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     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 58, nummer 7 
 30 april 2022 
 
 
 

Periode: zaterdag 30 april 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022 

 

 
 
Palmpasen 
Zondag 10 april hebben ruim 40 kinderen een Palmpasenviering 
meegemaakt. Vol trots toonden zij in een optocht zowel in de kerk als 
wandelend rond het Hassinkhof hun Palmpasenstok. Na hun rondtocht 
wachtte hen nog een leuk verrassings(snoep)zakje. Bakker Stroet had 
een mooi, groot haantje gemaakt. Deze was op het altaar tussen alle 
paasstokken van de kinderen te bewonderen. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 april t/m vrijdag 6 mei 2022 

 
 

Derde zondag van Pasen (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
 
Handelingen 5,27b-32.40b-41 
Johannes 21,1-19 (of: Johannes 
21,1-14) 
 
 
Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 
Jezus zei: ’Breng ook wat vis die jullie net gevangen hebben.’ 
 
 
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Zondag 1 mei 10.30 uur vrije inloop 
 
 
Woensdag 4 mei 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden familie Rotink-Thuinte; Hendrik Rotink. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 7 mei t/m vrijdag 13 mei 2022 
 
 
Vierde zondag van Pasen (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 13,14.43-52 
Johannes 10,27-30 
 
 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik 
geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze 
uit mijn hand roven. 
 
 
Zaterdag 7 mei (extra collecte) 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
       Koor:    Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Pastor Scholten (jgd.); Johannes Wilhelmus Orriëns (jgd.); Herman 
Schilderinck (jgd.); Paula Lankveld-Hongerkamp; Wies Kooyers-
Wanten; Bernard Hoitink; uit dankbaarheid; Wilhelmien Stapelbroek-
Krabbenborg; Anneke Beernink-Bomers; overleden familie Beernink-
Bomers; Marietje ten Have-Thijssen; Willy Wiegerinck; Jan Stapelbroek; 
overleden familie Stapelbroek; overleden ouders Stoteler-Huurneman; 
Fons Stoteler; Miel Bouwmeesters-Lamers; Johan Gunnewijk (jgd.) en 
Marietje Gunnewijk-Tenhagen.  
 
 
Woensdag 11 mei 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Vrijdag 13 mei 
 
13.30 u. in de kerk: Huwelijk Christian Meenhuis en Marloes Elshof 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 14 mei t/m vrijdag 20 mei 2022 
 

 

Vijfde zondag van Pasen (Jaar C)   
 

Weekend lezingen:   
Handelingen 14,21-27 
Johannes 13,31-33a.34-35 
 
 
Waar ik heen ga, daar kunnen jullie 
niet komen. “Ik geef jullie een nieuw 
gebod; Heb elkaar lief. 
 
 

Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Zondag 15 mei 
 
10.30 u. in de kerk concert Rhumtas 
 
        

Woensdag 18 mei 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 21 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 

 
 
Zesde zondag van Pasen (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 15,1.2.22-2 
Johannes 14,23-29 
  
 
Ik laat jullie vrede na: mijn vrede 
geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan.   
 
 
Zaterdag 21 mei 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Past. werkster Carla Roetgerink 
       Koor:    Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; Paula Lankveld-Hongerkamp; 
Marietje ten Have-Thijssen; Willy Wiegerinck; Herman Dreierink (jgd.); 
Frans Hoitink; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Miel 
Bouwmeesters-Lamers.  
 
 
Woensdag 25 mei 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Donderdag 26 mei Hemelvaart 
 
Geen viering in Beltrum 
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Vieringen Parochie 
 

Za 30 apr    Beltrum  Geen viering 
Zo 1 mei  10.30  Beltrum  Vrije inloop 
  
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 
Di 3 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
  
Wo 4 mei 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
Koffiedrinken 

 
Do 5 mei  09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 6 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
  
Za 7 mei  19:00  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
  
Zo 8 mei  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Di 10 mei  09:00 Groenlo Gebedsviering  Werkgroep  
Di 10 mei  09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Wo 11 mei  19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep  
Do 12 mei  09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 13 mei   09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Vr 13 mei  13.30  Beltrum  Huwelijk  

Christian Meenhuis en Marloes Elshof  
 

Za 14 mei   19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Zo 15 mei  10:30  Beltrum  Concert Rhumtas 
 
