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Periode: zaterdag 26 juni 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021 

 

 
 

Deuren gaan weer open! 
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen per 26 juni zijn er 
weer meer mogelijkheden voor kerkbezoeken. Zie verderop in de Echo 
voor meer informatie.  
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 26 juni t/m vrijdag 2 juli 2021 

 
 

Dertiende zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Wijsheid 1,13-15+2,23-24 
Marcus 5,21-43 of 21-24+35b-43 
 
Jezus zei tegen hen: Het kind is niet 
gestorven maar het slaapt (Marcus 5, 39). 
  
 
Zaterdag 26 juni 
 
19:00 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
       Voorganger: Werkgroep 
Misintenties: 
Uit dankbaarheid; Annie te Woerd-Oldenkotte; Herman Schilderinck; 
Vader Pierik en Vader Gebbink; Pastor Hendrik Scholten; Antoon 
Huinink; Marietje Nahuis-Hendriks; Jan Huitink; overleden ouders 
Wiegerinck-Huurneman; Herman Dreierink; Moeder Klein Nijenhuis-
Scholten; Leo te Bogt; Bernard Lankveld (jgd.); Miel Bouwmeesters-
Lamers; Henk Reijerink (jgd.). 
 
 
Woensdag 30 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 3 juli t/m vrijdag 9 juli 2021 
 
 
Veertiende zondag door het jaar (Jaar B)  
 
Weekend lezingen:   
Ezechiël 2,2-5 
Marcus 6,1-6 
 
Toen het sabbat was, begon Jezus in de 
synagoge onderricht te geven (Marcus 6,2). 
 
 

Zaterdag 3 juli / zondag 4 juli 
 
Geen viering in Beltrum   
 
 
Woensdag 7 juli 
 
09:30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Pastor Hendrik Scholten (namens buurt aanleunwoningen); Annie 
Ernst-Baks; Frans Hoitink en overleden familie; Bernard te Loeke en 
overleden familie; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 10 juli t/m vrijdag 16 juli 2021 
 
  
Vijftiende zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
Amos 7,12-15 
Marcus 6,7-13 
 
Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan 
twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de 
onreine geesten (Marcus 6,7). 
 
 
Zaterdag 10 juli 
 
19:00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; Herman Dreierink; Marie Hoitink-Brinke; Annie 
te Woerd-Oldenkotte; familie Stapelbroek-Hendriks; Herman 
Schilderinck; Pastor Hendrik Scholten; Antoon Huinink; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; Herman ten Have (jgd.); Herman en Marietje  
te Bogt-Geverink en overleden familie; Frans Hoitink en overleden 
familie; Anneke Beernink-Bomers; overleden familie Bomers.  
        
 
Woensdag 14 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 17 juli t/m vrijdag 23 juli 2021 

 
 
Zestiende zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Jeremia 23,1-6 
Marcus 6,30-34 
 
Toen Jezus van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer 
met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij 
begon hen uitvoerig te onderrichten (Marcus 6,34). 
 
      
Zaterdag 17 juli 
 
19:00 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
       Voorganger: Werkgroep Kiddoesj 
Misintenties: 
Annie te Woerd-Oldenkotte; Herman Schilderinck; Pastor Hendrik 
Scholten; Miel Bouwmeesters-Lamers; Theo Huinink (jgd.); Agnes 
Huinink-Onstenk; Fons en Rikie Wolterinck-Engelberts; Theo Ribbers; 
overleden familie Wolterinck; overleden familie Spekschoor.  
 
 
Woensdag 21 juli 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 

  
Za 26 jun 19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
 
Za 26 jun 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Za 26 jun 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Zo 27 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Zo 27 jun 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Di 29 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Do 1 jul 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Vr 2 jul 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  
Za 3 jul 16:00 Groenlo Doopviering   Pastoor H. De Jong  
Za 3 jul 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters  
Zo 4 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Zo 4 jul 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Di 6 jul 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  
Wo 7 jul  09:30  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
  

Vr 9 jul 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Vr 9 jul 19:00 Rekken Eucharistieviering Pastoresteam  
 
Za 10 jul  19:00  Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 

Zo 11 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
Zo 11 jul 11:30 Groenlo Doopviering   Pastoor H. de Jong  
Di 13 jul 09:00 Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep  
Wo 14 jul 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep  
Vr 16 jul 09:00 Groenlo Woord- en gebedsviering  

Diaken C. Peters  
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Za 17 jul  19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           Werkgroep Kiddoesj 
 
Za 17 jul 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink  
Zo 18 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw  
Zo 18 jul 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
Vr 23 jul 09:00 Groenlo Woord- en gebedsviering  

Pastoraal werkster C. Roetgerink  
 

Za 24 jul  19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Zo 25 jul 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw   
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2021 

 
Vanwege de coronamaatregelen wordt het dopen met de 
ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen 
laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat 
van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: 
secretariaat@paulus-ludger.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht 
op de website: www.paulus-ludger.nl. 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Ger Hoevenaars-Donkers 
  Heelweg 2 
 
Zij is op 31 mei 2021 op 80-jarige leeftijd overleden. 
 
