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     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 58, nummer 8 
 28 mei 2022 
 
 
 

Periode: zaterdag 28 mei 2022 t/m vrijdag 24 juni 2022 

 

 
 

Koster Henk klein Gunnewiek in het zonnetje gezet 
Tijdens de Together Days-viering in onze kerk op zondag 24 april is 
koster Henk Klein Gunnewiek door het parochiebestuur in het zonnetje 
gezet. Nooit tevergeefs deed het parochiebestuur en de locatieraad een 
beroep op hem. Als blijk van dank kreeg hij een van de bloemstukken 
aangeboden die tijdens de viering de kerk opsierden. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 28 mei t/m vrijdag 3 juni 2022 

 
 

Zevende zondag van Pasen (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
Handelingen 7,55-60 
Johannes 17,20-26 
 
 
Zaterdag 28 mei (Extra collecte) 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep Kiddoesj 
       Koor:    Kiddoesj 
Misintenties: 
Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; Paula Lankveld-Hongerkamp; 
Jan Stapelbroek; Marietje ten Have-Thijssen; Willy Wiegerinck; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; Theo Brinke; overleden familie Brinke-Severt; 
Frans Groot Zevert; Frank Bennink (jgd.); Theo Ribbers (jgd.) en Fons 
en Rikie Wolterinck-Engelberts.  
 
 
Woensdag 1 juni (Ziekenzalving) 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Jan, Theo en 
Wilma. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2022 
 
 
Pinksteren (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 2,1-11 
Johannes 20,19-23 
 
Jezus blies over zijn leerlingen en zei: 
‘Ontvangt de heilige Geest’ (Joh. 20,22). 
 
 
Zondag 5 juni (Pinksteren) 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger:  Gastpriester en Pastoraal  
           Werkster C. Roetgerink 
       Koor:    Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Pastor Scholten; overleden familie Orriëns-Everink; 
Wies Kooyers-Wanten; Bernard Hoitink; Paula Lankveld-Hongerkamp; 
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Jan Stapelbroek; Marietje ten 
Have-Thijssen; Willy Wiegerinck; overleden familie te Bogt-te Fruchte; 
Frans Groot Zevert. 
 
 
Woensdag 8 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 11 juni t/m vrijdag 17 juni 2022 
 
 
Heilige Drie-eenheid (Jaar C)   
 

Weekend lezingen:   
Spreuken 8,22-31 
Johannes 16,12-15 
 
Jezus zei: ‘Als de Geest der waarheid komt,  
zal Hij tot u in volle waarheid spreken (Joh. 16,13). 
 
 
Zaterdag 11 juni 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor J. Baneke 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Frans Hoitink; familie Hofman-Wopereis; Willy Beunk; Jan en 
Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Paula Lankveld-Hongerkamp; Anneke 
Beernink-Bomers; overleden familie Beernink-Bomers; Marietje ten 
Have-Thijssen; Willy Wiegerinck; Miel Bouwmeesters-Lamers; Frans 
Groot Zevert; Harrie te Fruchte (jgd.). 
 
       

Woensdag 15 juni 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Maria Ballast-Luttikholt (jgd.).  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 18 juni t/m vrijdag 24 juni 2022 

 
 
Sacramentsdag (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Genesis 14,18-20 
Lucas 9,11b-17 
 
Jezus zei tegen zijn leerlingen:  
Geeft gij hun maar te eten (Luc. 9,13). 
 
 
Zaterdag 18 juni 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering 
       Voorganger:  Werkgroep  
       Koor:   Rhumtas 
Misintenties: 
Overleden ouders Wiegerinck-Huurneman; Paula Lankveld-
Hongerkamp; Willy Wiegerinck; Herman en Marietje ten Have-Thijssen; 
Vader Pierik; Vader Gebbink; Henk Bleumink (Olde Pelle); Frans Groot 
Zevert; Leo te Bogt; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Riek Heutinck-Sasse. 
 