Zo 15 mei  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Zo 15 mei  10:00 Lievelde Woord- en communieviering  

Werkgroep  
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Di 17 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong
  
Wo 18 mei 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
  
Do 19 mei  09:00 Eibergen Eucharistieviering     Pastoor H. De Jong 
Vr 20 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
  
Za 21 mei 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werkster C. Roetgerink
  
Zo 22 mei  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Zo 22 mei  11:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 

            en past. werkster 
             C. Roetgerink  
Di 24 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Wo 25 mei 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep  
Do 26 mei  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong
  
Do 26 mei    Beltrum   Geen Viering (Hemelvaart)  
   
Vr 27 mei  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
  
Za 28 mei 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering 

Werkgroep Kiddoesj 
  
Za 28 mei  19:30 Rietmolen Woord- en communieviering 

Werkgroep  
Zo 29 mei  09:30 Groenlo Eucharistieviering 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. 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
 Marietje ten Have-Thijssen 
 Pronsweide, voorheen Hemminksweg 1 
 
Zij is op 2 april jl. op 91-jarige leeftijd overleden. 
 
 Rikie Hofstede-Orriëns 
 Dorpsstraat 2, kamer 3 
 
Zij is op 3 april jl. op 92-jarige leeftijd overleden. 
 

Willy Wiegerinck 
Grolseweg 12 

 
Hij is op 6 april jl. op 70-jarige leeftijd overleden. 
 
 Regien Oldenkotte-Zieverink 
 Mr. Nelissenstraat 44b 
 
Zij is op 16 april jl. op 80-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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HUWELIJK 
 
Christian Meenhuis en Marloes Elshof 
Vrijdag 13 mei 13.30 uur. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collecte in april is € 573,35. 
 
 
EXTRA COLLECTE 
 
De extra collecte in het weekend van 07 mei is voor Roepingszondag.  
U kunt ook geld overmaken op IBAN NL64ABNA 0810 4964 88 t.n.v.  
Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.  
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 11 mei en 25 mei is er Taizé viering in de R.K Calixtus in 
Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
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Locatie nieuws 
      
      

WITTE DONDERDAG 
 
Op Witte Donderdag was de kerk gevuld met de schoolkinderen en 
ouders van de school De Regenboog. Leraren en kinderen vonden het 
een mooie viering op Witte Donderdag. Het Thema van de viering was 
zeer toepasselijk namelijk: Bijna Pasen. Na afloop van de viering was er 
voor iedere bezoeker nog een cadeautje van de Zonnebloem. Zaai voor 
vrede in de Oekraïne. 
 
Dank aan eenieder die ervoor gezorgd heeft dat we Pasen dit jaar weer 
op inspirerende wijze hebben kunnen vieren. 
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GOEDE VRIJDAG 
 
Woon-zorgcentrum De Hassinkhof in Beltrum/Marga Klompé. 
Voor de bewoners van woon-zorgcentrum de Hassinkhof/ Marga 
Klompé was er op Goede Vrijdag de mogelijkheid in de ''oude Kapel "via 
een diapresentatie de kruisweg te vieren. Na de viering was in de aula 
een gezamenlijk diner. 
 

 
 
11e Statie 
Jezus wordt gekruisigd. 
Vastgebonden worden, geen kant meer uit kunnen.  
Het maakt je angstig en klein.  
Maar dat is nog niet alles: Jezus wordt vastgespijkerd, vastgepind.  
Hij is net als alle andere misdadigers, veroordeelden.  
Hij is een gevaarlijk mens. 
Kunnen wij ons dat indenken? Vastgepind worden op één (verkeerd) 
woord. Geen kant meer op kunnen, niets in te brengen hebben. 
Anderen hebben over jou beslist. Je bent verkeerd, een mens te veel, 
iemand die uitgeroeid moet worden, niet langer meer mag spreken, 
niet meer mag leven. Aan een kruis genageld worden, muurvast zitten, 
te kijk voor iedereen. 
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ACTIE KERKBALANS 2022 
 
De Actie Kerkbalans is grotendeels afgesloten en heeft binnen onze 
geloofsgemeenschap tot het volgend resultaat geleid.  
Het voorlopig resultaat is als volgt: 
  

