahuis-Hendriks.  
 
 
Woensdag 31 maart 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

VIERINGEN  IN  DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Zo 7 mrt  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 7 mrt  10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  
Zo 7 mrt  17:00 Lievelde Oecumenische viering  
         Werkgroep 
 
Zo 7 mrt     Beltrum  Geen viering  
 
Di 9 mrt  09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 10 mrt  19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep 
Do 11 mrt  09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 12 mrt  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 13 mrt  15:00 Groenlo Doopviering   Pastoor H. de Jong 
 
Za 13 mrt 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Zo 14 mrt  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 14 mrt  17:00 Lievelde Oecumenische viering  
         Werkgroep 
Di 16 mrt  09:00 Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep 
 
Wo 17 mrt 09:30  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Do 18 mrt  09:00 Eibergen Woord- en communieviering  
         Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Vr 19 mrt  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 20 mrt 19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           Werkgroep Kiddoesj 
 
Za 20 mrt  19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
Zo 21 mrt  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
Zo 21 mrt  10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  
Zo 21 mrt  10:30 Rekken Woord- en gebedsviering  
         Werkgroep 
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Zo 21 mrt  17:00 Groenlo Overige vieringen  
         Pastoor H. de Jong en  
         past. werkster C. Roetgerink 
Zo 21 mrt  17:00 Lievelde Oecumenische viering  
         Werkgroep 
Di 23 mrt  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 24 mrt 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep 
 
Za 27 mrt 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering          
           Palm Pasen  
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Za 27 mrt  19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering  
         Werkgroep 
Zo 28 mrt  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 28 mrt  10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  
         Werkgroep 
Zo 28 mrt  17:00 Lievelde Oecumenische viering  
         Werkgroep 
Di 30 mrt  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Do 1 apr  19:00 Groenlo Eucharistieviering             
         Witte donderdag  
         Mgr. Woorts en diaken C. Peters 
Vr 2 apr  14:00 Groenlo Overige vieringen           
         Goede vrijdag   
Vr 2 apr  19:00 Groenlo Woord- en communieviering           
         Goede vrijdag  
         Mgr. Woorts en diaken C. Peters 
 
Za 3 apr  20:30 Groenlo Eucharistieviering         
         Paas zaterdag  
         Mgr. Woorts en diaken C. Peters 
Zo 4 apr  09:00 Rekken Woord- en gebedsviering    
         Eerste Paasdag           
         Werkgroep 
Zo 4 apr  09:30 Groenlo Eucharistieviering                        
         Eerste Paasdag  
         Mgr. Woorts 
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Zo 4 apr  10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering    
         Eerste Paasdag           
         Werkgroep 
 
Zo 4 apr  10:30  Beltrum  Woord- en communieviering           
           Eerste Paasdag   
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Zo 4 apr  10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering    
         Eerste Paasdag           
         Werkgroep 
Zo 4 apr  11:00 Eibergen Woord- en communieviering           
         Eerste Paasdag  
         Diaken C. Peters 
Ma 5 apr  09:30 Groenlo Eucharistieviering                         
         Tweede Paasdag  
         Pastoor H. de Jong 
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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 of www.st.paulusparochie.nl 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Marietje Nahuis-Hendriks 
  Dorpsstraat 2 
 
Zij is op 27 februari 2021 op 92-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 3 en zondag 4 april 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. 
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OPBRENGST COLLECTE 
 

De opbrengst van de collectes in februari is nog niet bekend.  
 

 

EXTRA COLLECTE 
 
17 februari t/m 4 april: Vastenactie  
(IBAN NL21INGB0.0000.05.850 t.n.v. Vastenaktie te `s-Gravenhage). 
 
 

TAIZÉ VIERING 
 

Op woensdag 10 maart en woensdag 24 maart is er een Taizé viering 
in de oude Calixtuskerk in Groenlo om 19.00 uur.  
U bent van harte welkom.  
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Locatie nieuws 
 
 

      
AANMELDEN VIERINGEN! NIEUW! 
 
Extra mogelijkheid om u via ons eigen secretariaat aan te melden voor 
het weekend vieringen. Met directe ingang, kunt u zich ook aanmelden 
voor de weekendviering op de donderdagmorgen van 9:00 tot 11:30 
uur via telefoon: 0544 - 48 21 11. Dit is dan mogelijk voor de viering 
in het betreffende weekend. (Maximaal 30 personen per viering.) 
Dit kan ook via een bezoekje aan ons secretariaat.  
Voor diegene die zich nu al aanmelden  
(via e-mail: www.stpaulusparochie.nl of via tel: 06 82 60 48 63 van 
de parochie-site blijft dit gewoon doen. Dit kan de hele week, zoals dat 
nu ook al mogelijk is. Dit bespaart ons werk. 