 
Woensdag 22 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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Vieringen Parochie 
 

Za 28 mei 19:00  Beltrum  Woord- en Communieviering
           Werkgroep Kiddoesj 
 
Za 28 mei 19:30 Rietmolen Woord- en Communieviering  

Mariaviering 
Zo 29 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Di 31 mei 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Wo 1 jun 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
Ziekenzalving 

 
Do 2 jun 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 3 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Za 4 jun 17:30 Eibergen Doopviering/2 Dopelingen  

Diaken C. Peters 
Za 4 jun 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering  

Diaken C. Peters 
Za 4 jun 19:00 Lievelde Woord- en Communieviering  

Werkgroep 
Za 4 jun 19:00 Neede  Eucharistieviering Gastpriester en 

Past. Werk. C. 
Roetgerink 

  
Zo 5 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
     
Zo 5 jun  09:30  Beltrum  Eucharistieviering 

Gastpriester en Past. Werk.  
C. Roetgerink 
Pinksteren 

   
Ma 6 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Wo 8 jun 19:00 Groenlo Overige Vieringen Taizé Viering 
Vr 10 jun 09:00 Groenlo Woord- en Communieviering  

Diaken C. Peters 
 



7 
 

Za 11 jun 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
Pastoor J. Baneke 
 

Zo 12 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pater F. Bomers 
Di 14 jun 09:00 Groenlo Gebedsviering  Werkgroep 
Di 14 jun 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Wo 15 jun 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. De Jong 
 
Do 16 jun 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 17 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong en  

Gastpriester Nowara 
 

Za 18 jun 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor J. Baneke 
 
Za 18 jun 19:00  Beltrum  Woord- en Communieviering  

Werkgroep/Rhumtas 
  
Zo 19 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Zo 19 jun 10:00 Lievelde Woord- en Gebedsviering  

Werkgroep 
Zo 19 jun 17:00 Groenlo Lof Sacramentsdag Pastoor H. De Jong 
Di 21 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Wo 22 jun19:00 Groenlo Overige Vieringen Taizé Viering  
Do 23 jun 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Vr 24 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
 
Za 25/zo 26 jun  Beltrum  Geen viering 
 
Zo 26 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. De Jong 
Zo 26 jun 10:30 Rietmolen Woord- en Communieviering  

Werkgroep 
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Locatie Mededelingen 
 
 

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2022 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, moeten 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: 
 
 Frans Groot Zevert 
 Heelweg 1 
 
Hij is op 16 mei jl. op 95-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 

OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collecte in mei is nog niet bekend. 
 
 

EXTRA COLLECTE 
 
Van 28 mei t/m 05 juni is de extra collecte voor de Pinksteractie/Week 
voor de Nederlandse Missionaris (IBAN NL30RABO 0171 211 111 t.n.v. 
Week Nederlandse Missionaris te `s-Gravenhage). 
 
 

TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 8 juni en 22 juni is er Taizé viering in de R.K Calixtus in 
Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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Locatie nieuws 
      
      

CONCERT ZANGGROEP RHUMTAS 
 
Op zondag 15 mei om 10:30 gaf Zangroep Rhumtas sinds lange tijd 
weer een concert in onze kerk met als titel Lazy Sunday. De koorleden 
waren blij dat ze eindelijk weer voor publiek mochten optreden. 
Begonnen werd met een canon met fijne rustige inzing-nummers, 
waarmee ze vaak de repetities beginnen. Daarna werden zes nummers 
ten gehore gebracht. Vervolgens een kort sfeervol piano intermezzo 
door koor- dirigent en pianist Jeroen Twisk. Na dit pianospel begon het 
tweede deel van het concert, dat startte met het zingen van de klanken 
van het Oekraïens volkslied. Rhumtas wilde op deze manier even 
stilstaan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich nu niet eens 
zover van ons vandaan afspelen. Aansluitend zong het koor nog vijf 
nummers passend in de sfeer van een Lazy Sunday. Na elk lied was er 
een spontaan en passend applaus van de bezoekers. Na afloop was er 
nog tijd voor een gezellig samenzijn achter in de kerk onder het genot 
van een kopje thee of koffie. Toen Twisk aan een jeugdige bezoeker 
vroeg was zij het mooist vond van het concert was het antwoord: Ik 
vond alles heel mooi, maar de inzing-nummers het mooist, die doen we 
op school ook…..en ken ik. Zanggroep Rhumtas kan met een goed 
gevoel terugkijken op hun concert. De vrije giften na afloop hebben het 
mooie bedrag van € 234,56 opgebracht, hetgeen aan Giro 555 voor 
hulp aan Oekraïne wordt overgemaakt. Rhumtas dank. 
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ZIEKENZALVING 
 
In de viering van woensdagmorgen 1 juni om 09.30 is er gelegenheid 
om de ziekenzalving te ontvangen. Opgeven kan bij Tonnie te Boome 
(0544 – 46 11 06).  
  