 Aantal 
2022 

Bedrag Aantal 
2021 

 

Automatisch van 
bank 

421 € 43.316,00 484 € 43.414,00 

Contante 
bijdragen 

128 € 5.943,30 194 € 6.697,71 

Toegezegd via 
bank 

103 € 10.582,50 90 € 11.146,00 

Toezegging via 
bank zonder 
bedrag 

5   5  

Doen niet mee 88  69  

Deelname-
formulier niet 
ingeleverd 

326  338  

Totalen 1071 € 58.841,80 1180 € 61.257,71 

  
Voor 2022 is een bedrag van € 58.841,80 toegezegd. Dit is € 2415,91 
minder dan de toezegging voor 2021, een mooi resultaat. Over 2021 is 
een totaalbedrag binnengekomen van € 62.552,67. Dit is € 1.294,96 
hoger dan was toegezegd, een resultaat waarmee we bijzonder blij zijn. 
Als uw deelnameformulier, om welke reden dan ook, niet is opgehaald 
dan verzoeken wij U vriendelijk, dit alsnog in een gesloten envelop te 
deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, met vermelding: 
Actie Kerkbalans. Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben 
bijgedragen aan dit resultaat, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage 
en zeggen wij van harte dank.  
Ook alle vrijwillig(st)ers die hebben meegewerkt om de actie 
Kerkbalans goed te laten verlopen daarvoor onze oprechte dank.  
 
Commissie Kerkbalans, 
Ivo Bleumink, Fieny Bennink, Paulien Ribbers. 
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Uit de bezinningsmail rondom Pasen 
 
Leven bij de dag 
 
Heer Jezus, wij hebben U 
de wereld uitgekruisigd, 
woest en leeg 
werd toen de heuvel Golgotha, 
woest en leeg 
werd heel de wereld. 
  
Maar U kwam terug, 
niet te verslaan 
kwam U terug. 
  
U, de gelittekende, 
het gebroken licht, 
stralend kwam U terug 
op de Paasmorgen. 
 
Niet als Eenling, 
maar als Eersteling, 
wij mogen delen 
in uw overwinning. 
  
Help ons, Heer, 
te leven bij de dag, 
de dag van Pasen 
  
U geeft ons niet alleen 
een nieuw leven 
maar ook een nieuw sterven, 
hallelujah!         
 
Jaap Zijlstra 
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PASTOOR EN PAROCHIEBESTUUR OP BEZOEK BIJ 
LOCATIERAAD 
 
Op dinsdag 12 april jl. brachten pastoor De Jong en de 
parochiebestuurders Ben Bomers en Betsy Hummelink een bezoek aan 
de locatieraad Beltrum. Dit onderhoud dat door coronamaatregelen al 
een aantal keer was uitgesteld, was bedoeld om van gedachten te 
wisselen over de ruimte die we als Beltrumse locatieraad hebben om 
invulling te geven aan onze geloofsgemeenschap. De aanleiding voor 
de gedachtewisseling was de verstoorde relatie van de locatieraden van 
Lievelde en van Rietmolen met het parochiebestuur. Inmiddels is door 
de fusie van de Ludger en Paulus parochies tot de nieuwe Parochie 
H.H. Paulus en Ludger sprake van verdere schaalvergroting.  
Ook de gevolgen hiervan voor het functioneren en de toekomst van de 
geloofsgemeenschap Beltrum kwam in het onderhoud ter sprake.  
Vanuit de locatieraad kwam de oproep om meer ruimte te laten aan 
een ‘Beltrumse invulling’ van de geloofsgemeenschap en vertrouwen te 
hebben in de vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten.  
Verder riep de locatieraad op meer ruimte te laten voor een eigen 
Beltrumse identiteit. Zo kan de betrokkenheid bij de kerk worden 
vergroot. In het gesprek gaven de pastoor en de bestuursleden aan 
gehouden te zijn aan regels en voorschriften die er binnen de  
RK kerk gelden. Daarnaast zien ze in het meer centraal organiseren, 
vanuit de parochie in plaats van per locatie, een mogelijkheid om 
efficiënter met de schaarste (o.a. pastoraal team en vrijwilligers) om te 
gaan. Ruimte voor eigen initiatieven is er volgens de pastoor wel, mits 
het binnen het pastoraatsplan past.  
Afsluitend complimenteerde het parochiebestuur Beltrum met de 
vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap.  
Hoewel bij de gedachtewisseling niet elk verschil van inzicht werd 
overbrugd, is de conclusie dat het goed is om het gesprek met elkaar 
aan te (blijven) gaan om wederzijds begrip te krijgen. 
 
