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     Contactblad voor  

Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 58, nummer 9 
 25 juni 2022 
 
 
 

Periode: zaterdag 25 juni 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022 

 

 
Vrije inloop op zondag weer opgepakt 
Met het vrijgeven van de regels rondom corona hebben we ook de vrije 
inloop op zondagmorgen weer opgepakt. U bent van harte welkom. In 
deze Echo leest u daar meer over. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 25 juni t/m vrijdag 1 juli 2022 

 
 

Dertiende zondag door het jaar (Jaar C)  
 
Weekend lezingen:  
1 Koningen 19,16b.19-21 
Lucas 9,51-62 
 
Jezus zei: ‘Ga heen en verkondigt  
het Rijk Gods (Luc. 9,60). 
 
 
Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 
 
Geen viering 
 
Vrije inloop vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
 
Woensdag 29 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 2 juli t/m vrijdag 8 juli 2022 
 
 
Veertiende zondag door het jaar (Jaar C) 
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 66,10-14c 
Lucas 10,1-12.17-20 (of: Lucas 10,1-9) 
 
Jezus zond zijn leerlingen twee aan 
twee naar alle steden en plaatsen 
waarheen Hijzelf van plan was te gaan 
(Lucas 10,1). 
 
 
Zaterdag 2 juli (Poolse kinderen)  
 
19.00 u. in de kerk Woord- en communieviering  
       Na afloop koffie/thee/ranja 
       Voorganger:  Kiddoesj 
       Koor:    Kiddoesj 
Misintenties: 
Paula Lankveld-Hongerkamp; Jan Stapelbroek; Marietje ten Have-
Thijssen; Willy Wiegerinck; Miel Bouwmeesters-Lamers; Frans Groot 
Zevert; Henk Reijerink (jgd.); overleden familie Reijerink-Wiegerinck; 
Toni en Femi Teselink-te Bogt. 
 
 
Woensdag 6 juli 
 
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 9 juli t/m vrijdag 15 juli 2022 
 
 
Vijftiende zondag door het jaar (Jaar C)   
 

Weekend lezingen:   
Deuteronomium 30,10-14 
Lucas 10,25-37 
 
Een Samaritaan die langs de gewonde 
man kwam besloot hem te helpen  
(Lukas 10,33). 
 
 
Zaterdag 9 juli 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
       Koor:   Dames- en herenkoor 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Marietje ten 
Have-Thijssen; Herman ten Have (jgd.); Willy Wiegerinck; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; Frans Groot Zevert; Wilhelmien Stapelbroek-
Krabbenborg; Jan Stapelbroek. 
 
       

Woensdag 13 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli 2022 

 
 
Zestiende zondag door het jaar (Jaar C)   
 
Weekend lezingen:   
Genesis 18,1-10a 
Lucas 10,38-42 
 
Maria zat aan de voeten van Jezus, 
haar zuster Martha had het te druk met 
bedienen (Lukas 10,34). 
 
 
Zaterdag 16 juli en zondag 17 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 20 juli 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering 
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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Vieringen Parochie 
 

Za 25/Zo 26 Juni  Beltrum  Geen viering 
 
Zo 26 jun  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 26 jun  10:30 Rietmolen Woord- en communieviering   
         Werkgroep 
Di 28 jun  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 29 jun  09:00 Groenlo Eucharistieviering pastoor H. de Jong 
Vr 1 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 2 jul  19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Werkgroep  

Kiddoesj/Poolse kinderen 
           Waarna koffie/thee/ranja drinken 
 
Za 2 jul  19:00 Eibergen Woord- en communieviering   
         Werkgroep 
Zo 3 jul  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 3 jul  10:00 Lievelde Woord- en communieviering   
         Werkgroep 
Di 5 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 6 jul  09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
Koffiedrinken 

 
Do 7 jul  09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 8 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 9 jul  19:00   Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 
Zo 10 jul  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 12 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 13 jul  19:00 Groenlo Overige vieringen  

Werkgroep/Taizé viering 
Vr 15 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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Za 16 jul  19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 
Za 16/Zo 17 juli  Beltrum  Geen viering 
 
