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     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 58, nummer 6 
 2 april 2022 
 
 
 

Periode: zaterdag 2 april 2022 t/m vrijdag 29 april 2022 

 

 
 
Boekpresentatie in onze kerk 
Zaterdag 19 maart presenteerde Marian Hulshof haar boek: 
‘Ik wil meepraten. Het leven van een onverzettelijk meisje uit Avest.’ 
Ongeveer 10 jaar geleden begon Marian aan het optekenen van de vele 
verhalen van haar moeder en vele gesprekken werden gevoerd om het 
levensverhaal van haar moeder in boekvorm vast te leggen. 
Het was een bewuste keus om deze presentatie in onze kerk te 
houden, want in onze parochiekerk ontving haar moeder Dora Hulshof-
Nahuis (96) voor haar meest belangrijke sacramenten, aldus Marian. 
Het boek is door € 27,00 ovv postadres en e-mail over te maken op 
NL12 ASNB 0782 3779 20 t.n.v. MJB Hulshof. 
 
Hierboven ziet u Marian en vervolgens Dora, Agnes en Trees Nahuis 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 2 april t/m vrijdag 8 april 2022 

 
 

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 43,16-21 
Johannes 8,1-11 
 
Jezus zei: ‘Laat degene onder u die zonder 
zonden is het eerst een steen op haar 
werpen (Johannes 8,7). 
 
 
Zaterdag 2 april en zondag 3 april 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 6 april 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; Frans Zieverink (jgd.); Marie Zieverink-Hemmink; 
overleden ouders Ballast-Luttikholt, Jan, Theo en Wilma; Theo 
Scharenborg; Joop Wolterinck (jgd.). 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 9 april t/m vrijdag 15 april 2022 
 
 
Zesde zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C) Palmzondag 
 
Weekend lezingen:   
Lucas 19,28-40 
Lucas 22,14-23,56 

Zij riepen: ‘Gezegend de Koning die komt 
in de naam van de Heer (Lucas 19,38). 
 
 
Zondag 10 april (Palmzondag) 
 
10.30 u. in de kerk Woord - en gebedsviering 
       Voorganger:  Werkgroep Liturgie 
       Koor:    Palmpasen kinderviering/muziek 
Misintenties: 
Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek; Miel Bouwmeesters-Lamers; 
Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; Paula Lankveld-Hongerkamp; 
Bernard te Loeke (jgd.); voor een 90-jarige. 
 
 
Zondag 10 april 
 
20.00 u. in de kerk De Passie 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor: Gelegenheidskoor en muziek 
 
 
Woensdag 13 april 
 
Geen viering in Beltrum 
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Donderdag 14 april (Witte Donderdag) 
 
13.30 u. in de kerk Familieviering 
       Leerlingen en leerkrachten 
       Basisschool ‘de Sterrenboog’ 
 
 
 
 
 

Solidariteit 
 
Het is niet iets 
van nu eens wel 
en dan weer niet. 
 
Het is niet eentje 
van de zovele jasjes 
die je bij gelegenheid 
eens kunt aantrekken. 
 
Het is niet iets 
wat afhangt van de zin 
of van het moment, 
of van de zin 
van het moment. 
  
Solidariteit 
is een levenshouding, 
iets wat je hele manier 
van leven doordringt. 
Je staat er mee op 
en soms kun je er niet van slapen 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 april t/m vrijdag 22 april 2022 
 

 

Paaszondag - Verrijzenis van de Heer (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 10,34a.37-43 
Johannes 20,1-9 
 
De twee mannen zeiden: Hij is niet hier, 
Hij is verrezen’ (Lukas 24,6). 
 
