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3 april 2021

Periode: zaterdag 3 april 2021 t/m vrijdag 30 april 2021

Pastoor De Jong wijdt Beltrumse Palmpasen-takjes
Pastoor De Jong kwam afgelopen zaterdag speciaal naar Beltrum voor
het wijden van de Palmpasen-takjes. Deze ongeveer 200 takjes waren
kort daarvoor door koster Henk Klein Gunnewiek geknipt in de
pastoorstuin.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 3 april t/m vrijdag 9 april 2021

Pasen: verrijzenis van de Heer (Jaar B)
Weekend lezingen:

Handelingen 10,34a.37-43
Johannes 20, 1-9

Zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan (Joh. 20,9).
Zondag 4 april (Pasen)
10:30 u. in de kerk

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink

Misintenties:
Overleden familie Orriëns-Everink; Hendrik en Wilhelmien ReijerinkSevert; overleden familie Schilderinck-Papenborg; Agnes Bleumink-te
Bogt; Frans Hoitink en overleden ouders Hoitink-Lepping; overleden
ouders Venderbosch; Antoon Hoitink; overleden familie HoitinkMombarg; familie Bouwmeesters-van Hal; Miel Bouwmeesters-Lamers;
Jan en Dora Bouwmeesters; Marietje Nahuis-Hendriks; Leis Klein
Nijenhuis-Scholten; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Bernard te
Loeke (jgd.); Marie Hoitink-Brinke; Herman Dreierink; Antoon Huinink;
overleden ouders Huinink-Onstenk en Henri; overleden ouders Klein
Gunnewiek-Groot Severt; Riek Heutinck-Sasse; Willy Huls; overleden
familie Huls-te Brake; overleden ouders Hanselman-Everink; Herman en
Frans Hanselman; Johan en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Hendrik en
Marie Helmers-Heutinck; overleden familie Nijbroek-te Fruchte; Anneke
Beernink-Bomers; overleden familie Beernink-Bomers; overleden ouders
te Brake-Woertman en Vincent te Brake (jgd.).
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Woensdag 7 april
09:30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Harrie Zemann (namens mensen van de gang); Theo Scharenborg;
Frans Zieverink (jgd.); Marie Zieverink-Hemmink; overleden ouders
Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma.

Gedicht uit een 40-dagen bezinning
Aandacht
Aandacht is eerbiedig
Ze dringt zich niet op.
Ze kan wachten,
ze laat vertrouwen groeien.

Ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol.
Ze komt ook in moeilijke tijden.
Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn.
Ze is eenvoudig.

Aandacht is ontvankelijk.
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in.
Ze kan ontvangen.

Aandacht heelt onze wonden.
Aandacht versterkt onze
innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht
schenkt en die aandacht
ontvangt

Aandacht is tijd.
Ze neemt de tijd
ze jaagt niet op.
Ze overhaast zich niet.
Aandacht is attent.
Ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet.
Ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw.

Marinus van den Berg
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 10 april t/m vrijdag 16 april 2021

Tweede zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:
Handelingen 4,32-35
Johannes 20,19-31

Toen zei Jezus tot Thomas: Zalig die niet
gezien en toch geloofd hebben (Joh. 20,29).
Zaterdag 10 april
19:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Diny Papen-Roerdink; families Stapelbroek en Hendriks; Marietje
Nahuis-Hendriks; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Joop Wolterinck (jgd.);
Antoon Huinink; Agnes Luttikholt-Stoteler; ome Hein Orriëns (jgd.);
Anneke Beernink-Bomers; Jan Bouwmeesters; Miel BouwmeestersLamers.
Woensdag 14 april
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 17 april t/m vrijdag 23 april 2021

Derde zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:

Handelingen 3,13-15.17-18
Lucas 24,35-48

Toen maakte Jezus hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften (Lucas 24,35-48).
Zaterdag/zondag 17/18 april
Geen viering in Beltrum
Woensdag 21 april
09:30 u. in de kerk
Misintenties:
Hendrik Rotink (jgd.).