  Riekie Grave-Cuppers 
  Schepersmaat 9 
 
Zij is op 3 juni 2021 op 81-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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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 3 en zondag 4 juli is weer de maandelijkse inzameling voor de 
Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen deponeren in de 
daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend (dus 
niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan. Bij 
de Coop Supermarkt is er doorlopend gelegenheid houdbare 
voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank. Maak uw gift 
kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de verdere afhandeling. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in mei is € 223,45. De extra collecte 
Nederlandse Missionarissen heeft € 42,00 opgebracht.  
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 14 en 28 juli is er een Taizé viering in de R.K. Calixtus in 
Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
 
VAKANTIE SECRETARIAAT 
 
Van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus (week 30-31-32) is het 
secretariaat met vakantie. Op maandag 16 augustus zijn wij weer open.  
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Locatie nieuws 
 
      
    VERSOEPELINGEN 
 
Eucharistieviering op de woensdagmorgen. 
Nu corona op zijn retour is, is er op de eerste woensdagmorgen van de 
maand na de viering, weer gelegenheid om achter in de kerk elkaar te 
ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje koffie. 
 
Ook betekent dit dat het aantal bezoekers in onze kerk van een viering 
naar maximaal 75 bezoekers mag. Een positieve ontwikkeling. Tot op 
heden werd gevraagd of u zich wilde aanmelden voor een viering. 
Wanneer aanmelden voor u geen probleem is blijf dit doen, dit 
bevordert de doorstroming bij binnenkomst van de viering. Dit kan ook 
bij aanvang van de viering bij de ingang o.a. met de al gebruikte 
briefjes. Schrijf uw naam adres en telefoonnummer op dit briefje zodat 
de registratie goed en juist verloopt.  
 
Tot op heden zijn wij nog steeds verplicht een registratie bij te houden 
van de kerkbezoekers, mocht er coronabesmetting geconstateerd zijn, 
dan moeten wij deze lijst kunnen overleggen.  
 
U bent van harte welkom.  
 
De Locatieraad. 
 
 
HET GA JE GOED! 
 
Dit is het thema voor de Woord en 
Gebedsviering, zaterdag 26 juni ’s avonds om  
19.00 uur. De werkgroep gaat voor en cantors 
van het dames- en herenkoor verzorgen de 
zang. Bovendien mogen wij ook weer 
meezingen. Graag heet de werkgroep u 
welkom! 
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BEZICHTIGING BELTRUMSE KERK 
 
De Beltrumse kerk zet in de maanden juli en augustus de deuren weer 
open voor bezoekers die de kerk willen bezichtigen. ‘Laat u verrassen in 
de O.L.V. Tenhemelopneming Kerk in Beltrum’. Dat is de titel van de 
flyer, waarin wij toeristen de gelegenheid bieden onze mooie kerk te 
bezichtigen. Bezoekers kunnen dan kennis maken met onder andere 
het prachtige schilderwerk van de kunstenaars Wenzel en Bach,  
van de karakteristieke baksteenarchitectuur, heiligenbeelden en 
gebrandschilderde ramen. Met de openstelling bieden we toeristen en 
andere geïnteresseerden de mogelijkheid van onze mooie kerk te 
genieten. Een tiental vrijwilligers zal bij toerbeurt als gastheer/vrouw 
optreden om een oogje in het zeil te houden en om vragen van 
bezoekers te beantwoorden. De openstelling is elke woensdag en 
donderdag in juli en augustus van 11.00 tot 16.00 uur. Iedereen,  
maar in het bijzonder de toeristen zijn van harte welkom. 
Info over de kerk is ook te vinden op: 
https://jalbum.net/nl/browse/user/album/1573137  
 
 
DANKBETUIGING PASTOR SCHOLTEN 
 
Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat zoveel mensen 
moeite hebben genomen om van Pastor Scholten afscheid te nemen, 
een man die ons zo dierbaar was. Het is daarom ook onmogelijk voor 
ons om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook 
zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk 
danken die ons gesteund hebben, op wat voor manier dan ook, tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze zeer geliefde pastor Hendrik 
Scholten. Hartverwarmend waren alle handen, woorden, bloemen en 
kaarten. Met trots kijken wij terug op de mooie en waardige 
afscheidsviering in de kerk en begrafenisplechtigheid. Hiervoor willen 
we iedereen bedanken en pastor Scholten zou zeggen: “Goad goan”. 
 
