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Onze Lieve Vrouw
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Jaargang 57, nummer 7
1 mei 2021

Periode: zaterdag 1 mei 2021 t/m vrijdag 28 mei 2021

Volgende week Actie Kerkbalans in Beltrum
In de week van 3 mei tot en met 7 mei houden we de Actie Kerkbalans.
Vanwege corona is de jaarlijkse actie een paar maanden later dan u
gewend bent. U leest er meer over in deze Echo.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 1 mei t/m vrijdag 7 mei 2021

Vijfde zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:
Handelingen 9,26-31
Johannes 15,1-8

Jezus zei: ‘Ik ben de ware wijnstok. En mijn
Vader is de wijnbouwer’ (Joh. 15,1).
Zondag 2 mei (actie Kerkbalans)
10:30 u. in de kerk

Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep

Misintenties:
Antoon Huinink; Miel Bouwmeesters-Lamers; Theo Brinke; Annie te
Woerd-Oldenkotte; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Jan Orriëns; voor een
80-jarige; overleden familie te Bogt-te Fruchte.
Woensdag 5 mei
09:30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 8 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Zesde zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:

Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Johannes 15,9-17

‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar
liefhebt’ (Joh. 15, 17).
Zaterdag 8 mei
19:00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Johanna Orriëns (jgd.); families Stapelbroek en Hendriks; Marietje
Nahuis-Hendriks; Marie Hoitink-Brinke; Leis Klein Nijenhuis-Scholten;
overleden familie Rotink-Thuinte; Hendrik Rotink; Antoon Huinink;
Johan Gunnewijk (jgd.) en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; Miel
Bouwmeesters-Lamers; Herman en Marietje te Bogt-Geverink en
overleden familie; Annie te Woerd-Oldenkotte; Wilhelmien StapelbroekKrabbenborg.
Woensdag 12 mei
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 15 mei t/m vrijdag 21 mei 2021

Zevende zondag van Pasen (Jaar B)
Weekend lezingen:

Handelingen 1,15-17.20a.20c-26
Johannes 17,11b-19

In die tijd bad Jezus: Zoals Gij Mij in de wereld
gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld’ (Joh. 17, 18).
Zaterdag 15 mei
10:30 u. in de kerk

Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep

Misintenties:
Antoon Huinink; Annie te Woerd-Oldenkotte; Miel BouwmeestersLamers.
Woensdag 19 mei
09:30 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:
Voor onze eigen parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 22 mei t/m vrijdag 28 mei 2021

Pinksteren (Jaar B)
Weekend lezingen:

Handelingen 2,1-11
Johannes 15,26-27; 16,12-15

Ze waren vervuld van vreugde toen
ze de Heer zagen (Joh. 20, 20).
Zaterdag 22 mei (extra collecte)
19:00 u. in de kerk

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink

Misintenties:
Overleden familie Orriëns-Everink; Agnes Bleumink-te Bogt; Frans
Hoitink; overleden ouders Hoitink-Lepping; overleden ouders
Venderbosch; Marietje Nahuis-Hendriks; Leis Klein Nijenhuis-Scholten;
Herman Dreierink; Antoon Huinink; Johan en Marietje GunnewijkTenhagen; Leo te Bogt; moeder Klein Nijenhuis-Scholten; Annie te
Woerd-Oldenkotte; Miel Bouwmeesters-Lamers; Antoon Hoitink;
overleden familie Hoitink-Mombarg; Wilhelmien StapelbroekKrabbenborg.
Woensdag 26 mei
Geen viering in Beltrum
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK

Zo 2 mei

10:30

Beltrum

Zo 2 mei 17:00 Groenlo
Di 4 mei 09:00 Groenlo
Wo 5 mei

09:30

Woord- en gebedsviering
Actie Kerkbalans
Werkgroep

Overige vieringen
Eucharistieviering

Beltrum

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Do 6 mei 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 7 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Za 8 mei

19:00

Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong

Beltrum

Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong

Zo 9 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Zo 9 mei 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Di 11 mei 09:00 Groenlo Ochtendgebed
Werkgroep
Di 11 mei 09:00 Neede
Eucharistieviering
Pastoor H. De
Wo 12 mei19:00 Groenlo Overige vieringen
Werkgroep
Do 13 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Hemelvaart
Vr 14 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Za 15 mei