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 24 april t/m vrijdag 30 april 2021

Vierde zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:
Handelingen 4,8-12
Johannes 10,11-18

De goede herder geeft zijn leven
voor zijn schapen (Joh. 10,11).
Zaterdag 24 april (extra collecte)
19:00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink

Misintenties:
Agnes Bleumink-te Bogt (jgd.); Frans Hoitink (namens kaartclub
Vruchman); Dinie Roelvink-Rooks (namens kaartclub Vruchman);
Marietje Nahuis-Hendriks; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Antoon
Huinink; Miel Bouwmeesters-Lamers.
Woensdag 28 april
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK

Za 3 apr 20:30 Groenlo
Zo 4 apr 09:00 Rekken
Zo 4 apr 09:30 Groenlo
Zo 4 apr 10:00 Lievelde
Zo 4 apr

10:30

Eucharistieviering
Mgr. Woorts en Diaken C. Peters
Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Eucharistieviering
Mgr. Woorts
Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Beltrum Woord- en communieviering
Past. werkster C. Roetgerink

Zo 4 apr 10:30 Neede
Zo 4 apr 10:30
Zo 4 apr 11:00
Ma 5 apr 09:30
Di 6 apr 09:00
Wo 7 apr

Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Rietmolen Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

09:30

Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Do 8 apr 09:00 Rietmolen Eucharistieviering
Vr 9 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Za 10 apr 16:00 Groenlo

Pastoor H. de Jong

Za 10 apr

19:00

Zo 11 apr 09:30
Zo 11 apr 15:00
Di 13 apr 09:00
Di 13 apr 09:00
Wo 14 apr19:00

Doopviering

Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Groenlo
Groenlo
Groenlo
Neede
Groenlo

Eucharistieviering
Overige vieringen
Ochtendgebed
Eucharistieviering
Overige vieringen
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Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Werkgroep

Do 15 apr 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 16 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Za 17 apr 19:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Za 17 apr 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Zo 18 apr 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Di 20 apr 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Wo 21 apr

09:30

Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Vr 23 apr 09:00 Groenlo
Za 24 apr

19:00

Zo 25 apr 09:30
Di 27 apr 09:00
Wo 28 apr19:00
Vr 30 apr 09:00

Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

Beltrum Woord- en communieviering
Past. werkster C. Roetgerink

Groenlo
Groenlo
Groenlo
Groenlo

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Overige vieringen
Eucharistieviering

Pastoor H. de jong
Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong

Za 1 mei 19:00 Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Za 1 mei 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering
Werkgroep
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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:
Alfons Meijer
Hassinkstraat 13
Hij is op 2 maart 2021 op 58-jarige leeftijd overleden.
Harrie te Morsche
Morgenzonweg 29 Winterswijk (v.h. Heelweg)
Hij is op 17 maart 2021 op 84-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 1 en zondag 2 mei 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.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de collectes in februari is € 154,10 en van
maart € 158,30. De opbrengst van de extra collecte voor de PCI in
februari 2021 is € 34,50.
EXTRA COLLECTE
In het weekend van 24 en 25 april is er een extra collecte voor de
Roepingszondag. U kunt ook uw bijdrage doneren op:
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. Fonds Priesteropleiding
aartsbisdom Utrecht.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 14 en 28 april is er een Taizé viering in de R.K. Calixtus
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.
DANKJEWEL
Wat een verrassing! Zelfs in corona tijd denkt onze trouwe fan aan koor
Kiddoesj. We zijn elk jaar weer blij met de gulle gift voor ons koor.
We hopen snel weer de repetities te mogen hervatten en daarna weer
met zijn allen tijdens de vieringen te mogen zingen. De vooruitzichten
zijn echter nog niet rooskleurig. We houden moed!
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.
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IN MEMORIAM ALFONS MEIJER
Geheel onverwacht hebben wij na een kort ziekbed en op veel te jonge
leeftijd, afscheid moeten nemen van Alfons Meijer, wonende in de
Hassinkstraat. De afgelopen jaren was hij de steun en toeverlaat, van
de tegenover hem wonende vluchtelingen uit Syrië. Zij kregen deze
woning aan de Hassinkstraat toegewezen. Vele gewoontes in onze
gemeenschap waren vreemd voor hen. Nooit klopten ze tevergeefs aan
bij Alfons voor informatie. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet om
deze families een ‘thuis’ te geven. Hem nu te moeten missen heeft ook
voor hen een grote leegte achtergelaten. Alfons hield er niet van om op
de voorgrond te staan, maar heeft het verdiend om geprezen te
worden voor zijn omzien naar elkaar.
Op het boekje van de afscheid viering van 8 maart stond de gedachte:
Immens was zijn liefde, onwerkelijk het verlies, waardevol de
herinneringen.
We zijn als geloofsgemeenschap dankbaar voor alles wat Alfons voor
hen heeft gedaan en hopen dat hij mag rusten in vrede.
Moge de goede herinneringen aan hem de familie tot steun zijn.