Zo 17 jul  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 17 jul  10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Di 19 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 20 jul 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 
Do 21 jul  09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 22 jul  09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 23 jul  19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Zo 24 jul  09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor J. Baneke 
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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. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in mei is € 230,35. 
De opbrengst van de extra collectes zijn: 

o Roepingen zondag: € 120,35 
o Nederlands missionarissen: € 54,20 

 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 13 juli en 27 juli 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 
      

 VRIJE INLOOP ZONDAG 26 JUNI  
 

Loop even binnen. Kom gerust zondag 26 juni 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 26 juni te ontmoeten in onze prachtige kerk. 
 
Uw locatieraad Beltrum 
 
 

WEDEROM POOLSE KINDEREN NAAR BELTRUM 
 

Zaterdag 2 juli om 19.00 uur is er een woord- en communieviering met 
medewerking van Kiddoesj. Deze avond mogen we weer een groep 
Poolse kinderen verwelkomen met hun begeleiders. Dit was een aantal 
jaren niet mogelijk vanwege corona. Het thema van de viering is 
“kleurrijke schepping”. Na afloop is er koffie/thee en ranja. 
Ook staat er een bus achter in de kerk en bij de zijingang voor een 
vrijwillige bijdrage voor de Poolse kinderen. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
 
WEER OPEN DAGEN KERKBEZICHTIGING 
 
Dit jaar zijn in juli en augustus weer open dagen kerkbezichtiging. 
De deuren van de kerk zullen open staan voor geïnteresseerden om 
een kijkje te nemen in onze mooie kerk. 
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GEEL INLEGVEL 
 
Na een periode van afwezigheid is het gele inlegvel er weer. 
Zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de vieringen in Beltrum.  
U bent van harte welkom! 
 
 
VRIJWILLIGERSMIDDAG 
 
Bent u één van onze vele vrijwilligers voor de locatie Beltrum? 
Noteer dan nu alvast de datum in uw agenda voor de 
vrijwilligersmiddag, deze wordt gehouden op zondagmiddag 16 
oktober 2022, waarschijnlijk bij café Halfweg. Nadere informatie volgt 
in de uitnodiging, die u in de bus krijgt na de kermis. Wij wensen u een 
fijne vakantie. 
 
Locatieraad Beltrum 
 
 
150 JAAR KERK BELTRUM 2003 
 
Op YouTube is de opname van 150 jaar kerk Beltrum 2003 terug te 
kijken. Opnames gemaakt door ZOSM omroep Groenlo in beeld 
vastgelegd. Het was een ''soort revue'', waar gelachen, genoten, enz. 
mocht worden: dat mocht in de kerk, want dat was niet verboden in de 
10 geboden, kondigde tijdens de opening voorzitter Harry Geverinck ter 
geruststelling aan. Kijk hier de opnames terug.  
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4YOxzf6PE&t=6430s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De biecht wordt afgenomen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk4YOxzf6PE&t=6430s
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4YOxzf6PE&t=6430s


11 
 

VAKANTIE SECRETARIAAT 
 
Van zondag 24 juli t/m zondag 14 augustus 2022, 
Dus week 30-31-32 is het secretariaat op vakantie en dus gesloten. 
Op maandag 15 augustus zijn wij weer tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
geopend. Fijne vakantie.  
 
José, Annie en Margriet. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
“PRIKKELEND UITJE” 
  
Eindelijk, het is weer zover. Het jaarlijks uitje van Stichting Old Beltrum 
is nu gepland op vrijdagavond 8 juli.  
 
Dit jaar is gekozen voor een uniek stukje woestijn in Ruurlo 
“Belevingspark Cactus Oase”. Verzamelen om 18.45 uur op het 
Mariaplein, vanwaar wij gezamenlijk vertrekken om vervolgens 19.00 
uur in Ruurlo te zijn, Wij worden door “Anny Cactus” persoonlijk 
ontvangen. De koffie met zelfgebakken koek staat ons te wachten. 
 