Uw locatieraad 
 
 
 
 
 
 



15 
 

VRIJE INLOOP  ZONDAG 1 MEI 
 
Loop even binnen.  
Kom gerust zondag 1 mei een kopje koffiedrinken achter in de kerk,  
u bent vanaf 10.30 uur van harte welkom, maar u mag ook later 
binnenkomen. Om 11.30 uur gaan we sluiten. Het is dus vrije inloop en 
vrije uitloop. Er is geen viering. 
 
Tijdens deze vrije inloop kunt u (even voor uzelf bidden, een kaarsje 
opsteken, genieten van de mooie muurschilderingen, een moment van 
meditatie nemen) een kopje koffie of theedrinken en gezellig een 
praatje maken met op de achtergrond mooie muziek.  
 
We hopen u 1 mei te ontmoeten in onze prachtige kerk. 
 
Uw locatieraad 
 
 
VASTENACTIE 2022 
 
De Vastenactie 2022 heeft het mooie bedrag van € 300,90 opgebracht. 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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HH. Paulus en Ludger Parochie 

 
FLAMENCO ALS SPIRITUELE OEFENING               
       
Een spirituele oefening is een oefening die je verbindt met God. In de 
kerk zijn vele gebruiken die je als een spirituele oefening zou kunnen 
zien. Maar wat dacht je van flamenco als een spirituele oefening? 
De activiteitencommissie van De Oude Mattheüs en de Commissie van 
Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigen 
u op zondag 22 mei uit om in De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, 
Eibergen te luisteren naar een lezing van Hedwig Mensink. Aansluitend 
zal zij samen met de demonstratiegroep van Academia Estrella uit 
Arnhem o.l.v. Jacky Westerhof de flamenco demonstreren. 
U bent v.a. 13.45 uur van harte welkom. Het programma begint om 
14.00 uur en eindigt om ongeveer 16.45 uur. De entree is gratis, na 
afloop kunt u uw enthousiasme en dankbaarheid in een vrije gift tot 
uitdrukking brengen. 
Hedwig Mensink werkt als pastor in de parochie H. Drie-eenheid en als 
leerkracht godsdienst op basisscholen. Daarnaast is zij beeldend 
kunstenaar in opleiding. 
Hedwig: ‘Een knieoperatie op mijn twintigste maakte een einde aan 
mijn jarenlange balletlessen. Het werd een echt rouwproces, dansen 
was in mijn lijf gaan zitten en was mijn taal geworden. Inmiddels 
studeerde ik theologie aan de universiteit. Een uitnodiging van een 
vriend om mee te gaan naar een flamenco-voorstelling betekende een 
ommekeer. Op die avond raakten de 
dansen en de klankkleur van de zang 
mij tot diep in mijn ziel. Hier moest ik 
meer van weten! Met flamenco in al 
haar facetten, ging er een wereld 
open van spiritualiteit en bezieling, 
die uiteindelijk mijn spiritualiteit is 
geworden.’ 
 
(Op de foto laat Hedwig Mensink al 
een verbinding zien.) 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
NIEUWS UIT BELTRUM 
 
Als u dit leest, is het vier generatie Park de Stroet al officieel 
geopend. We zien al heel veel blije gezichten van jong en oud in het 
park; precies waar dit park voor bedoeld is. Binnenkort zullen er ook 
verschillende activiteiten gaan plaatsvinden voor alle generaties. Heeft 
u zelf goede ideeën? Geef het door aan het bestuur van het Park of 
meld het bij de dorpsverbinder.  
 
Komt u ook een spelletje doen bij Kom d’r In? Elke woensdag van 
9.30 uur tot 11.30 uur in het Kulturhus. Er wordt Rummikub gespeeld, 
maar kaarten of andere spellen is natuurlijk ook mogelijk.  
 