De locatieraad Beltrum
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St. Paulusparochie
VASTENACTIE 2021
Ter herinnering, de Vastenactie 2021 richt zich op het project Keren in
Eritrea. Om lange reistijden voor leerlingen uit arme gezinnen uit de
omgeving van Keren te voorkomen, wil men het verblijf voor deze
leerlingen renoveren. Zo is het voor deze studenten toch mogelijk een
opleiding te volgen. Deze studenten uit 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.
Om hulp te bieden kunt u het vastenzakje dat u bij de vorige Echo hebt
ontvangen met uw bijdrage in de brievenbus van het parochiecentrum
deponeren. Als u het vastenzakje niet meer heeft, kan het natuurlijk
ook in een enveloppe. Vermeld dan op de enveloppe dat het voor de
Vastenactie is. In de Goede Week en tijdens de Paasvieringen kan het
vastenzakje ook op de collecteschaal afgeven 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.
ZONDAG GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
De heilige paus Johannes Paulus II was een groot vereerder van de
heilige Poolse zuster Faustina Kowalska. Aan haar heeft de Heer zich
bekend gemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke
Barmhartigheid te bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op
Barmhartigheidszondag (Beloken Pasen) naderen tot het sacrament van
boete en verzoening en de eucharistie bijzondere genaden te schenken.
In het jaar 2005 overleed paus Johannes Paulus II op de vooravond
van deze zondag. Op zondag 11 april vindt wederom een Uur van
Barmhartigheid plaats in de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in
Groenlo. Er is gelegenheid tot stil gebed bij het Allerheiligste
13

Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt
gebeden én er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van
boete en verzoening. Het gebedsuur wordt gehouden van 15.00 uur tot
ongeveer 16.30 uur. U kunt er ook voor kiezen een gedeelte mee te
maken. Eerder op deze zondag begint de eucharistieviering om 9.30
uur. De vieringen zijn ook te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Voor de
eucharistieviering dient u te reserveren, voor het gebedsuur niet.