Aanmelden voor het bezoeken van vieringen blijft voorlopig 

noodzakelijk. 
 
Uw locatieraad. 
 
 
VERLICHTING MARIA MONUMENT WEER AFGESTEMD 
 
Een tijdje geleden is één van de verlichtingspotjes bij het Maria 
monument vernieuwd. Zoals ook u mogelijk wel eens hebt 
meegemaakt, blijkt dan dat de kleur net even iets anders is dan de 
oorspronkelijke. Terecht hebben een aantal parochianen ons hierop 
attent gemaakt. Tijd voor actie. Nu is het helaas geen kwestie van even 
de lamp verwisselen voor dezelfde kleur.  De armatuur en de 
aanlichting/lamp is één geheel. Vervangen is een ‘kostbare’ zaak zegt 
de penningmeester. Met wat ‘kunstgrepen’ is de aanlichting van beide 
spotjes weer nagenoeg uniform. Maakt u in deze coronatijd 's avonds 
wel eens een ommetje dan kunt u de aanpassing zelf beoordelen. 
 
De locatieraad. 
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ACTIE KERKBALANS 2021 OPNIEUW VERZET 
 
In de Echo van januari heeft u al kunnen lezen dat de locatieraad 
Beltrum heeft besloten om de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te stellen. 
We hadden gehoopt dat de coronamaatregelen in maart versoepeld 
zouden zijn. Helaas is dit nog niet het geval. Het virus is nog niet 
geheel onder controle. Daarom is de Actie Kerkbalans opnieuw verzet.  
Het plan is om de deelnameformulieren vanaf 26 april te bezorgen bij 
onze parochianen. In de week daaropvolgend (3 t/m 8 mei) zal dan het 
formulier bij u opgehaald worden door één van de vele vrijwilligers. 
Hopelijk is de situatie rond 1 mei sterk verbeterd zodat we de jaarlijkse 
actie op een verantwoorde wijze kunnen houden. In de volgende Echo 
zult u er meer over lezen. We houden u op de hoogte. 
  
Locatieraad Beltrum en Commissie Kerkbalans  
 
 
VASTENACTIE 2021 
 
Op advies van de landelijke Vastenactie wordt de campagne 2020 
doorgezet in 2021. Dus ook dit jaar richten wij ons weer op het project 
in het bisdom Keren in Eritrea. Onderwijs is onmisbaar en voor ons in 
Nederland bijna als vanzelfsprekend. Door de corona-ontwikkelingen 
hebben we nu nog meer ervaren dat onderwijs voor onze kinderen 
zeker moet gebeuren om eventuele achterstanden te voorkomen. De 
scholen waren een geruime tijd gesloten en er moest overgegaan 
worden op onderwijs op afstand door het gebruik maken van internet. 
Gelukkig kan dat in Nederland op redelijke wijze. Maar dat is niet overal 
op de wereld zo! In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren in 
Eritrea zijn geen middelbare scholen. Daarom moeten de leerlingen 
naar de dichts bijgelegen stad reizen om hun zo belangrijke school 
en/of opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Want iedere dag naar de stad reizen is voor velen niet 
haalbaar vanwege de grote afstand. In de stad een kamer huren is ook 
niet voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie 
van de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge 
huurkosten een belemmering vormen. De enige oplossing voor de 
ouders is dan hun kinderen thuis te laten blijven. Maar dat betekent 
dan ook einde aan de opleiding. 
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Om kinderen toch een opleidingskans te bieden probeert de RKK in het 
Bisdom Keren een oplossing te bieden door een boardingschool 
(kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan te bieden voor de 
allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen. Zij hoeven hun studie 
niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. Er is een 
commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of de 
student in aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin zodat 
de mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft. Het Vastenactieproject 
bestaat uit de renovatie van een bestaand gebouw. Als het volledig 
gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en studeer ruimte bieden voor 
ongeveer 65-70 leerlingen per jaar. Dit project zal zorgen dat het 
gebouw blijft bestaan. Door deze verblijfsmogelijkheid wordt studenten 
een kans geboden hun studie voort te zetten zonder zorgen over 
onderdak. Zij hoeven geen grote afstanden af te leggen en kunnen zich 
daardoor volledig richten op hun studie. Voor ouders is het 
geruststellend dat hun kinderen een goed onderdak hebben en zo 
kunnen werken aan een goede toekomst. Een goede opleiding zorgt 
niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling maar helpt ook mee aan het 
welvarender maken van de gemeenschap. Studenten van arme 
gezinnen uit meer dan 21 omliggende dorpen kunnen gebruik maken 
van de boardingschool in Keren. Dit project is uniek, en dankzij uw 
gulle donatie kan het gebouw voor langere periode gebruikt worden.  
In het vastenzakje kunt U uw bijdrage in de brievenbus van het 
parochiecentrum deponeren. In de Goede Week en tijdens de 
Paasvieringen kan het vastenzakje ook op de collecteschaal afgegeven 
worden. Of u maakt uw gift over op het rekeningnummer van de 
Vastenactie: NL21 INGB 0000 005 850 o.v.v. projectnummer 401390.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