 

Zondag 17 april 
 
11.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastor J. Baneke 
       Koor:    Kiddoesj 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Hendrik en Wilhelmien Reyerink-Severt; Frans 
Hoitink; Herman Schilderinck; Pastor Scholten; overleden familie 
Orriëns-Everink; Herman ten Have en overleden familie; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; Ome Jan Bouwmeesters; Wies Kooyers-
Wanten; Bernard Hoitink; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Henk 
Schilderinck; Paula Lankveld-Hongerkamp; Henk Reijerink; Frans en 
Dien Kl. Gunnewiek-Lemelder; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; 
overleden ouders te Brake-Woertman (jgd.) en Vincent te Brake; 
Hendrikus en Marie Klein Gunnewiek-Stortelder; overleden ouders 
Huinink-Onstenk en Henri; overleden ouders Klein Gunnewiek-Groot 
Severt; Agnes Bleumink-te Bogt (jgd.); Agnes Luttikholt-Stoteler; Riek 
Heutinck-Sasse; Anneke Beernink-Bomers; overleden familie Beernink-
Bomers. 
        
 

Woensdag 20 april 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Hendrik Rotink (jgd.) 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 april t/m vrijdag 29 april 2022 

 
 
Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 5,12-16 
Johannes 20,19-31 
 
Jezus zei tegen Tomas: ‘Kom hier met je vinger 
en bezie mijn handen’ (Johannes 20,27).  
 
 
Zaterdag 23 april 
 
17.00 u. in de kerk Doopviering 
 Voorganger: Pastoor H. De Jong 
  
 
Zondag 24 april (Feestelijke Parochieviering) 
 
10.30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger:  Pastoraal team 
       Koor:    Gelegenheidskoor 
Misintenties: 
Miel Bouwmeesters-Lamers; Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; 
Thea Hofman; familie Beunk-Hoitink; Henk Schilderinck (jgd.); Paula 
Lankveld-Hongerkamp; overleden familie Ten Barge-Olthoff-de Reus; 
Agnes Luttikholt-Stoteler. 
 
 
Woensdag 27 april 
 
Geen viering in Beltrum 
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Vieringen Parochie 
 

Za 2 apr 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  
Diaken C. Peters 
 

Za2/Zo 3 apr   Beltrum   Geen viering 
 
Zo 3 apr 09:30 Groenlo Eucharistieviering  Pastoor H. De Jong 
Zo 3 apr 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep  
Zo 3 apr 17:00 Groenlo Oecumenische viering  

Werkgroep Oec. Raad  
Di 5 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
 
Wo 6 apr    09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
 

Do 7 apr  09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 8 apr  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Za 9 apr  19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
Zo 10 apr  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
 
Zo 10 apr  10:30  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           Werkgroep  
           Palmpasen kinderviering 
 
Zo 10 apr   10:30 Neede Woord- en communieviering 

Werkgroep 
Zo 10 apr   17:00 Groenlo Oecumenische viering  

Werkgroep Oec. Raad 
 

Zo 10 apr  20:00  Beltrum  De Passie 
 
Di 12 apr   09:00 Groenlo Gebedsviering  Werkgroep  
Di 12 apr   09:00 Neede Eucharistieviering     Pastoor H. De Jong 
Wo 13 apr   19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep  
 
Witte Donderdag  
Do 14 apr   19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong                                                                                              

Diaken C. Peters 
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Goede Vrijdag   
Vr 15 apr  15:00 Groenlo Overige vieringen Dhr. P. Muller  
        Kruisweg 
Goede Vrijdag   
Vr 15 apr 15:00 Neede  Woord- en communieviering  

Pastoor H. De Jong  
Goede Vrijdag (Kruisweg)  
Vr 15 apr 19:00 Groenlo Woord- en communieviering  

Pastoor H. De Jong en Diaken C. Pete  
Paaszaterdag Paaswake  
Za 16 apr 20:30 Groenlo  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong en  
         Diaken C. Peters   
Eerste Paasdag 
Zo 17 apr 09:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink   
Zo 17 apr 09:00 Rietmolen Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters      
Zo 17 apr 09:30 Groenlo Eucharistieviering  