19:00

Beltrum

Jong
Jong
Jong

Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Za 15 mei 19:00 Eibergen Eucharistieviering
Zo 16 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Di 18 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Wo 19 mei 09:30

Jong

Beltrum

Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. De Jong
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Do 20 mei 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 21 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Za 22 mei

19:00

Beltrum

Pastoor H. De Jong
Pastoor H. De Jong

Woord- en communieviering
Past. werkster C. Roetgerink

Za 22 mei 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Zo 23 mei 09:00 Rekken Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Eerste Pinksterdag
Zo 23 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Eerste Pinksterdag
Zo 23 mei 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Eerste Pinksterdag
Zo 23 mei 10:30 Neede
Woord- en gebedsviering
Werkgroep
Eerste Pinksterdag
Ma 24 mei09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Tweede Pinksterdag
Di 25 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Wo 26 mei19:00 Groenlo Overige vieringen
Werkgroep
Vr 28 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. De
Za 29 & zo 30 mei

Beltrum

Zo 30 mei 09:30 Groenlo

Jong

Jong
Jong
Jong

Geen viering

Eucharistieviering
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Mgr. Hoogenboom

Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2021
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. Verdere informatie kunt u terecht op
de website: www.paulus-ludger.nl.
OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Annie te Woerd-Oldenkotte
Molenberg Groenlo (voorheen Krabbenweg 2)
Zij is op 2 april 2021 op 89-jarige leeftijd overleden.
Harry Heutinck
Voslaan 21
Hij is op 3 april 2021 op 78-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 april is € 156,65. De opbrengst van de
extra collecte van roepingenzondag is € 27,60.
EXTRA COLLECTE
In het weekend van 22 en 23 mei is er een extra collecte van de
Pinksteractie voor de Nederlandse Missionaris. U kunt ook uw bijdrage
doneren op: IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse
Missionaris te ’s-Gravenhage.
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 12 en 26 mei is er een Taizé viering in de R.K. Calixtus in
Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
GEEN SECRETARIAAT
Op maandag 24 mei is er geen secretariaat wegens Pinksteren. De
misintenties moeten hiervoor dus ingeleverd zijn. De eerst volgende
openstelling zal maandag zal 21 juni zijn.
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Locatie nieuws
AANMELDEN VIERINGEN! NIEUW!
Extra mogelijkheid om u via ons eigen secretariaat aan te melden voor
de weekendvieringen. Met directe ingang, kunt u zich ook aanmelden
voor de weekendviering op de donderdagmorgen van 09:00 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.paulus-ludger.nl of via tel: 06
83 13 71 02 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
STROOMUITVAL
Op woensdag 7 april was er om 09:00 uur een eucharistieviering met
als voorganger Pastoor H. de Jong. Bij binnenkomst was het fris in de
kerk, de verwarming stond niet aan, het was donker in de kerk en de
verlichting brandde niet. Voor de viering konden ook de klokken niet
worden geluid Ondanks dat alle zekeringen in de meterkast op groen
stonden. Oorzaak: een ‘grote’ stoomstoring elders. De oorzaak bleek al
spoedig omdat bij het transformatiehuis in de Mr. Nelissenstraat er vijf
busjes van Liander stonden, waar druk werd overlegd wat de oorzaak
van de stroomstoring kon zijn. Kortom voor de woensdagmorgen
viering geen stroom, geen verwarming, geen klokken die luiden enz.
Maar een viering met de warmte en het licht van de brandende
kaarsen.

Uw locatieraad

10

HEMELVAARTSDAG: KERK OPEN
Op Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus 39 dagen na zijn
wederopstanding naar de hemel terugkeerde. Tegenwoordig staat het
in het teken van dauwtrappen: vooral voor het wandelen / fietsen in de
ochtenduren van Hemelvaartsdag. Om eventueel het dauwtrappen met
een stukje bezinning te beginnen, hebben we besloten dat de
Mariakapel al om 07.30 uur wordt geopend. En vanaf 09.30 uur is de
hele kerk tot 16.00 uur open. U hebt dan ook de gelegenheid om van
de fraaie muurschilderingen te genieten. Op het grasveldje naast de
kerk zetten we een aantal stoelen, zodat er even gerust en gegeten kan
worden. Natuurlijk zelf meegebracht eten en drinken. Met dit alles:
houd de coronaregels in acht!