 
WEER OPEN DAGEN KERKBEZICHTIGING 
 
Dit jaar in juli en augustus weer open dagen kerkbezichtiging  
Tijdens een bijeenkomst begin mei is met de betrokken vrijwilligers de 
open dagen van het afgelopen jaar geëvalueerd en is een invulling 
gemaakt voor de komende zomer. Ook dit jaar zullen in de maanden 
juli en augustus de deuren van de kerk weer openstaan voor 
geïnteresseerden om een kijkje te nemen in onze mooie kerk. Een van 
de vrijwilligers van het eerste uur, de heer Jan Kok, moest helaas 
verstek laten gaan vanwege een afnemende gezondheid. In de 
afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij het inrichten van de 
openstelling. Wij hebben dankbaar van zijn historische 
informatie/overzichten gebruik mogen maken. Ook hield hij nauwgezet 
het aantal bezoekers en de giften bij. Het komende jaar zal hij niet 
meer actief bij de open dagen betrokken zijn. Wij danken Jan Kok 
oprecht voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de open dagen. 
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HH. Paulus en Ludger Parochie 
 
 
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 Lichtenvoorde/Aalten. 
WANNEER: maandag 20 juni 
VERTREKPUNT: Camping Goorzicht, Boterdijk 3 Aalten 
TIJD: 19.00 uur. Duur wandeltocht ± 2 uur 
Opgave vóór 20 juni via e-mail: marjostapelbroek@hotmail.com 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 

 
 
NIEUWS VAN SAMENLEVEN/KBO 
 
De zon gaat weer schijnen 
Een optimistisch leven is bij het ouder worden een belangrijk item. Het 
leven positief tegemoetzien is een goeie vitamine voor een goed leven. 
Daarom, de zon schijnt en geeft ons inspiratie voor een goed leven. We 
klagen wel, maar eigenlijk hebben we met ons allen, hier best een goed 
leven. Als je het tenminste positief wilt benaderen. Neem de corona 
tijd, het leven in de Oekraïne, vergelijk het met het leven hier in 
Beltrum. Dan hebben we het toch hier goed met ons allen en moeten 
wij niet klagen, en daarom positief VEDAN… 
 
Terugblik op het reisje 
Een volle bus, de zon aan de hemel, vrolijke mensen, goed eten en een 
goeie chauffeur. Allemaal ingrediënten om er een mooie dag van te 
maken. Zelfs de pepermuntjes en de snoepjes ontbraken niet. Een 
mooi ritje over de Veluwe liet weer eens zien hoe mooi de natuur kan 
zijn en hoe goed we het hier in Nederland hebben. Kunst is om dit zo te 
houden. Het bezoek aan het Kijk en Luistermuseum in Bennekom was 
de moeite waard. En dan de haantjes bij van Hal in Voorst.                       
Lekker, lekker…  Voor herhaling vatbaar. 
 
Vakantiebingo 
Deze staat gepland op donderdag 2 juni a.s. in de Spilsoos. Aanvang 
14.30 uur. Zorg dat u erbij bent. Enkele bestuursleden zijn hier alweer 
volop mee bezig. De eerste prijzen zijn inmiddels ingekocht. Dus het 
belooft weer een mooie middag te worden. En neem zoveel mogelijk 
volk mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde… 
 
Vakantie 
En dan gaan wij een tijdje met vakantie.                                                                                                                                                  
We wensen iedereen een hele goeie vakantie toe. Geniet en laat de zon 
schijnen….   
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NIEUW VAN DE ZONNEBLOEM 
 
Zonnebloemloterij 
Ook dit jaar komen we weer de zonnebloemloten persoonlijk huis aan 
huis aanbieden. De vrijwilligers van onze afdeling komen in de maand 
juni bij u aan de deur. De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel 
ten goede aan het werk van de Zonnebloem Beltrum die zich voor 
mensen met een fysieke beperking inzet. Meedoen aan de 
zonnebloemloterij kan al vanaf € 2,-. Ook dit jaar zijn er weer 
duizenden prijzen te winnen waaronder geldprijzen van € 15,- tot  
€ 15.000,- vakanties, dagjes uit, laptops, elektrische fietsen en diverse 
cadeaubonnen. De trekking van de loterij is op 10 oktober 2022. 
Wilt u niet op wachten tot we bij u aan de deur komen, dan kunt u ook 
online loten bestellen op de website van de zonnebloem. U krijgt dan 
12 oktober automatisch een e-mail over de uitslag. 
 