Pastor J. Baneke  
Zo 17 apr 10:00 Lievelde Woord- en communieviering    
        Werkgroep  
   
Zo 17 apr  11:00  Beltrum  Eucharistieviering 
           Pastor J. Baneke  
   
Zo 17 apr 11:00 Neede  Woord- en communieviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink  
Tweede Paasdag   
Ma 18 apr 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Di 19 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
 
Wo 20 apr 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong  
 
Do 21 apr 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 22 apr 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoraal team  

Together Days 
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Za 23 apr 17:00  Beltrum  Doopviering   
Pastoor H. De Jong 
  

Zo 24 apr 10:30  Beltrum  Eucharistieviering  
Pastoraal Team  

           Feestelijke parochieviering 
           All together days 
           Met mekare 
 
Zo 24 apr 10:30 Rietmolen Woord- en communieviering  

Werkgroep 
Zo 24 apr 15:00 Groenlo Gebedsviering  Pastoor H. De Jong  
Zo 24 apr 16:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
Di 26 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
Vr 29 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
Za 30 apr 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 

Za 30 apr/zo 1 mei  Beltrum  Geen viering 
 
Zo 1 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong  
Zo 1 mei 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Zo 1 mei 17:00 Groenlo Overige vieringen Pastoor H. De Jong  
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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. 
 
 
DOOPAANKONDIGING 
 
Op zaterdag 23 april wordt tijdens de doopviering 
om 17.00 uur in onze locatiegemeenschap  
opgenomen:    

 
Dries Piepers 
Hassinkstraat 28 

 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
 Paula Lankveld-Hongerkamp 
 Dorpsstraat 2 (Hassinkhof) 
 
Zij is op 15 maart jl. op 89-jarige leeftijd overleden. 
                 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en 
goede herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collecte in februari is € 288,70.  
 
 
EXTRA COLLECTE 
 
Van 2 maart t/m 17 april is er weer een extra collecte. Deze keer voor 
de Bisschoppelijke Vasten Aktie. U kunt het ook overmaken op  
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie te ‘s-Gravenhage. 
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 13 april is er Taizé viering in de R.K Calixtus in Groenlo 
om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
De viering van 27 april vervalt in verband met Koningsdag. 
 
 
 
 

 
 
De redactie wenst u allen Fijne Paasdagen 
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Locatie nieuws 
 
    HART VOOR OEKRAINE 
 
 
Hierbij het verhaal dat Natasha Kolbeek ons 
vertelde in de viering van 12 maar jl. 
In het evangelie lazen we: 
Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, 
zei Petrus tegen Jezus: ’Meester, het is goed dat wij 
hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, 
een voor Mozes en een voor Elia, ’maar hij wist niet wat hij zei. 
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die 
een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen 
omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ’Dit is mijn Zoon, mijn 
uitverkorene, luister naar hem!’ 
 
Dit is een tekst waar hoop uitspreekt.  
Te vertrouwen op God! Dat Zijn wil geschiedt. En dat het goed komt. 
En naar Hem luisteren we en kunnen erop vertrouwen dat het goed 
komt. Ook al is het niet de weg die wij als mens zouden hebben 
gekozen. 
Hoop…, uit de drie verbonden woorden: Geloof, Hoop en Liefde. Of 
zoals onze jongste dochter heet: Vera, Nadiya, Lyubov. 
De afgelopen 16 dagen heb ik de drie fases meegemaakt. Ongeloof, 
angst en hoop.  
 
Ongeloof dat het toch een invasie van de vijand in mijn moederland, 
Oekraïne is gekomen. 
Angst voor mijn ouders en broer die ver in Kyiv zijn en niet zomaar weg 
kunnen. 
Hoop, omdat de vijand niet zo sterk blijkt als was voorgesteld.  
 
