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Periode: zaterdag 4 mei t/m vrijdag 31 mei 2019

Succesvolle opvoering De Passie in Beltrumse kerk
Op Witte Donderdag was in de Beltrumse kerk weer een opvoering van
De Passie; het lijdensverhaal van Jezus in een moderne uitvoering
gestoken. Zo’n vierhonderd bezoekers genoten van het indrukwekkende
optreden met muziek en (koor-)zang.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 4 mei t/m vrijdag 10 mei 2019

Derde zondag van Pasen (C- jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 5, 27b – 32 + 40 – 41
Johannes 21, 1 – 19
Hij zegt tot hen: werpt het net uit rechts van de boot en ge zult vinden.
Toen hebben ze het uitgeworpen en het niet meer kunnen optrekken
vanwege het teveel aan vissen.
Zondag 5 mei
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
Dames- en herenkoor
Acolieten:
Juup Ratering
Jorn te Boome
Misintenties:
Rikie Roerdink-Pasman; Riek Heutinck-Sasse; Herman Dreierink (jgd.);
Liene Stapelbroek-Döppen; Anna Tackenkamp-Helmers; Johannes
Orriëns (jgd.); Annie Hendriks-Zieverink; Riek te Bogt-Esselink; Jan
Beernink; Wilhelmien Reijerink-Severt; Anna Krabbenborg-Geessinck;
Herman en Marietje te Bogt-Geverinck en overleden familie; Harry te
Boome; Joop Wolterinck; Johan Gunnewijk (jgd.) en Marietje
Gunnewiek-Tenhagen.
Woensdag 8 mei
09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 11 mei t/m vrijdag 17 mei 2019

Vierde zondag van Pasen (C-jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 13, 14 + 43 – 52
Johannes 10, 27 – 30
Mijn schapen geven gehoor aan mijn stem, ik ken hen en zij volgen
mij en ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen tot in der eeuwigheid niet
verloren lopen en nooit zal iemand ze uit mijn hand weggrijpen.
Dit weekend 11/12 mei is er geen viering in Beltrum
Woensdag 15 mei
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 18 mei t/m vrijdag 24 mei 2019

Vijfde zondag van Pasen (C-jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 14, 21 – 27
Johannes 13, 31 – 33a + 34 – 35
Nu wordt de mensenzoon verheerlijkt en wordt God verheerlijkt in hem.
Als God in hem wordt verheerlijkt zal God hem ook verheerlijken bij
zichzelf.
Zondag 19 mei
10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Koor:
Kiddoesj
Acolieten:
Geen acolieten
Misintenties:
Lies Stoverink-Garstenveld; Harrie te Fruchte; Herman Dreierink;
Anna Tackenkamp-Helmers; Bernard te Loeke; Trees Nijenhuis-Rotink
(jgd.); Agnes Bleumink-te Bogt; Liene Stapelbroek-Döppen; Annie
Hendriks-Zieverink; Henk en Cillia Wallerbos-Snelders; Riek te BogtEsselink; Leo te Bogt; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Jan
Beernink; Theo Stortelder (jgd.); Jan en Wilhelmien HofmanGunnewijk; Harry te Boome; Joop Wolterinck; Rikie WolterinckEngelberts en Theo Ribbers (jgd.).
Woensdag 22 mei
09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 25 mei t/m vrijdag 31 mei 2019

Zesde zondag van Pasen (C- jaar)
Weekend lezingen:
Handelingen 15, 1 – 2 + 22 – 29
Johannes 14, 23 – 29
Vrede laat ik u na, mijn vrede is het die ik u geef, niet zoals de wereld
geeft, geef ik aan u. Laat uw hart niet verslagen zijn of verward.
Dit weekend 25/26 mei is er geen viering in Beltrum
Woensdag 29 mei
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog
Misintenties:
Voor onze parochiegemeenschap.
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Beltrum zo 5 mei
Neede
Groenlo
Groenlo