Familie Scholten                                                                                                                                                                              
Namens de R.K.Geloofsgemeenschap                                                                                                                         
Locatieraad Beltrum 

https://jalbum.net/nl/browse/user/album/1573137
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
ZONNEBLOEM 
                                        
Vorig jaar was het niet mogelijk om aan de deur loten te verkopen, 
maar na toestemming van de gemeente Berkelland komen we nu weer 
de loten persoonlijk huis aan huis aanbieden. De vrijwilligers van onze 
afdeling komen in de weken van 21 juni en 28 juni 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 
euro. Deelnemers maken kans op diverse geldprijzen, een laptop/iPad, 
elektrische fiets of vakantie in eigen land. De trekking van de loterij is 
op 8 november. 
 
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 via telefoon: 0544 – 46 43 06 of   
mail zonnebloemlinda2017@gmail.com 
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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 19 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 19 juli 
 
 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  

zaterdag 24 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021:  
  uiterlijk t/m zaterdag 17 juli 2021.    

bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 
 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’ 
 - of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com   s.v.p. in ‘Word-document’ 

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

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 
 na telefonische afspraak bij  

 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 

 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 
 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 

 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  
 

 

 
 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   

bij ‘ ’t Achterummeke 

 Achterom 1 (rechts naast woning Pastor Scholten) 
 Brievenbus is aanwezig. 

 Emailadres: achterummeke@live.nl  
 
 

PASTORALE ZORG: 

In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u 
een beroep wilt doen op urgente gees  telijke zorg, kunt u bellen met:  

telefoonnummer 06 – 190 17 292.  
 

 

BIJ OVERLIJDEN: 
Contact opnemen met: 

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15 
- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief) 

  Xandra, Tom en collega’s. 

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 
- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 

aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER 

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 

Tel. 06 83 13 71 02 
 

 

PASTORAAL TEAM 

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

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

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

c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

 
 

 

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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HUISARTSENPOST  OOST  ACHTERHOEK 

Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s 

morgens 08.00 uur en in het weekend kunt u het 
centrale nummer van de Huisartsenpost Oost  Achterhoek bereiken onder 

telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 . 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 

Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 
volgende manieren contact opnemen met de politie: 

* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 
  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 

* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 

bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 

Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 
zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.  

 

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 

zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 
Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 

en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 

MELDPUNT  BELTRUM      
Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van 

Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs 
voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en 

aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel           
Tel: 06 5709 7060  meldpuntbeltrum@gmail.com  
Open van 9.30 tot 11.30 uur  

  

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. 

 

 
 

Tonnie en Martie Hofstede ‘koesteren’ hun klokken. 
 

Het was in de tweede wereldoorlog dat de vader van de gebroeders het 
onderhoud van de klokken overnam. Als klein jongetje ging Tonnie 
vaak mee, als de klokken van slag waren. Zijn liefde voor de klokken en 
het imposante mechanisme waarmee de klokken werden aangedreven 
moet al in die tijd zijn ontstaan en is gebleven. Enige tijd geleden is er 
in een klok een nieuw (magnetisch) aandrijfsysteem geplaatst. Dat 
plaatsen brengt rommel met zich mee. De vrijwilligers, die de kerktuin 
zo mooi onderhouden werden gevraagd om te helpen om de ruimtes 
waar de klokken hangen even schoon te maken? Wat is er die morgen 
gebeurd. De oude aandrijfmoter en al het overtollige ijzer zijn 
afgevoerd naar de oud ijzer container van het Beltrums Mannenkoor. 
De overtollige takken van de kraaiennesten verwijderd. De muren 
stofvrij gemaakt. De vloeren en de torenopgang gestofzuigd. Met z’n 
allen zo enthosiast bezig dat we bijna de wanden met behang wilden 
voorzien en de ruimtes spic en span hebben achtergelaten. Tonnie en 
Martie maakten een tevreden indruk en hebben ons laten zien hoe het 
nieuwe aandrijfsysteem werkt. Inwoners hebben die morgen een aantal 
keren de klokken horen luiden, maar wij weten nu waar de klepel 
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hangt. Tonnie en Martie dank, de Beltrumse klokken blijven door jullie 
luiden. 