Hoop, om God te vinden om met de mensen in Oekraïne te zijn en voor 
mijn ouders en broer. Inmiddels zijn zij Kyiv ontvlucht. Ze zijn bij elkaar 
en hebben een goede plek gevonden waar zij kunnen wachten tot er 
verandering komt. Dan ben ik God dankbaar, dat ze veilig zijn. Het 
liefste had ik ze hier in mijn armen gesloten. Maar dat gaat niet. 
Zoals Petrus meteen druk was met regelen.  
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Er moeten tenten komen. Nee, dat is jouw weg. Maar de weg van God 
is dat Jezus de Zoon van God is en dat er naar hem wordt geluisterd. Ik 
ben daarom God dankbaar voor de situatie zoals die nu is. Iedereen 
veilig. Oekraïne is een prachtig land. Het is mijn moederland.  
Ik heb daar mijn herinneringen. Op het platteland bij mijn oma. 
En natuurlijk in mijn stad Kyiv. Gelukkig hebben de kinderen ook het 
platteland gezien en hebben ze diverse keren vakantie gevierd in Kyiv. 
Onbezorgd. Zwemmen, vissen, naar het centrum, Dynamo Kyiv zien 
voetballen tegen Feyenoord. Ja, zij hebben ook herinneringen.  
En dat we zelf een aantal jaar met de auto daarheen zijn geweest.  
Nu ligt er een wolk over Oekraïne. Mensen zijn bang, maar ook 
zelfverzekerd dat er een kans is dat het goed komt. We bidden tot de 
Heer. Naar Hem zullen we luisteren. De zorgen leggen we bij Hem neer 
wat ons weer kracht geeft om door te gaan. 
 
De tekst van het Oekraïense volkslied luidt: 
Nog is Oekraïens glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid, 
Nog zal het lot ons, jonge broeders, toelachen. 
Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw in de zon, 
en ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land. 
Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid. 
En wij zullen tonen dat wij, broeders, van het geslacht der Kozakken 
zijn. 
 
Ik wil tot slot een oud gebed uitspreken, dat mijn overgrootmoeder 
Maria Morska, al bad: 
(Natasha spreekt dit gebed nu in het Oekraïens) 
 
De vertaling luidt: GEBED VOOR OEKRAINE: 
God de Grote, God de Almachtige!  
Wij, Uw zondige kinderen, komen in de nederigheid van ons hart tot U 
en buigen onze hoofden. Vader! Vergeef onze zonden en de zonden 
van onze ouders, grootouders en overgrootouders. Aanvaard vandaag, 
we smeken U, ons oprecht gebed en onze dankbaarheid voor Uw 
oneindige barmhartigheid jegens ons. Hoor onze gebeden en aanvaard 
de gebeden van ons vermoeide hart.  
Zegen ons Vaderland Oekraïne, geef ons land vrijheid en geluk.  
Barmhartige Heer, schenk Uw genade aan allen die zich smekend tot U 
wenden. Voor weduwen, voor wezen, voor kreupelen en zwakken, en 
voor hen die Uw Barmhartigheid en Uw hulp nodig hebben. 
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Verenig ons allemaal in één grote familie van Christus, zodat alle 
mensen, als broeders, Uw Majestueuze Naam altijd, en nu, en altijd, en 
voor altijd en altijd mogen verheerlijken. Amen. 
 
 
Om licht 
  
Wij bidden om licht voor die wijde wereld 
en voor de plaats waarin wij wonen: 
nieuw licht, overal waar de stoppen van 
de hoop zijn doorgeslagen. 
  
Nieuw geloof, 
overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven dat de vrede 
het winnen zal van de oorlog. 
 
Nieuwe liefde, 
overal waar de aandacht 
voor elkaar is verflauwd.  
 
Nieuwe ogen, 
overal waar mensen het niet meer zien 
en op elkaar zijn uitgekeken. 
  
Wij bidden om licht, 
overal waar duister en dood 
het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden 
tot het kleine handgemeen, 
van de grote honger 
tot ieders eenzaamheid,  
van het grote wantrouwen 
tot ieders gebrek aan mededogen. 
 