Om 21.15 uur hopen wij weer terug te zijn in Beltrum om op het terras 
bij Café Dute Traditiegetrouw even na te praten. De kosten voor deze 
excursie zijn € 8,00 per persoon. Ik hoop, ook dit jaar weer op een 
grote opkomst wat het zoals altijd weer gezellig maakt. 
Voor vervoer wordt zoveel mogelijk gezorgd, U mag zich hier natuurlijk 
ook voor opgeven als chauffeur met auto bij Mirjam van Aken.   
Voor deelname kunt u zich opgeven bij:  
Wim Orriëns: 0544-48 17 60 
Mirjam van Aken-Olthof: 06-23 00 60 57 
 
 
MELDPUNT BELTRUM 
 
Met ingang van 9 juli t/m 25 augustus - schoolvakantie - zal er ook 
geen inloop van Meldpunt Beltrum zijn. 
Natuurlijk zijn we telefonisch altijd bereikbaar!! 
Tel: 06-57 09 70 60 
Wij wensen iedereen een heel fijne zomer toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:06-57
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INLOOPMIDDAG KULTURHUS   

                                                                                        
In samenwerking met het Hassinkhof zijn in het 
Kulturhus de wekelijkse inloopmiddagen weer van 
gestart gegaan. De ene week komen we samen in het 
Kulturhus, de andere week in het Hassinkhof.   

Deze gezellige inloopmiddag is om elkaar te 
ontmoeten, samen te praten en/of een spel te 
spelen. Natuurlijk kan er ook gekaart worden. 
Datum: woensdag 29 juni 
Inloop: 14.00 uur met koffie/thee met iets lekkers 
Tussendoor: een drankje en hapjes 
Einde: 16.30 uur 
Eigen bijdrage: € 6,50 per persoon 
 
 
NIEUWS VAN DE DORPSVERBINDER 
 
Senioreninloop middag is weer gestart! Iedereen is welkom voor een 
kop koffie/thee, een drankje en gezelligheid, bijvoorbeeld Rummikub of 
kaarten, sjoelen, handwerken of lekker bijkletsen. Op woensdag 22 juni 
om 14.30 uur in de Hassinkhof, op 29 juni om 14.00 uur neemt de 
werkgroep Petit Café de organisatie op zich (€ 6,50) met een hapje 
erbij en op woensdag 6 juli is het weer in de Hassinkhof om 14.30 uur. 
Kom gerust eens langs! 
 

Wandelen op wielen zal dit jaar plaats gaan vinden op woensdag 14 
september, donderdag 15 september in de middag en vrijdag 16 
september in de avond. Meer informatie volgt t.z.t. 
 

Elke donderdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur: Kom d’r In: voor 
iedereen die een idee heeft, een spelletje wil doen of gewoon voor een 
kopje koffie. 
Het Repair Café Beltrum zal in de vakantie gewoon doorgaan en wel 
op de volgende zaterdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur in het 
Kulturhus: 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus en 3 
september. Iets kapot of laten verstellen? Kom gerust eens langs, de 
vrijwilligers staan voor u klaar! 
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Er wordt gretig gebruikt gemaakt van de Groenlose gidsen die op 
woensdagochtend worden afgeleverd bij de Coop en bij het Kulturhus. 
We merken dat ze vaak op donderdagochtend al op zijn. 
We hebben daarom gevraagd of er de komende tijd meer geleverd 
kunnen worden, zodat nog meer mensen de Groenlose Gids kunnen 
lezen. Ze zijn dus gratis af te halen: bij het Kulturhus liggen ze 
buiten in een doorzichtige kist op de picknickbank, bij de Coop bij de 
kassa in het krantenrek. 
 
Er is een dorpsverbinders app groep, waarin nieuws en activiteiten in 
en om Beltrum vermeld worden. Mocht u What’s app hebben, dan kunt 
u deze berichten ook krijgen. In veel gevallen zijn er contactpersonen 
in een buurt/straat/wijk, die deze berichten al in hun eigen buurtapp 
doorsturen. 
Ontvangt u die berichten nog niet en wilt u wel op de hoogte blijven? 
Neem dan contact op met Chantal Papen, dorpsverbinder van Beltrum: 
06 22 67 82 11 of kom langs in het Kulturhus, dan help ik u er graag 
mee. Heeft u geen What’s app? Vraag dan in uw buurt of iemand de 
berichten kan komen doorgeven. 
 