09:00

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

zo 5 mei 10:30 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
zo 5 mei 10:30 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
zo 5 mei 15:00 Gebedsuur Goddelijke Barmhartigheid
Pastoor H. de Jong

Beltrum za 11/zo 12 mei

Geen viering

Eibergen za 11 mei 19:00 Rosenkrans bidden
Werkgroep Liturgie
Rietmolen za 11 mei 19:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep/Moederdag viering
Neede
zo 12 mei 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Rekken zo 12 mei 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Groenlo zo 12 mei 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eibergen za 18 mei 19:00 Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Lievelde za 18 mei 19:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werker J. Droste
Neede
za 18 mei 19:00 Woord- en Communieviering
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Rekken zo 19 mei 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Rietmolen zo 19 mei 09:30 1e Heilige Communieviering
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werkster C. Roetgerink
Groenlo zo 19 mei 11:30 1e Heilige Communieviering
Pastor R. den Hartog
Pastoraal werkster C. Roetgerink
6

Beltrum zo 19 mei

10:30

Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie

Eibergen zo 19 mei
Geen viering
Groenlo zo 19 mei 13:00 Doop viering
Pastoor H. de Jong
Eibergen za 25 mei 19:00 Woord- en Communieviering / Maria viering
Werkgroep Liturgie
Beltrum za 25/zo 26 mei

Geen viering

Rietmolen za 25 mei 19:30 Woord- en Communieviering
Voorg: Mw Bokdam en Mw. Wielens
Lievelde zo 26 mei 09:00 Woord- en Communieviering
Werkgroep Liturgie
Rekken zo 26 mei 09:00 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Groenlo zo 26 mei 10:30 Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Groenlo zo 26 mei 17:00 Marialof
Pastoor H. de Jong
DOORDEWEEKSE VIERINGEN
De midweekse vieringen zijn vanaf nu weer in de kerk.
Donderdag 30 mei is er geen viering Hemelvaartsdag
TAIZÉ VIERING
Op woensdag 8 mei en 22 mei 2019 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 Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11
Openingstijden:
ma. 19.00 – 20.00 uur en do. 10.30 – 11.30 uur.
E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00
uur en vinden plaats in het parochiecentrum.
De data van doop en voorbereiding zijn: (onder voorbehoud)
DOOP

VOORBEREIDING

Zondag 20 oktober 13.00 uur

donderdag 3 oktober
donderdag 10 oktober

GEBOREN
Sil
Zoon van Tom te Boome en Dorine te Poele
Kooigootsweg 3 7156 NH Beltrum
Van harte proficiat met jullie zoon.
Welkom in ons midden, Sil.
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OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Frans Zieverink
Dorpsstraat 2 kamer 6
Hij is op 9 april 2019 op 94 jarige leeftijd overleden
Harry te Boome
Zieuwentseweg 34
Hij is op 11 april 2019 op 77 jarige leeftijd overleden
Joop Wolterinck
Kampstraat 12
Hij is op 13 april 2019 op 81 jarige leeftijd overleden
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
OPBRENGST KERK-COLLECTES
Maand maart 2019 : € 303,85
Extra Collecte PCI: € 104,05
ACOLIETEN
Zaterdag 1 juni