Wij bidden om licht, wij bidden om Christus, 
de nieuwe mens: dat hij opstaat in ieder van ons  
en in die ene wereld van ons samen. 
Amen!                                               Jan van Opbergen 
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HH. Paulus en Ludger Parochie 

 
 
DE PASSIE 2022 
 
De Passie 2022 ‘Ken je mij?’ The Passion raakt je!  
Palmzondag 10 april wordt om 20.00 uur de 
Passion, ofwel ‘de Passie’ in Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopnemingskerk gevierd/ opgevoerd. 
We leven nu in een periode van oorlog in de 
Oekraïne met toch wel voor ons consequenties. Ook hebben we twee 
jaar van de Covid-19 Pandemie achter de rug. Allerlei maatregelen 
bepaalden ons dagelijks leven. We merkten dat ‘lijden’ nooit ver weg is. 
En dit lijden staat altijd centraal in de Passie. Het kruisopnemen 
betekent deelgenoot worden van mensen die onder het lijden gebukt 
gaan. Hoe realistisch is dit verhaal? Het lijdensverhaal van Jezus is niet 
alleen een historisch feitenrelaas van Jezus’ “Gepassioneerd worden, 
geraakt worden”. Wat zien we als we naar onze medemens kijken. 
Het is het verhaal over keuzes maken, een verhaal waarin de blik op 
ons eigen leven, onze samenleving wordt gericht. Een verhaal ook dat 
ons doet nadenken over de vragen van het leven anno 2022. 
Herkennen wij in de Ander een mens die een beroep op ons doet en 
die om onze aandacht vraagt? 
Wat doet het met ons, met mij? 
Ken je Mij? Jezus stelt ons de vraag: Ken je mij? 
Hem kennen betekent je bewust zijn van wat de Ander doet en voelt 
en van wederzijds begrip en respect. 
Deze vraag is het uitgangspunt van De Passie 2022. Met verhalen en 
gebeurtenissen uit het nieuws en met Nederlandstalige liederen die het 
goed vertolken. De nummers vertellen één voor één een verhaal. 
De nummers worden gezongen door goede solisten samen met een 
groot projectkoor en een professioneel combo. Zij gaan zingend en 
muzikaal voor in The Passion. 
De Passie 2022 staat onder leiding van Frank Sterenborg. 
De uitvoering begint om 20.00 uur en de entree bedraagt €5,00 (dit is 
inclusief boekje). Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegang gratis. 
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VASTENACTIE 2022  
 
Zoals u in de vorige Echo 
hebt kunnen lezen staat 
dit jaar de Vastenactie in het teken van ‘Landrechten voor inheemse 
volken’. Heel uitgebreid is daar het doel van de actie van dit jaar 
beschreven. 
Nu in de huidige omstandigheden, worden we dagelijks ook 
geconfronteerd met beelden van of zelfs direct betrokken bij mensen 
die moeten vluchten voor hun leven om te ontkomen aan het 
oorlogsgeweld. We leven erg mee met de ontheemden uit de Oekraïne. 
Toch vragen we ook aandacht voor de ontheemden waar onze 
Vastenactie voor bestemd is. Daarom treft u in deze Echo het wel 
bekende Vastenzakje aan. Deze zou u in de Goede Week in de 
brievenbus van ons parochiecentrum kunnen deponeren of tijdens een 
Viering tijdens de Paasdagen tijdens de collecte inleveren. Natuurlijk 
kunt u ook uw bijdrage over maken op rekeningnummer  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 
 