Centen voor Mooie momenten 
Wilt u geen loten kopen, maar wel de Zonnebloem Beltrum steunen, 
dan kunt u ook een bedrag overboeken op rekening NL02 RABO 0105 
5048 82 t.n.v. De Zonnebloem afd. Beltrum onder vermelding van 
Centen voor Mooie momenten. 
 
Vrijwilliger 
Lijkt het u iets om vrijwilliger bij de Zonnebloem te worden 
of wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u zich melden bij 
onze secretaris Linda Tiggeloven: 0544-46 43 06 of 
zonnebloemlinda2017@gmail.com  
 
 
NIEUWS VAN DE DORPSVERBINDER 
 
Brandmelders 
Het aanmelden voor brandmelders in uw woning kunt u nog tot uiterlijk 
31 mei 2022 doen bij Tonnie Krabben; hij wil zorgen voor voorlichting 
aan huis en een gezamenlijke inkoop van goede brandmelders. Dus 
heeft u nog geen brandmelders in uw koopwoning? Dit is verplicht voor 
1 juli 2022. Neem dan contact op met Tonnie Krabben en doe mee met 
de gezamenlijke inkoop: 06-83 36 90 33 / tonniekrabben@hotmail.com 
Let op! Woon je in een huurwoning? Dan zal de eigenaar moeten 
zorgen voor de brandmelders. 

mailto:zonnebloemlinda2017@gmail.com
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Spelletjesmiddag 
De Inloopmiddag (spelletjesmiddag) gaat weer van start! Op woensdag 
1 juni van 14 uur tot ongeveer 16.30 uur staan de vrijwilligsters van het 
Petit Café voor u klaar in het Kulturhus. We starten met een kop koffie 
en wat lekkers en daarna is er de mogelijkheid om een kaartje te 
leggen, een spelletje te doen, gezellig bijkletsen, handwerken of wat u 
ook maar wil doen. Ondertussen zal er gezorgd worden voor een 
drankje en een klein hapje. Kosten zijn € 6,50. Op 8 juni zal dan de 
inloopmiddag zijn in de Hassinkhof vanaf 14.30 uur, 15 juni weer in het 
Kulturhus en 22 juni weer in de Hassinkhof, enzovoort. Iedereen is 
welkom! In verband met de Inloopmiddag die vanaf 1 juni weer wordt 
opgestart, zal Kom d’r In verplaatst worden van de woensdagochtend 
naar de donderdagochtend. Dus vanaf 2 juni elke donderdag van 
09.30 tot 11.30 uur is iedereen welkom voor een kop koffie (tegen een 
vrijwillige bijdrage) en om bijvoorbeeld een potje Rummikub te spelen 
of voor een vraag, opmerking, idee of gewoon voor de 
gezelligheid. 
 
Repair Café 
Wist u dat het Repair Café Beltrum ook rolstoelen en rollators kan 
repareren? Of hele oude radio’s? Op zaterdagochtend 28 mei, 11 juni 
en 25 juni staan zij weer voor u klaar van 10 tot 12 uur in het 
Kulturhus. 
 
Whats’app 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in Beltrum speelt en heeft u 
Whats’app? Dan kunt u zich aansluiten bij de dorpsverbindersapp. 
Stuur daarvoor een berichtje naar onderstaande telefoonnummer. Er is 
ook veel informatie te vinden op: www.beltrum-online.nl 
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  
06 22 678 211 
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GEVONDEN 
 
Gevonden op 29-03-2022 aan de ringweg in Beltrum: 
Telefoonhoesje zonder mobiel. 
Wel zit er een kaartje en een briefje in en iets van waarde. 
Voor inlichtingen: 06-304 668 18. 
 
 
CONDOLEANCE UITVAART DHR.  W. WIEGERINCK 
 
De opbrengst voor de fietspaden was ruim € 900,- en is aangevuld tot 
€ 1000,-. Vriendelijk dank! 
 