19.00 uur Mees Stortelder
Juup Ratering
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 4 en zondag 5 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.
EXTRA COLLECTE
Roepingenzondag 11 en 12 mei. Vandaag bidt de Kerk wereldwijd
om roepingen. De parochies in ons bisdom hebben dringend behoefte
aan nieuwe priesters, diakens en pastoraal werkenden. Die komen er
niet vanzelf. Naast gebed wordt ons ook gevraagd om een financiële
bijdrage te leveren voor het opleiden van priesters, diakens, pastoraal
werkers, catecheten en diaconaal werkers in ons aartsbisdom.
U kunt uw bijdrage geven in de tweede collecte. Of via
IBAN NL64ABNA0810496488 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom
Utrecht te Utrecht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
KIJKDAG MUURSCHILDERINGEN
Op woensdag 15 mei is er een kijkdag van de restauratie van de
muurschilderingen. De restaurateurs van de muurschilderingen zijn
begonnen aan de volgende fase. Wilt u deze specialisten in actie zien
en met eigen ogen zien hoe ze werken en wat er bij zo’n restauratie
komt kijken? Bezoek dan de kijkdag op woensdag 15 mei van 14.00 tot
16.00 uur. Tijdens de kijkdag zijn er mensen aanwezig die waar nodig
tekst en uitleg kunnen geven.
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Locatie nieuws
VERSLAG BIJEENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM
d.d. woensdag 24 april 2019
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers,
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Martin Bouwmeesters,
Sylvia Tackenkamp, Margriet Spexgoor en Martin Groot Severt.
1. Opening
Welkom door de voorzitter en Sylvia Tackenkamp leest de gedachte
voor.
2. N.a.v. de notulen 20 maart 2019
 Er is contact geweest over de beukenboom waarvan sommigen
meenden dat er geen goede kruin in zou zitten. Reactie
boomdeskundige: de boom is nog niet uitgesnoeid; het komt goed.
 Voor Palmpasen hebben de kinderen Palmpasen stokken gemaakt
in De Hassinkhof en een rondje rondom Hassinkhof gelopen.
Volgend jaar is het de bedoeling toch weer een optocht met muziek
door het dorp te houden.
 Er zijn klachten gekomen van mensen die zich storen aan de
reclameborden bij de kerk (bij kastanjeboom) voor het aankondigen
van activiteiten. Het standpunt van de locatieraad is dat het voor
het aangezicht van de kerk niet wenselijk is dat de tuin wordt
gebruikt voor het plaatsen van reclameborden.
 De familie Oldenkotte is bezocht en bedankt voor hun jarenlange
onderhoud van het kruisbeeld aan de Avesterweg.
3. Vanuit de werkgroepen
Gemeenschapsopbouw
 Paul Ribbers gaat de diavoorstelling/PowerPoint presentatie van de
Goede Vrijdag-viering afstemmen op de inhoud van het boekje.
 De Passie zal volgend jaar niet opnieuw in Beltrum worden
gehouden; het vergt erg veel van de vrijwilligers en door een
overbruggingsperiode blijft het evenement aantrekkelijk voor de
Beltrumse bezoekers.
 Paul Ribbers en Ria Zieverink hebben het Breed Pastoraal Overleg
(BPO) bezocht.
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Diaconie
 Resultaat Vastenactie wordt later deze week bekend.
 Martin Bouwmeesters heeft 11 mei een bijeenkomst van de
Stichting Oude Kerken bezocht; tegenstijdige informatie over wat
de mogelijkheden zijn nadat een kerk aan de eredienst wordt
onttrokken. De gemeente Berkelland en Oost-Gelre zijn bezig een
kerkenvisie te ontwikkelen.
Financiën
 Er zijn vragen/opmerkingen vanuit het parochiebestuur gekomen
naar aanleiding van de rekening die is verzonden voor de kosten
die zijn gemaakt voor de voorbereidingsbijeenkomsten van Eerste
Communie en het Vormsel. Paulien is/gaat daarover in gesprek.
 Het parochiebestuur ontvangt graag de notulen/verslag van de
vergadering van de locatieraad; deze aanleveren bij het
secretariaat.
 Overlijden en uitvaart van oud-koster Joop Wolterinck: de
locatieraad biedt namens de Beltrumse geloofsgemeenschap 10
misintenties aan.
Gemeenschapsopbouw
 Het tijdelijk als kennismaking bezorgen van de Echo aan nieuwe
bewoners geeft soms verwarring bij Echo-bezorgers; zoeken naar
een praktische oplossing.
 Fien Ballast heeft ondersteuning bij de uitgifte van de Echo van
Lies Wolterink; reserve zijn: Jan Ballast en Laura Rinders.
 Marion ten Brinke vraagt om in een vroeg stadium geïnformeerd te
worden of bij een uitvaart een boekje moet worden gemaakt. Het
streven is om dit te doen, maar de informatie is soms pas op een
laat moment beschikbaar.
Catechese
Jacqueline Slütter heeft de bijeenkomst voor de Paulusdag (dit jaar in
Groenlo) bezocht; verslag is naar de locatieraadleden verzonden.
Volgende vergadering is op 29 mei.
Liturgie
 De bijdrage aan het 50-jarig jubileum van Kiddoesj zal door Paulien
Ribbers in samenspraak met Anton Helmers worden bepaald.
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De Passie is bijzonder goed ontvangen; veel positieve reacties. In
totaal waren er 383 betalende bezoekers en kwam er 829 euro aan
giften binnen. Sylvia Tackenkamp heeft voor de vrijwilligers een
bedankkaart gemaakt.