De vrijwilligers van het Repair Café Beltrum staan op 
zaterdagochtend 30 april, 14 mei en 28 mei weer voor u klaar van 10 
tot 12 uur in het Kulturhus. Heeft u iets om te laten repareren? Kom 
gezellig langs; de vrijwilligers hebben heel veel kennis en kunde in huis, 
niets is hun te gek om het in ieder geval te proberen om te repareren. 
Geef uw apparaat, kleding of meubelstuk een nieuw leven.  
 
Heeft u zich al aangemeld voor brandmelders? Per 1 juli moet elke 
koopwoning verplicht op elke etage een brandmelder 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:  
06-833 690 33 of  tonniekrabben@hotmail.com.   
Let op! Woon je in een huurwoning?  
Dan zal de eigenaar moeten zorgen voor de brandmelders.  
 
Beltrum is een actief en levendig dorp en daar zijn heel veel vrijwilligers 
voor nodig. Gelukkig doen velen al vrijwilligerswerk, maar doet u 
ook al iets? Meld je bij de dorpsverbinder of bij Meldpunt Beltrum om 
ons dorp leefbaar te houden en doe ook iets. Het is gezellig en fijn voor 
de mensen die u helpt!  
 

mailto:tonniekrabben@hotmail.com
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We zijn bezig om de senioreninloop (spelletjesmiddag) weer op te 
gaan pakken. Hiervoor zoeken we een paar vrijwilligers die koffie 
willen gaan schenken op de woensdagmiddag. Als we die hebben, dan 
kunnen we het weer gaan opstarten! Zodra dat kan, informeren we u 
via verschillende kanalen.  
 
Bij de Coop supermarkt en bij het Kulturhus wordt al volop 
gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de Groenlose Gids gratis 
op te halen. Verzoek om er maximaal 2 tegelijk mee te nemen, want 
anderen willen ook graag deze krant lezen. Mocht het op de ene locatie 
op zijn, kijk dan even bij de andere locatie. Bij het Kulturhus liggen ze 
in een doorzichtige kist naast de schuifdeur op de tuinbank.  
 
Heeft u een idee wat u kunt antwoorden op de zin: “Wat zou het 
toch mooi zijn als we in Beltrum…” dan hoor ik het graag!  
 
Met vriendelijke groeten 
Chantal Papen, dorpsverbinder Beltrum.  
Tel. 06- 22 678 211 
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OP STAP MET DE BUS 
 
Ons reisje staat gepland voor donderdag 12 mei aanstaande. 
Vertrek per bus vanaf parkeerplaats sporthal. We vertrekken om 10.30 
uur. We gaan kijken hoe het op de Veluwe is. Voor de lunch gaan we 
naar Hoenderloo. Daarna naar het Kijk- en Luistermuseum in 
Bennekom. We hebben ons laten voorlichten door Hartemink uit 
Eibergen die hier goeie ervaringen mee heeft. Rond 17.00 uur hopen 
wij aan te komen bij van Hal in Voorst (haantjes eten). Om 18.45 uur 
vertrekken vanaf Voorst naar Beltrum. 
Kosten: € 55 per persoon. 
Opgave door overmaken van € 55,- per persoon via de bank:  
NL 43 RABO 0105 5078 30 t.n.v. KBO Beltrum, naar onze 
penningmeester.  
 
Ook is er de mogelijkheid voor betalen in de bus, wel graag een 
telefoontje naar Rikie of Lidwien, dat u meegaat. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde. 
Dus neem gerust vriendin, vriend, vijand of wie dan ook mee.  
Iedereen is welkom. Nog vragen?  
Overleg of bel met Rikie Scharenborg tel. 0544-48 19 55 of Lidwien ten 
Have tel. 0544-48 18 99 (onze reis specialisten). 
Graag tot dan. Het wordt mooi. 
 
Bestuur KBO/Samenleven 
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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 23 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 23 mei 
 

 

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

zaterdag 28 mei t/m vrijdag 24 juni 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 21 mei 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
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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 
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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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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. 

 
 

  
 

  
 
Passie in Beltrum 
10 april werd de Passie in onze kerk opgevoerd. Vele vrijwilligers 
hebben veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Er werd een 
podium gebouwd en veel zangers, ook uit Beltrum ondersteunden de 
voorzangers. En Beltrumse kruisdragers! Ruim 200 bezoekers konden 
genieten van deze uitvoering. 
 