Wist u dat de Dorpsböke drie keer per week in het Kulturhus zitting 
heeft? U kunt er terecht om talloze boeken te lenen, ook groot letter 
boeken. Voor slechts € 12,50 per jaar kunt u lid worden en onbeperkt 
boeken lezen. Kom gerust eens langs op maandag- of 
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur of op woensdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Kulturhus. 
 
Zijn er ideeën of vragen? Kom er gerust mee: Chantal Papen, 
dorpsverbinder van Beltrum. Te bereiken via 06-22 67 82 11 of via de 
mail: dorpsverbinderbeltrum@gmail.com of kom langs bij Kom 
d’r In op donderdagochtend! 
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OPBRENGST LONGFONDS 2022 
 
De opbrengst van de collectie van het Longfonds heeft het mooie 
bedrag van € 1555,86 opgebracht (inclusief QR-code). Wij willen 
iedereen hiervoor bedanken. Marian en ik hebben besloten om te 
stoppen met het organiseren van de collecte voor het Longfonds. 
Wij kijken hier met een goed gevoel op terug. 
Mochten er mensen zijn die de collecte voort willen zetten laat het ons 
dan weten, we zijn bereid om te helpen bij de voorbereidingen. 
Via deze weg willen wij de collectanten bedanken voor de 
samenwerking en hun inzet? 
 
Marian te Woerd en Ingrid Draaijer 
06-30 46 68 18       06-23 94 35 39 
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Van bloemen licht en genade  
Ik wil een wereld scheppen 
van enkel en alleen maar bloemen 
 
en licht veel licht 
vriendelijk en zacht 
van over grenzen heen 
van alle zonnestelsels samen 
  
zodat ik zal verdrijven 
de duisternis 
de onontwarbaarheid 
  
en ik op eigen vleugelslag 
de zwaartekracht zal tarten 
en zo zal vliegen naar 
een verte zonder horizon 
ultieme grenzeloze vrijheid 
  
totdat de adem terugkeert 
in mijn ziel 
en ik herboren weer met 
beide benen op de grond sta 
  
moedig vol vertrouwen 
  
dit zal ik dan genade noemen 
dit en nog zoveel meer – 
  
  
Oeke Kruythof 
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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 18 juli 

- 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 18 juli 
 

 

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

zaterdag 23 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022:  

  uiterlijk t/m zaterdag 16 juli 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. 

 

 
 
Beheercommissie kerkhof zet oud-grafdelvers in het zonnetje 
Donderdag 9 juni 2022 waren op uitnodiging van de beheercommissie 
de twee oud-grafdelvers en de huidige onderhoud groep voor een 
gezellig samenzijn bijeen. Dit vooral om Joop Ribbers en Antoon 
Meijer dank te kunnen overbrengen voor het vele werk dat zij voor het 
Beltrums kerkhof hebben gedaan. Na tien jaar lid te zijn geweest van 
de Beltrumse beheercommissie Kerkhof, waren zij ook bijna tien jaar 
grafdelver en wel in de jaren 2011 tot 2021. In deze tien jaar hebben 
ze samen 88 graven gedolven. Om enig inzicht te krijgen over de 
hoeveelheid grond dat beide heren verzet hebben: per graf 5,4 m3 
grond wordt er verzet (dit is ontgraven en weer dichten). Dat betekent 
in totaal 475 m3. Om dat nog beter inzichtelijk te maken: dat zijn 14 
grote papiercontainers vol! En dat allemaal hand- en kruiwerk. Kortweg 
alles op de schop en in de kruiwagen, PUUR handwerk. De voorzitter 
dankte beide heren voor het vele werk dat ze gedaan hebben voor 
onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Hij benadrukte dit nog met een 
klein envelopje en bloemetje. Hun opvolgers zijn Ludgeerd Reijerink en 
Stef Dibbelink. 