De locatieraad
VASTENACTIE 2021
In Eritrea heeft het Bisdom Keren, door het bieden van een
boardingschool als verblijfplaats, besloten de opleidingskansen voor de
allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen te vergroten. Daarvoor
moet een bestaand gebouw worden gerenoveerd tot verblijfsmogelijkheid, zodat geen grote afstanden afgelegd moeten worden
voor hun schoolbezoek. En daaraan wordt uw bijdrage besteed.
De Vastenactie voor de renovatie van deze kostschool in Eritrea heeft
in onze geloofsgemeenschap het mooie bedrag van € 525,75
opgeleverd. Ook zijn er waarschijnlijk wel bedragen overgemaakt t.n.v.
Vastenactie, maar daar hebben we natuurlijk geen zicht op.
Dit fraaie bedrag is bijna het dubbele van vorig jaar en daar mogen wij
als Beltrumse gemeenschap best trots op zijn. We laten zien dat we
ondanks de corona, toch oog hebben voor de situatie van medemensen
en iets van onze welvaart afstaan. Iedereen hartelijk dank.
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KERKBALANS 2021
Zoals U al in eerdere Echo's hebt kunnen lezen, is de actie Kerkbalans
2021 vanwege corona uitgesteld tot eind april/begin mei. De viering
van zondag 2 mei 2021 om 10.30 uur staat in het teken van deze actie.
In de kerk komen mensen samen om hun geloof in God, maar ook om
levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden
willen gastvrij zijn naar hen, die niet bekend zijn met de kerk en ook
naar jonge mensen. Dit om samen te vieren in een zorgzame en
gastvrije kerk. Net als andere jaren zullen de bezorgers in de week voor
de viering de bescheiden voor de actie Kerkbalans 2021 bij U thuis
bezorgen. In de week daarna zullen de deelnameformulieren en
retourenveloppen weer worden opgehaald.

Commissie Kerkbalans
LEEST U DE MAANDELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF AL?
In mei 2017 verscheen de eerste Paulusbrief, de digitale nieuwsbrief
die elke 1e dag van de maand per e-mail wordt verstuurd naar
parochianen. Er zijn momenteel bijna 1000 abonnees, waaronder ook
veel Beltrumse parochianen. Ontvangt u elke maand nog niet de
digitale nieuwsbrief per e-mail? Meldt u dan aan via de parochiewebsite
www.paulus-ludger.nl. Klik op ‘Media’ en vervolgens op ‘Nieuwsbrief
aanmelden’. U hoeft alleen uw e-mailadres, naam en woonplaats in te
vullen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met een link. Als u daarop
klikt, bent u geabonneerd en ontvangt u maandelijks de gratis digitale
nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden.

Locatieraad Beltrum
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HH. Paulus en Ludger Parochie
PASTORALE COLUMN
Meimaand is Mariamaand. Dit jaar zou in de meivakantie de 3-jaarlijkse
aartsbisdombedevaart naar Lourdes weer plaatsvinden. Door corona is
reizen naar het buitenland en dus ook op bedevaart gaan, niet
mogelijk. Hoe het in de toekomst wél kan daar ik zie ik met spanning
en vooral met vertrouwen naar uit. Maria is voor velen een belangrijke
inspiratiebron voor geloven en een troost in het persoonlijk leven.
Maria, een jong meisje die verloofd is met Jozef uit het huis van David,
krijgt bezoek van een engel met een vreemde boodschap. “Wees niet
bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger
worden en een zoon baren, je moet hem Jezus noemen”. Het antwoord
van Maria, een paar woorden, zal beslissend zijn voor eeuwen. “Mij
geschiedde naar uw woord”. Gods woord beheerst al vanaf het begin
Gods omgaan met zijn volk. Telkens weer worden mensen opgeroepen
om gehoor te geven aan dit woord. Geroepen worden we om
dienstbaar te zijn aan Gods bedoelingen en zo mee te werken aan Gods
koninkrijk van liefde en vrede. Maria’s antwoord is het antwoord van
het geloof. Het is een “ja” zeggen op het woord van God, dat in haar
een nieuw begin wil maken, tot redding van de wereld. Zij geeft zich
helemaal over aan God. Nooit heeft geloof dieper ingegrepen in het
leven van een mens dan bij Maria. Het heeft heel haar leven als vrouw
bepaald. Het heeft ruimte gemaakt voor Gods werk niet alleen in haar,
maar in heel de mensheid: het nieuwe begin, dat kwam met de
geboorte van Jezus de verlosser en redder van de wereld. Zij is daarom
de eerste en grootste van alle gelovigen. Haar nicht Elisabeth, ook vol
van heilige Geest, prijst Maria om haar geloof. God blijft mensen
roepen om zich in dienst te stellen van zijn heilswerk. Ieder heeft zijn
of haar persoonlijke roeping, in het gezin, in de samenleving, in de
kerk. De mens is vrij om te antwoorden op Gods roepstem en werk te
maken van dienend geloof, in het groot en in het klein. Kun je van
harte “ja” zeggen op Gods uitnodiging en je overgeven aan de werking
van zijn heilige Geest in je? De Pinkstergeest wordt op de vijftigste dag
van Pasen over ons uitgestort. De Geest van wijsheid, inzicht, hulp en
sterkte die ons kracht geeft om Maria te volgen in haar geloof: dat is
dienstbaar zijn aan Gods bedoelingen. Voor mij is Maria een groot
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voorbeeld in geloven, dienstbaar zijn, vader-zijn. Het is daarom dat ik
graag plaatsen bezoek waar wonderlijke dingen door Maria zijn
gebeurd: Lourdes, Kevelaer, Banneux. Ik ervaar er meer dan anders
hoe door Maria hemel en aarde iets dichter bij elkaar komen. Mijn
gebed tot Maria brengt me dichter bij haar Zoon en God zelf.
Momenten waar ik me bemoedigd weet om mijn leven en (pastorale)
werk ‘anders’ aankan. Mijn geloof wordt er door versterkt. Maria, de
eerste gelovige van het nieuwe verbond trekt met ons mee op de
pelgrimstocht van ons leven. Ik wens ons toe dat we in de meimaand
tijd en ruimte weten te maken voor gebed op Haar voorspraak. Dat ons
leven en geloven er nieuwe richting en houvast door mag krijgen.