4. Vrijwilligersdag 2019
De vrijwilligersdag 2019 staat gepland op zondagmiddag 22 september.
Sylvia Tackenkamp, Ria Zieverink en Jacqueline Slütter tekenen voor de
organisatie van de happening.
5. Openstelling kerk in de zomermaanden
In de maanden juli en augustus is de kerk weer opengesteld voor
bezoekers; dit jaar op woensdag en donderdag. Het streven is om dit
opgenomen te krijgen in de agenda van de regionale bladen. Verder
komt er een geactualiseerde flyer en wordt naar ander mogelijkheden
van publiciteit gekeken.
6. Bespreking locaties met pastoresteam
Op 10 april is een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de
locatieraden met het pastoresteam. Paulien en Harry hebben deze
bijeenkomst namens Beltrum bezocht.
OPBRENGST VASTENACTIE 2019
De collecte voor vastenactie ‘Een waterput voor Romik Eritrea’ heeft
€ 750,00 opgebracht. Waarvan € 590,- aan contanten en € 160,00 aan
machtigingen. Dank aan allen die een bijdrage hebben gedaan!

Werkgroep M.O.V
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St. Paulusparochie
ZINDAG AAN DE BERKEL
Zaterdag 11 mei wordt er, in en om De Antonius in Rekken, opnieuw
een Zindag gehouden. Deze keer is gekozen voor het thema: Aarde.
Wie verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid
is van harte welkom! De protestantse kerk De Antonius, gelegen aan de
Lindevoort 20, fungeert die dag als klooster, de natuur aan de Berkel
als kloostertuin, een ruimte in Den Hof is dan de refter waar we eten.
Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met enkele korte
vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar
ontmoeten aan de tafel; samen eten en drinken en een goed gesprek.
De dag begint om 9.30u. en duurt tot 16.00u. De onkosten bedragen
€12,50 per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk
(tel: 0545-47 29 87) e.strubo@gmail.com en ds. Jet Lieftink (tel: 0545
29 31 38) dominee@jetlieftink.nl. Opgeven kan, bij één van hen, tot
uiterlijk 1 mei.
BIJZONDE RONDLEIDING IN DE CALIXTUSBASILIEK
Al meer dan een eeuw staat hij daar op de Kerkwal: onze statige en
indrukwekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie de
mensen waren die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo’n gebouw
op die plek op te richten? Wie de architect was? En als we de kerk
binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn aangebracht? En
welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters worden verteld?
Wie al dat fraais vervaardigde? Het is de meesten van ons zo vertrouwd
allemaal dat we het niet meer zien. Jan van der Post heeft de kerk
grondig bestudeerd en wil nu al voor de derde keer op verzoek van de
commissie Ontmoeting & Inspiratie belangstellenden graag deelgenoot
maken van een aantal dingen die hij toen ontdekte. Dit keer ligt het
accent op de altaartafel en het hoogaltaar.
U hebt daartoe de gelegenheid op woensdag 15 mei om 19.30u.
Vanaf 19.15u bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de
Nieuwstad voor een kop koffie of thee.
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OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING 30 MEI 2019
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei a.s. zal er om 10.30 uur
opnieuw een Oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden, dit
keer in de Protestantse kerk Antonius in Rekken (en koffie in de tuin
van Den Hof (bij slecht weer binnen).
Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw fiets- of
wandelroute die dag. Hoe u ook komt: u bent van harte welkom om
mee te vieren en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Ook
kinderen zijn van harte welkom. Er is een plekje voor hen waar ze
kunnen tekenen en kleuren.
Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van
Eibergen/Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locaties Neede,
Beltrum, Eibergen en Rekken.