EEN NIEUW BEGIN                      

 
Onder deze titel organiseert het bestuur en het pastoresteam van de 
HH. Paulus- en Ludgerteam in samenwerking met de commissie 
Ontmoeting & Inspiratie een avond op donderdag 21 april in de aula 
van de SG Marianum aan de Deken Hooijmansingel 1 in Groenlo. Wij 
heten u v.a. 19.00 uur welkom met een kop koffie/thee. Deze avond 
die om 19.15 uur begint, is de aftrap van TOGETHER DAYS, een 
parochiedriedaagse. 
Na de voorstelling is er tot 22.30 uur ruimte voor een hapje en een 
drankje en onderlinge ontmoeting. In verband daarmee verzoeken we u 
zich uiterlijk zondag 17 april aan te melden bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@paulus-ludger.nl of 0544 46 46 63. 
We doen dit uit dankbaarheid naar ieder van u en de betrokkenheid 
van ons allen op de gezamenlijke toekomst waarin we geloven. 
 
Als de lente aanbreekt, loopt de natuur weer uit. Nieuw leven ontpopt 
zich en barst open. Wat in de wintertijd lag te waken, komt nu 
tevoorschijn. Het nieuwe, frisse komt, geurt je tegemoet en is vol van 

mailto:secretariaat@paulus-ludger.nl
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beloften. Het lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Het 
nieuwe is nog kwetsbaar. En soms moet er eerst iets sterven wil er 
nieuw leven mogelijk zijn. De groei kan in de natuur zijn, maar juist ook 
in onszelf. Van oude verworvenheden moet afscheid genomen worden 
willen nieuwe inzichten kunnen groeien. Dat kan pijn doen. Daarna pas 
kan van de nieuwe schoonheid genoten worden. 
In deze voorstelling komen verschillende verhalen aan bod waarin deze 
aspecten verwoord zijn. Zo is er een verhaal van de bijzondere 
vriendschap tussen de zonnebloem en de mus. En hoe vergaat het de 
arme Russische vrouw die overvallen wordt door de 
oorlog? Lukt het de boer om antwoord te krijgen op de 
vraag, waarom zijn bomen geen vruchten meer dragen? 
Deze verhalen worden door Jacqueline van Koolwijk 
muzikaal begeleidt op keyboard en diverse 
snaarinstrumenten (onder andere gitaar, keyboard en 
swaramandala). 

 
 
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 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.  
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
NIEUWS UIT BELTRUM 
 
Het voorjaar is al in volle gang, waarmee Park de Stroet elke dag nog 
iets mooier wordt! Komt u ook genieten van alles wat groeit en bloeit? 
Binnenkort gaat de dierenweide ook bewoond worden. Op zaterdag 
23 april zal het park officieel geopend worden! Kom ook meedoen en 
meebeleven! 
 
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 om te Rummikuppen, kaarten, 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.  
 
Repair Café Beltrum: om de week op zaterdag (2 april, 16 april en 
30 april) en daarna elke oneven week op de zaterdagochtend van 10 
tot 12 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! Ook voor kleding, meubels of 
apparaten. 
 
Wist je dat per 1 juli elke koopwoning verplicht op elke etage een 
brandmelder moet hebben? Tonnie Krabben wil zorgen voor 
voorlichting aan huis en een gezamenlijke inkoop van goede 
brandmelders. Dus heeft u nog geen brandmelders in uw koopwoning? 
Neem dan contact op met Tonnie Krabben en doe mee met de 
gezamenlijke inkoop: 06-83 36 90 33 of  tonniekrabben@hotmail.com   
Let op! Woon je in een huurwoning? Dan zal de eigenaar moeten 
zorgen voor de brandmelders.  
 
De Groenlose Gids kan vanaf heden afgehaald worden bij de Coop, 
maar nu ook in het Kulturhus, als deze open is. Op woensdag tussen 
11.00 uur en 11.45 uur, van 19.00 tot 20.00 uur (tijdens de Dorpsböke) 
en donderdags van 13.oo uur tot 15.30 uur.  
 

mailto:tonniekrabben@hotmail.com
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Helpt u Beltrum schoon te houden en maakt u toch een lekkere 
wandeling door ons buitengebied? Er staan 6 prikstokken en hesjes 
bij het Kulturhus. Meld je bij het Kulturhus of bij Chantal Papen (06- 
226 78 211).  
 