Diaken Cor Peters
MEIMAAND – MARIALOF IN GROENLO EN LICHTENVOORDE
Regelmatig blader ik even door het boek in de Mariakapel. Mensen
komen hier tot rust. Ze komen met hun zorgen, vragen en
dankbaarheid bij Maria. Ik lees over zorgen om zieke mensen, behoud
van werk, over relaties, een gebed om uitkomst, om rust voor een
gestorvene en kracht om verder te kunnen. Ook dankbaarheid is een
terugkerende bede. Soms staat er een hartenkreet opgetekend in het
boek of een kort ‘dank u’. In de maand mei hebben we bijzondere
aandacht voor de Moeder van de Heer. Mei, in het voorjaar, de Paastijd
betekent nieuw leven. Wat doods was laat weer nieuw leven zien. We
denken aan vruchtbaarheid, aan het moederschap. We verlangen naar
ruimte en een einde van corona. Gedurende de meimaand wordt in
vele kerken de rozenkrans gebeden. In onze parochie openen en
sluiten we deze maand met een Marialof met een moment van
uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. De openingslof is op zondag
2 mei om 17.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, de sluitingslof
op 30 mei in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, ook om 17.00 uur.
Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria komen we bij Hem om
rust en verlichting te vinden. Maria is de gezegende onder de vrouwen.
Haar lofzang begint met: “Mijn hart prijst hoog de Heer”

Pastoor H.A.M. de Jong
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AANWIJZING EUCHARISTISCH CENTRUM
Het parochiebestuur heeft het bericht van de aartsbisschop ontvangen
dat, in verband met het samengaan van de voormalige parochies St.
Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen
als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en Ludger. De
aartsbisschop heeft hiermee het advies gevolgd dat de beide
voormalige parochiebesturen hem in het kader van de fusieaanvraag
hadden voorgelegd. In het eucharistisch centrum is de zondagse viering
van de eucharistie in principe gegarandeerd, evenals o.a. de vieringen
van de hoogfeestdagen. In de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde zal
echter zoveel mogelijk de zondagse eucharistieviering voortgang
vinden. Voor deze kerk komt hierdoor de gunstige ruimte om ook
andere mogelijkheden om samen te vieren te laten plaatsvinden. Met
één priester, één diaken en één pastoraal werkster in het pastoraal
team blijven we echter kwetsbaar. We hopen dat er versterking komt
voor het team. Tenslotte hopen we ook dat er spoedig een verruiming
komt in de coronamaatregelen zodat er meer dan het maximumaantal
van dertig kerkgangers fysiek kan meevieren.

Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger
NIEUW TELEFOONNUMMER
Met ingang van 7 april is er een nieuw telefoonnummer voor
reserveringen van vieringen. U kunt zich aanmelden via het centraal
secretariaat Parochie HH. Paulus en Ludger in Groenlo via
onderstaande nieuwe telefoonnummer: 06-83 13 71 02
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NIEUW LOGO
Het is u misschien al opgevallen dat de gefuseerde Parochie HH. Paulus
en Ludger ervoor hebben gekozen ook een nieuw parochie logo te laten
ontwerpen. Het zal enige tijd in beslag nemen voordat alle parochie
uitingen van dit nieuwe logo zijn voorzien. Is ook hier de spreuk:
”zuinigheid met vlijt bouwt ‘Kerken’ als kastelen van toepassing. Is het
u al opgevallen dat ook wij in deze editie van de Echo voor het eerst
het nieuwe logo hebben toegepast? Op de parochie website en van de
locatie Beltrum is het nieuwe logo toegepast. Met dit logo laten we zien
wie we zijn en waar we voor staan.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
DE ZONNEBLOEM BELTRUM BEDANKT!
Mw. L. Klein Nijenhuis-Scholten voor de nalatenschap van
‘Het broene kaartgeld’ een bedrag € 46,95. We zullen het
bedrag een mooie bestemming geven.
4 EN 5 MEI
Zoals in de vorige Echo reeds vermeld zijn ook dit jaar geen uitgebreide
activiteiten rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag mogelijk. Toch
willen we ook dit jaar aandacht besteden aan de Dodenherdenking op 4
mei. En we hebben gekozen voor eenzelfde opzet als in 2020.
Namens gemeente Berkelland, de Sterrenboog, Raad van Overleg
Beltrum en enkele jubilerende verenigingen als Dameskoor en EHBO
Beltrum, zullen kransen gelegd worden. Middels een maquette bij het
monument zullen we aandacht schenken aan de Beltrumse
oorlogsslachtoffers. Ook bij het EMB-gebouw tegenover Dute wordt het
kenmerk van Engelse Bevrijders weer duidelijk zichtbaar gemaakt.
Of dit laatste voor 4 mei lukt is nog niet helemaal duidelijk.
Voor 4 mei vragen wij u de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis
aan de oorlogsslachtoffers en op 5 mei te vlaggen om de vrijheid uit te
dragen en als eerbetoon aan hen die ons 76 jaar geleden hebben
bevrijd. Als u als inwoner van Beltrum ook uw respect wil tonen voor
alle slachtoffers van de jaren ’40-’45 door een bloem neer te leggen,
dan vragen wij u dit - met in achtneming van de coronaregels - na
17.00 uur te doen.

Comité 4-5 mei
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RONALD JANSEN
Na een kleine oplage van de eerste druk, die binnen een maand was
uitverkocht, is er nu een herziende uitgave op de markt gekomen.
Het gaat om een naslagwerk over Beltrum met de titel: ‘Overzicht van
meerderjarige inwoners van Beltrum en naaste omgeving 1750-1899.’
Het boek is te bestellen voor € 47,65 bij www.bol.com of de
boekenshop van BoekenGilde te Enschede (gratis verzending).
De historische belangstelling voor dit Achterhoekse dorp is aanleiding
geweest voor dit boek. Geboren en getogen in Beltrum heeft
ondergetekende geprobeerd inzicht te krijgen in de familiegeschiedenis
van het platteland van Beltrum en omstreken. Aan de hand van het
aangewezen bronnenmateriaal zijn de namen van de personen
alfabetisch op familienaam gerangschikt. Naar schatting worden er
meer dan 6900 meerderjarige inwoners uitvoerig behandeld in een
periode van 150 jaar. Het is een omvangrijk naslagwerk geworden,
waaraan meer dan 10 jaar is gewerkt. Het ingenaaide werk met
genealogische informatie bevat 1054 pagina’s en is geïllustreerd met
diverse huwelijksakten, bidprentjes en overige afbeeldingen.