Ds. Jan Struijk, Ds. Jet Lieftink, Ds. Jan Hazeleger
Pastoraal werker Carla Roetgerink
DE WANDELING (PELGRIMAGE)
Aan het begin van de zomer trekken we onze
wandelschoenen aan. Al wandelend komen we in
gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen
inspireren. Het kaartspel van de KRO ‘De Wandeling’ kan het gesprek
op gang brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Beltrum.
WANNEER: maandag 24 juni
VERTREKPUNT: Mariaplein Beltrum, nabij de kerk, Kulturhus
TIJD: 19.00 uur, duur wandeltocht ± 2 uur
Opgave vóór 20 juni via e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of via
secretariaat tel. 0544-46 13 35 (di-do morgen 9.00 uu-11.00 uur)
Met vriendelijke groet,

Anita Overkamp, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt, Lies Scharenborg.
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Uit de Beltrumse gemeenschap
DODENHERDENKING BELTRUM
4 mei herdenking in Beltrum 17.30 uur
Ook dit jaar worden in Beltrum de gevallenen herdacht van de
Tweede Wereldoorlog alsook van militaire conflicten en
vredesmissies. Deze herdenking zal plaats vinden bij het
oorlogsmonument op het Mariaplein bij het oorlogsmonument.
Namens de gemeente Berkelland zal er gesproken worden en een
krans gelegd worden. Tevens worden kransen gelegd door
jubilerende verenigingen en de Raad van Overleg Beltrum.
Dit jaar zal er ook een bijdrage zijn van drie jubilerende koren,
Kiddoesj, Rhumtas en het Beltrums Mannenkoor, die ieder
afzonderlijk een lied ten gehore brengen.
U wordt hier van harte bij uitgenodigd.

Namens de 4 mei commissie/RvO Beltrum
ZIJ ACTIEF NIEUWS
Op woensdag 15 mei, om 19.30 uur is de jaarlijkse Mariahulde in de
Mauritiuskerk in Silvolde. De viering wordt verzorgd door de afdeling
Azewijn, met medewerking van zangeres Machabelle .
Opgave bij A. Reijerink tel : 0544-48 16 64
Op 16 mei gaan wij naar VION afdeling FOOD in Groenlo.
Vertrek, met fiets om 13.00 uur vanaf het Mariaplein.
Diegene die per auto gaan, en op eigengelegenheid worden om
13.30 uur verwacht bij VION.
Na afloop is er een gezellige samen zijn bij Spilman, met een etentje.
Onkosten € 25.00
Bij Spilman zijn alle leden van harte welkom.
Wel graag opgeven voor 12 mei .
Bij M. Huinink tel: 0544-48 11 60
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HUISKAMERCONCERT
Durf, deel, zing & beleef – Bijzonder huiskamerconcert in Kluntjespot.
Welk lied is belangrijk voor jou? En waarom is dit lied belangrijk?
Heb je mooie herinneringen aan dit lied, geeft het weer hoe jij in het
leven staat of geeft het jou kracht? Laat het ons weten en misschien
wordt jouw persoonlijke ‘Levenslied’ op vrijdag 24 mei dan muzikaal
vertolkt door Carlijn & Eelco.
Deze ongetwijfeld inspirerende avond, waarop muziek wordt
afgewisseld met verhalen, gedichten, beelden, bloemen en een lezing,
staat in het teken van de Nationale dag ‘aandacht voor sterven’ van het
Landelijk Expertisecentrum Sterven. Stilstaan bij de dood, door
aandacht te geven aan het leven.
Het programma van deze avond is nog in ontwikkeling.
Verdere berichtgeving volgt binnenkort via sociale media en
weekbladen.
Vrijdag 24 mei 2019, De Kluntjespot, Haarlo
Van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur
Contact: Pauline van Veen, 06-181 950 23 of info@paulinevanveen.nl
KOOR KIDDOESJ 50 JAAR
Op 15 juni is er een jubileumviering om 19.00 uur om het 50-jarig
bestaan van Kiddoesj te vieren. Het thema: Hartverwarmend. U bent
van harte welkom.
ZONNEBLOEM: ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT!
In week 25 en 26 (17 juni t/m 29 juni) vindt de jaarlijkse
lotenverkoop van de Zonnebloem Beltrum plaats.
De vrijwilligers komen bij u aan de deur: huis aan huis.
Bij de Zonnebloem staan mensen met een fysieke lichamelijke
beperking centraal. Al bijna 50 jaar zet de Zonnebloem Beltrum zich in
voor deze groep mensen, door ze te bezoeken en mee uit te nemen:
om ze mooie momenten te bezorgen!
De opbrengst van de loterij komt voor een groot deel ten goede aan
het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem in Beltrum.
Maak kans op mooie prijzen, meespelen met de Zonnebloem loterij kan
vanaf 2 euro per lot.
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AANVULLING VIERINGEN
U ontvangt gewoonlijk een gele lijst met vieringen van onze locatie. Op
de laatste gele lijst waren de woensdagmorgenvieringen van de maand
mei en juni nog niet bekend, daarom ontvangt u deze alsnog via deze
Echo.