Koersbal is weer opgestart! Elke maandagmiddag om 14.00 uur wordt 
er gezellig een balletje gerold in de kapel van de Hassinkhof.  
Kom gerust een kijkje nemen of lekker meedoen.  
 
27 april is er weer Willy’s verjaardagsfeestje op het Mariaplein. Er 
wordt wederom weer een schitterende autosterrit georganiseerd 
vanaf 11.30 uur. Aanmelden hiervoor kan via 
www.koningsdagbeltrum.nl. Echt een activiteit voor jong én oud! 
 
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, 06-226 78 211.  
 
Bij het Kulturhus zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om 1x per maand (of zo nu en dan waar nodig) gastheer of gastvrouw 
te zijn: op een avond koffie en drankjes schenken voor 
vergadergroepen of activiteiten.  
 
We zoeken ook versterking bij het opnieuw opstarten van 
activiteiten na corona. Wie zou het leuk vinden om dit te doen? Zo 
ontmoet je allerlei andere mensen, maak je je nuttig voor de 
maatschappij en heb je ook nog eens een gezellig middag of avond!  
Meld je aan bij Chantal Papen, 06-226 78 211 of via 
dorpsverbinderbeltrum@gmail.com of kom op woensdag- of 
donderdagmorgen langs (aan) bij het Kulturhus.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koningsdagbeltrum.nl/
mailto:dorpsverbinderbeltrum@gmail.com
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BEDANKJE KIDDOESJ 
 
Wederom een dank je wel aan onze trouwe fan. 
Een verrassing met een knipoog naar 2022! 
We zijn elk jaar weer blij met de gulle gift voor ons koor. 
We zijn weer volop begonnen met repeteren en de eerste viering 
inmiddels gehad. 
We hebben er weer zin in en hopen dat er geen coronastoring komt. 
Trouwe fan heel hartelijke dank voor de gift en we hopen dat je nog 
vaak in de kerk aanwezig bent tijdens de vieringen van koor Kiddoesj. 
 
 
BELTRUM, ONS DORP 
 
Omroep Gelderland schenkt in haar uitzending van 11 
april aandacht aan Beltrum. 
De film die door het Blindeninstituut in 1969 is gemaakt, 
is gedigitaliseerd en wordt in de Serie: Ons Dorp uitgezonden.  
En deze is door een tweetal Beltrummers van commentaar voorzien. 
Allerlei aspecten van ons dorpsleven komen aan bod en u zult zeker 
een blijk van herkenning voelen bij deze beelden. Het geeft een 
duidelijke en leuke impressie weer van ons dorp. 
 
 
ZET BELTRUM WEER IN KLEUR! 
 
Evenals de afgelopen jaren wil de Zonnebloem afd. Beltrum 
weer gratis zonnebloempitten uitdelen. Dit doen we op zaterdag 16 
april (paaszaterdag) van ongeveer 8.30 – 12.00 uur tijdens de oud-
papier inzameling bij de sportvelden. 

De “zonnebloem” is ook het nationale symbool van Oekraïne.  
We willen zaaien voor de vrede en hiermee onze steun betuigen. 
Daarom staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.  
Het ontvangen bedrag wordt gestort op giro 555. 

Zaai de zonnebloemen in je tuin, bloempot of op een andere zonnige 
plek en maak een mooie foto van het resultaat.  
Stuur de foto naar: josebouwmeesters@yahoo.com 
De drie meest bijzondere foto’s komen in aanmerking voor een leuke 
prijs. 
 