Familie Wiegerinck 
Grolseweg 12 
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TITUS BRANDSMA, TEKEN VAN VRIJHEID 
 
Bijna 36 jaar geleden maakte ik de overstap van het onderwijs naar de 
journalistiek. Ik ruilde mijn baan als leraar geschiedenis in voor een 
plek in het hart van de kerkprovincie. Ik viel met mijn neus in de boter, 
want ik zat nog niet in Utrecht of paus Johannes Paulus II bracht er 
een historisch bezoek. Daarin werd vooruitgekeken naar de 
zaligverklaring van Titus Brandsma, later dat jaar. 
 
Als eindredacteur van een speciaal magazine over Titus leerde ik hem 
pas echt goed kennen. Hij hield krantenjournalisten in de Tweede 
Wereldoorlog voor: durf trouw te blijven aan de waarheid, bericht over 
het onrecht en wees niet bang. Want hoezeer het leed ook op een 
mens drukt, God woont in je hart en troost je. De Friese karmeliet reist 
sinds 1985 met me mee. Ik heb het gevoel dat deze Titus tot me blijft 
spreken, dwars door zijn marteldood in Dachau heen. 
 
In 2021 was ik voor een geloofsgesprek in het Karmelklooster van 
Drachten. Daar zag ik Titus weer, in een gebrandschilderd raam. Hij 
geeft daar na een preek op Goede Vrijdag de zegen aan zijn 
medegevangenen. Boven hem is een kruis te zien met daaronder de 
smekende handen van slachtoffers om moed en kracht in hun lijden. 
Aan zijn voeten ligt een draak die het kwaad van de nazi’s voorstelt. 
Naast hem de figuur van Christus die Zijn hart toont als een toevlucht 
voor ieder die lijdt en die mensen vrijheid schenkt in de grootste 
onvrijheid. Ik keek ontroerd naar dat raam, want ik zag hoe een mens 
met Christus het kwaad kan weerstaan en teken van vrijheid kan zijn, 
ook bijna 80 jaar na Titus’ gewelddadige dood. Dit jaar zal de 
heiligverklaring van Titus plaatsvinden en het raam krijgt een plaats in 
zijn voormalige parochiekerk in Bolsward. Zo blijft Titus Brandsma tot 
ons spreken, als een heilig mens die ons het geschenk van de vrijheid 
geeft. 
  
INSPIRATIE LEO FIJEN 
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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 20 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 20 juni 
 

 

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

zaterdag 25 juni t/m vrijdag 22 juli 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 18 juni 2022.    
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 

 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’ 
 - of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com   s.v.p. in ‘Word-document’ 

 - deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat. 
 
 

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 

 na telefonische afspraak bij  
 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 

 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 

 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 
 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  

 
 

 
 

 

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

 Achterom 2 Parochiecentrum 

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

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

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

 
 

BIJ OVERLIJDEN: 

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

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

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

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

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

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

Bereikbaar: 

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

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 
Tel. 0544- 46 46 63 

 
 

PASTORAAL TEAM 
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793 

h.dejong@paulus-ludger.nl 

C.G.J. Peters (Cor) Diaken  
c.peters@paulus-ludger.nl 

C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 

c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

 

 
 

 
 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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Spoedpost Huisartsen Oost-Achterhoek 
Adres Beatrixpark 1, 7101BN Winterswijk 

Let op: Volg borden spoedpost 

 
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens 08.00 uur en in het 

weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost  
Oost-Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000. 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 

volgende manieren contact opnemen met de politie: 
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 

  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 

* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 

met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 

zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.  
 

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 

Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 

Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 

Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 
MELDPUNT  BELTRUM      

Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van 
Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs 

voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en 
aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel           

Tel: 06 5709 7060  meldpuntbeltrum@gmail.com  
 
 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening Kerkdeuren 
Al zo’n 23 jaar zorgen vrijwilligers, elke morgen voor het openen van de 
kerkdeur, zodat eenieder die daar behoefte aan heeft de Mariakapel 
kan bezoeken, om een kaarsje te laten branden of even tot bezinning 
te komen. Om dan ’s avonds de deur weer te sluiten. Diny Hoogewind, 
Gerard Maarse, Tonny Grave, Marietje Beyer, en Marietje Kok hebben 
dit jarenlang gedaan. Nu zorgen Theo Stapelbroek, Theo Abbink, 
Bennie Ballast, Jan Pasman en Martin Grotenhuis hiervoor. 
Iedereen hartelijk dank voor je inzet. 
 
Riet Ribbers 