Bij de uitgave van de volgende Echo ontvangt u weer, zoals
gebruikelijk, de complete gele lijst.
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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: parochiebeltrum@hetnet.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
///*\\\

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, Freek 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@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
///*\\\
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PAROCHIESECRETARIAAT:
het parochiecentrum tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 27 mei
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur
donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur
///*\\\
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 1 juni t/m vrijdag 28 juni 2019:
uiterlijk t/m zaterdag 25 mei 2019.
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’
///*\\\
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
///*\\\
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14
bij ‘ ’t Achterummeke ‘
Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
Emailadres: achterummeke@live.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 èn 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 maandag- en 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.

22

Het kinderhoekje
VOUW EEN HARTJE VOOR MOEDERDAG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinder- en familieviering: Eerste Heilige Communie
19 mei om 09.30 uur in Rietmolen
19 mei om 11.30 uur in Groenlo
26 mei om 11.00 uur in Lichtenvoorde
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Inzoomen op onze vrijwilligers
Drie koninklijke onderscheidingen in Beltrum

De drie gedecoreerde Beltrummers: (v.l.n.r.) Jan Kok, Joop Ribbers en René te Bogt.

Op vrijdag 26 april, de dag voor Koningsdag, zijn weer de jaarlijkse
Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst drie Beltrummers
vielen de eer te beurt om te worden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau: Jan Kok, René te Bogt en Joop Ribbers. Alle drie
gedecoreerden hebben hun lintje mede ontvangen voor hun inzet voor
de Beltrumse kerk. Jan Kok voor zijn bijdrage om de historie van de
Beltrumse kerk vast te leggen en zijn betrokkenheid bij open dagen.
René te Bogt maakt onder andere deel uit van de kerkversiergroep die
tijdens de hoogtijdagen voor de aankleding van de kerk zorgt. Joop
Ribbers krijgt de onderscheiding onder andere voor zijn enorme inzet
als vrijwilliger en grote variatie van werkzaamheden die hij al jaren
verricht voor de Beltrumse kerk. Om er een paar te noemen:
bestuurslid locatieraad, cantor, grafdelver en de vele hand- en
spandiensten bij het onderhoud en de renovatie van het kerkgebouw.
Namens de geloofsgemeenschap feliciteren we de drie gedecoreerden
van harte met hun terechte onderscheiding. Naast de versierselen en
het bloemetje die ze in Borculo van de gemeente Berkelland hadden
ontvangen, kregen ze uit ook uit handen van de locatieraad een boeket
bloemen. Nogmaals van harte proficiat.
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