 

mailto:josebouwmeesters@yahoo.com
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DODENHERDENKING BELTRUM 4 MEI 
 
Op 4 mei a.s. vindt de dodenherdenking weer plaats om 17.30 uur bij 
het oorlogsmonument op het Mariaplein. 
Denkende aan de strijd in de Oekraïne weten we allemaal dat er weer 
vele slachtoffers zijn gevallen en nog vallen. Ook hier zullen we bij stil 
staan. 
Als we de verschrikkelijke beelden zien, beseffen we ons waarschijnlijk 
des te meer wat het betekent in vrijheid te kunnen leven. 
En we herdenken allen die hun leven gaven om dat voor ons mogelijk 
te maken!  
 
De herdenking wordt begeleid door Harmonie 
Orkest Concordia, die haar 100-jarig bestaan 
viert en jubilerende verenigingen en groepen, 
die een krans gaan leggen bij het monument. 
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te 
zijn. 
Namens de 4-5 mei commissie. 
 
Heeft u geen verzoek ontvangen om als jubilea een krans te leggen dan 
kunt u zich wenden tot Martin Bouwmeesters of Carla Klein Breteler. 
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RAAD VAN OVERLEG BELTRUM NODIGT U UIT! 
 
Op woensdag 13 april 2022 is de jaarvergadering 
RvOB. Deze gaat plaatsvinden in de Parochiekerk in 
Beltrum. Aanvang 20.00 uur. 
 
Samen met inwoners van Beltrum en buitengebied willen we zorgen dat 
het een aantrekkelijk dorp is en blijft voor iedereen. Een belangrijk 
project is het toekomstbestendig Wonen, Welzijn & Zorg. Vele 
vrijwilligers hebben zich hiervoor al ingezet. Natuurlijk willen we dit 
graag delen met iedereen. Maar vooral ook om de mening te horen van 
u als inwoner van Beltrum. 
We hopen op een interactieve vergadering en om met elkaar in gesprek 
te gaan. U bent van harte uitgenodigd! 
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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 25 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 28 maart 
 

 

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

zaterdag 30 april t/m vrijdag 27 mei 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 23 april 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  

 
 

 
 

 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   
bij ‘ ’t Achterummeke 

 Achterom 2 Parochiecentrum 

 Brievenbus(wit) is aanwezig. 
 Emailadres: achterummeke@live.nl  
 
 

PASTORALE ZORG: 
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u 

een beroep wilt doen op urgente gees  telijke zorg, kunt u bellen met:  
telefoonnummer 06 – 190 17 292.  

 
 

BIJ OVERLIJDEN: 

Contact opnemen met: 
- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15 

- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief) 
  Xandra, Tom en collega’s. 

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 
Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 

De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 
aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER 
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: 

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 
Tel. 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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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  
 

 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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FAMILIEVIERING “BIJNA PASEN!” 

 
Dat is het thema van de familieviering op 
Witte Donderdag 14 april a.s. 
We komen samen om 13.30 uur in de kerk. 
Alle kinderen en leerkrachten van 
 ‘de Sterrenboog’ werken er aan mee.  
 

We nodigen ouders/verzorgers, 
grootouders en alle belangstellenden van  
harte uit om met ons mee te vieren.  

 
Graag tot dan! 
Werkgroep familieviering 
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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. 

 

 
 
Twee prominente jubilarissen bij Kiddoesj 
Tijdens de Woord- en Communieviering op zondag 20 maart werden 
Margriet Spexgoor en Harrie Geverinck extra in de bloemen gezet 
vanwege hun respectievelijke 40- en 50- jarig lidmaatschap van het 
koor Kiddoesj. 
Ook zijn beiden zeer betrokken leden van onze geloofsgemeenschap.  
Als secretaris en voorzitter van onze locatieraad zijn ze actief voor onze 
Beltrumse kerkgemeenschap. En zeker in deze veranderende tijden met 
weer een groter geworden parochie Paulus en Ludger is het behartigen 
van onze plaatselijke belangen zeer belangrijk.  
Kortom, deze bloemenhulde en eretekens vanuit het diocesane Sint 
Gregoriusvereniging komen zeker bij de juiste personen terecht. 
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