Pastoor H.A.M. de Jong

De redactie wenst u allen fijne Paasdagen
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Uit de Beltrumse gemeenschap
NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Na een winters tintje zijn we ongemerkt al in het voorjaar
gekomen. Om het voorjaar te vieren heeft De Zonnebloem Beltrum
vorige week bij de gasten een prachtig paasbloemetje bezorgd.
Natuurlijk willen we ook graag weer gezelligheid met elkaar en
activiteiten organiseren. De Zonnebloem kijkt wat er nu wel kan op een
veilige manier met inachtneming van de coronamaatregelen. Voorop
staat dat de deelnemer en de vrijwilliger er zich prettig bij voelen. We
willen corona niet brengen maar zeker ook niet meenemen. 1,5 meter
en mondkapje zal nog even nodig zijn maar één vrijwilliger met
gast/deelnemer is mogelijk. Wandelen, leuke verhalen delen onder
genot van een kopje koffie/thee is mogelijk. Geen groepjes nu nog,
maar wel kijken wat er wel kan.
Zonnebloemzaden
Vorig jaar hebben we zakjes met Zonnebloemzaden huis aan huis
verspreid. Ons gele goud bloeide in de zomer en daar worden we blij
van. Het kweken van Zonnebloemen is een mooie bezigheid. Er is ons
regelmatig gevraagd om het dit jaar een vervolg te geven. En dat gaat
weer gebeuren. We geven iedereen de gelegenheid om de zaadjes af
te halen op zaterdag 17 April vanaf 7.30 uur tot 12.00 uur bij de
Sporthal. Wanneer u uw oude papier komt inleveren kunt u
zonnebloemzaden mee nemen. Lukt dit niet maar toch geïnteresseerd?
Overleg met uw vrijwilligster in de wijk of neem contact op met Anita
Wallerbos 0544 - 48 74 30. Voelt U zich alleen, wilt u graag bezoek, of
wilt u meedoen met een activiteit van de Zonnebloem dan kunt u zich
ook melden bij Anita Wallerbos.
De Zonnebloem afdeling
Beltrum wenst u allen fijne
paasdagen!
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PERSBERICHT
Vanwege de corona maatregelen is het nu niet mogelijk om fysiek
samen bij een te komen voor de jaarvergadering RvOB. Daarom zal er
op 14 april wederom een digitale jaarvergadering gaan plaatsvinden.
Een vergadering in een andere vorm dan u gewend bent. De opzet van
deze vergadering zal dan ook meer informatief zijn met diverse
presentaties van verschillende projecten. Actuele projecten zoals
Wonen, zorg & welzijn, voorstellen dorpscontactpersoon voor Beltrum
en ontwikkelingen rondom het vier-generaties park ‘de Stroet’.
Mochten er vragen en/of mededelingen zijn die genoemd moeten
worden op deze vergadering, dan kunt u deze per mail (voor 9 april)
aangeven via info@raadvanoverlegbeltrum.nl. Tijdens de vergadering
worden alleen de vooraf ingediende vragen beantwoord. Het is helaas
technisch niet mogelijk om tijdens de vergadering aanvullende vragen
te stellen. De livestream van deze vergadering zal starten om 20:00.
De link voor het bijwonen van deze vergadering kunt u vinden op:
www.beltrumlive.nl. Wij hopen dat u digitaal aansluit bij deze
vergadering. De RvOB gaat verder met allerlei zaken in en rondom
Beltrum. Hiervan willen wij u graag op de hoogte houden. Ondanks de
fysieke contact beperkingen door de corona, mag en kunt u RvOB altijd
blijven benaderen voor vragen, ideeën en andere zaken.

Met vriendelijke groet, namens bestuur RvOB, Hermien Roelvink
4 MEI 2021
Evenals vorig jaar willen we dit jaar op een sobere wijze stilstaan bij de
dodenherdenking, om zo toch aandacht te besteden aan de
oorlogsslachtoffers van Beltrum. Hoe we het precies vorm gaan geven
weten we nog niet. Maar zeker krijgen - als gebruikelijk - verenigingen,
zaak, bedrijf of instellingen, die dit jaar een jubileum vieren
gelegenheid door een bloemenhulde te brengen, dit te benadrukken.
Enkele aanmeldingen zijn er al, maar wilt u of uw vereniging, zaak,
bedrijf of instelling ook hiervan gebruik maken, neem dan via e-mail
contact op met Carla klein Breteler: wckleinbreteler@gmail.com.

Commissie 4 mei, namens Raad van Overleg 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: 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 26 april, 24 mei
- 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 26 april
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 1 mei t/m vrijdag 28 mei 2021:
uiterlijk t/m zaterdag 24 april 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@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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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.

Annie Scharenborg, José Pierik en Margriet Spexgoor (v.l.n.r.)

Administratie op rolletjes
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Beltrum zorgt ervoor dat
het binnen onze kerk op administratief gebied allemaal op rolletjes
loopt. De dames Annie Scharenborg, José Pierik en Margriet Spexgoor
zijn al jaren de drijvende krachten van het secretariaat. Naast het
bijhouden van de ledenadministratie kunt u er terecht voor vragen en
informatie over bijvoorbeeld aanmeldingen voor doop en huwelijk of
over praktische zaken als de kerkradio en De Echo. Ook kunt u via het
secretariaat een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de
pastoor. Een belangrijke taak van het secretariaat is ook het opnemen
en registreren van de misintenties. U kunt contact opnemen met
secretariaat via de telefoon (0544 - 48 21 11) of per Email
(beltrum@paulus-ludger.nl), maar u bent ook van harte welkom om
ons tijdens de openingstijden in het parochiecentrum te bezoeken. Het
secretariaat is elke donderdagochtend van 10:30 tot 11:30 geopend.
Daarnaast is één keer in de vier weken, in de week dat de Echo
uitkomt, het secretariaat ook op maandagavond van 19:00 tot 20:00
uur open.
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