Met vriendelijke groet,
Ronald Jansen
COLLECTE LONGFONDS 2021
Ook dit jaar is de landelijke collecteweek van het longfonds. Dit jaar is
dat de week van 17 t/m 21 mei. We hebben besloten om in Beltrum
niet aan huis te gaan collecteren. De reden is dat wij de landelijke
richtlijnen willen nakomen van het RIVM. De veiligheid van ieders
gezondheid vinden wij belangrijker. Het longfonds kan uw financiële
steun zeker in deze tijd héél goed gebruiken! Wilt u toch graag wat
doneren, dan kunt u geld overmaken op het volgende banknummer:
NL24 ABNA 0828 5930 43 t.n.v. longfonds. Hiervoor hartelijk dank!
We hopen volgende jaar weer een beroep te doen op onze collectanten
zodat er weer aan huis gecollecteerd kan worden.

Marian te Woerd en Ingrid Draaijer
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RESPECTVOL
Onlangs zei een hoogleraar aan een talkshowtafel, en dat was niet voor
de eerste keer, hele kwetsende dingen over God en gelovigen. Alsof je
achterlijk was als je nog in Hem geloofde en je je inzette voor de kerk.
Ik werd er verdrietig van en was teleurgesteld dat de presentator en de
overige gasten elkaar enkel gniffelend aankeken. En vroeg me af
waarom het me toch zo raakte. Schaamde ik me soms voor mijn geloof
of confronteerde het me soms met mijn eigen momenten van
geloofstwijfel?
Natuurlijk, je mag je mening uiten, je kunt het met elkaar oneens zijn.
Maar het was de respectloze toon die me raakte en als je dan als
gelovige steeds meer in de minderheid bent, wordt de kans nog kleiner
dat iemand het voor God en jou opneemt. Dat kwetsen kan voor
gelovigen en niet gelovigen gelden, maar ook voor gelovigen onderling,
ook in de kerk kunnen we elkaar soms pijn doen, met woorden en
denigrerende blikken of door over en niet met de ander te praten. Toen
ik een paar dagen later met een stel Jeugdkapeljongeren van onze
PKN-gemeente een eigentijdse jeugddienst voorbereidde, ervoer ik
gelukkig dat het ook anders kan. De jongeren zochten liederen voor
piano en gitaar uit, en hoewel het niet hun smaak was, ook een
orgelstuk voor ouderen. ‘Je in de ander inleven, dat is het mooiste lied.’
Ondertussen belde ik een gemeentelid van dik negentig jaar om te
vragen wat zij een mooi lied voor de jeugddienst zou vinden. ‘Ach,’ zei
ze, ‘dat moet je niet aan mij vragen, dat vindt de jeugd toch te
ouderwets.’ Nadat ik haar verzekerd had dat de jongeren dit echt
wilden, somde ze een paar liederen op en zong ze spontaan het eerste
couplet van De heilige stad. Uit haar hoofd en recht uit haar hart. Ik
vond het zo troostrijk en hoop vurig dat we voortaan wat vaker zo’n
tegenstem zullen horen. En dat gasten aan talkshowtafels wat vrijer
over hun geloof durven te praten of zingen.

Christine van Reeuwijk
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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/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 24 mei, 21 juni
- 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 21 juni
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 29 mei t/m vrijdag 25 juni 2021:
uiterlijk t/m zaterdag 22 mei 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 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. 06 83 13 71 02
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.

Marcel Helmers is de nieuwe budgethouder Locatieraad
Sinds 1 januari jl. is Marcel Helmers officieel de budgethouder voor de
Locatieraad Beltrum. Al een jaar maakte hij deel uit van de Locatieraad
en kreeg hij de taken geleidelijk overgedragen van Paulien Ribbers.
Marcel heeft de afgelopen jaren zijn sporen al volop verdiend in het
Beltrumse verenigingsleven bij onder andere de Raad van Overleg en
VIOS. In zijn bestuurswerk nam hij veelal de functie van
penningmeester voor zijn rekening. Ook in zijn dagelijkse werk bij
Scharenborg Assurantiën houdt hij zich bezig met de financiën.
De Locatieraad was dan ook blij dat Marcel Helmers met zijn ruime
ervaring toezegde om de functie van budgethouder te willen vervullen.
Nu Beltrum onderdeel is van een steeds grotere parochie, verandert
ook de rol van de budgethouder. Het is daarom belangrijk dat Beltrum
deze positie goed heeft ingevuld om over de ‘Beltrumse centen’ te
waken. Een van zijn taken voor de komende periode is de financiële
afhandeling van de Actie Kerkbalans. De voorbereiding en de
organisatie hiervan is handen van een speciale werkgroep bestaande
uit Fieny Bennink, Paulien Ribbers en Ivo Bleumink.
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