                        St. Paulusparochie  
 
 
SINT JOZEFLOF OP 21 MAART IN GROENLO 
 
Op 8 december kondigde paus Franciscus voor de Kerk een Jozefjaar af 
om de devotie tot Sint Jozef te bevorderen. Het is honderdvijftig jaar 
geleden dat Paus Pius IX Sint Jozef uitriep tot beschermheilige van de 
katholieke Kerk. Dit Jozefjaar duurt nog tot 8 december 2021. 
Sint Jozef is in veel opzichten een toonbeeld van vertrouwen, ook en 
juist in onzekere tijden, zoals in deze tijd waarin de coronapandemie 
heerst en de Kerk in ons land voor grote uitdagingen staat. 
Paus Franciscus heeft naast dit kerkelijke Jozefjaar ook extra aandacht 
gevraagd voor zijn apostolische exhortatie ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde 
van de liefde) uit 2016 over huwelijk en liefde in het gezin.  
In de Calixtusbasiliek in Groenlo wordt het Hoogfeest van Sint Jozef 
gevierd op vrijdag 19 maart met een eucharistieviering om 9.00 uur, 
voorafgegaan door een half uur eucharistische aanbidding.  
Op zondag 21 maart is er om 17.00 uur een Sint Jozeflof in de basiliek, 
met Jozefliederen en een moment van uitstelling en aanbidding van het 
Heilig Sacrament. Reserveren van kerkbezoek kan via de website van 
de parochie HH. Paulus en Ludger Oost-Achterhoek. 
De vieringen worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. 
Paus Franciscus schrijft zo mooi in de brief waarin hij het Sint Jozefjaar 
aankondigt: “God vindt altijd een manier om ons te redden, mits we 
dezelfde creatieve moed tonen als de timmerman van Nazareth, die in 
staat was om een probleem om te zetten in een mogelijkheid, door 
altijd op de goddelijke voorzienigheid te vertrouwen.” 
Daar mogen we ons aan optrekken. 
 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
DANKBETUIGING 

 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 
hartverwarmende medeleven, in welke vorm dan ook, 
tijdens de ziekte en het overlijden van onze moeder 
en oma Jo te Morsche-Hakvoort. 
     
Fam. Te Morsche 
 
 
GEDICHT UIT EEN VEERTIGDAGEN BEZINNING 
 
We bidden 
voor allen, die geen plaats meer hebben 
op de arbeidsmarkt, 
voor zelfstandigen, kleine boeren, 
en flexibel werkenden, voor de jongeren, 
voor mensen met een gesubsidieerde baan, 
voor mensen die in een sociale werkplaats werken, 
voor al diegenen 
die nare besluiten moeten nemen, 
vanwege de teruglopende economie, 
voor ieder, die moet rondkomen 
van een uitkering; 
dat zij moed en kracht houden, 
blijven geloven in een toekomst, 
waarin niet bitterheid 
maar solidariteit overheerst, 
en waarin de economisch sterkeren 
naar hen omzien en met hen delen. 
 
Hub Crijns 
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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:   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 29 maart, 26 april 

- 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 29 maart 
 

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  
zaterdag 3 april t/m vrijdag 1 mei 2021:  

  uiterlijk t/m zaterdag 27 maart 2021.    

bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 
 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’ 
 - of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com   s.v.p. in ‘Word-document’ 
 - deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat. 
 
 

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 
 na telefonische afspraak bij  

 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 
 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 

 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 

 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  
 

 
 

 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   

bij ‘ ’t Achterummeke 
 Achterom 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@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 

 

 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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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   

http://www.politie.nl/
mailto: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. 
 

 
 

Vrijwilligers die ook in barre tijden hun mannetje staan 
Enkele weken geleden werd Nederland en ook Beltrum overvallen door 
het winterweer. Door de sneeuwval in combinatie met wind ontstonden 
hier en daar flinke sneeuwduinen wat voor de nodige overlast zorgde. 
Toch was de toegang tot de kerk al weer snel toegankelijk. Dit is te 
danken aan de heren Ribbers die in actie kwamen om de kerk 
sneeuwvrij te maken waardoor bezoekers veilig de kerk konden 
bereiken. Ook op het kerkhof staken de vrijwilligers van de 
onderhoudsploeg de handen uit de mouwen en werden de paden vrij 
van sneeuw gemaakt. Hulde aan de vrijwilligers die zich door het barre 
weer niet hebben laten tegenhouden en bij dezen een woord van dank 
voor hun inzet.  
 


