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Periode: zaterdag 28 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 

 

 

 
Poolse diabetes kinderen op bezoek in Beltrum  
Begin juli was een groep Poolse diabetes kinderen uit kansarme 
gezinnen voor een korte vakantie in de Achterhoek. Op zondag 8 juli 
bezochten ze Beltrum en namen deel aan een viering in onze kerk. 
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Kerkberichten 
 

 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 28 juli t/m vrijdag 3 augustus 2018 
 
 

Zeventiende zondag door het jaar (B- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
2 Koningen 4, 42 – 44  
Johannes 6, 1 – 15 
 

‘Andreas zei: “Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen...”’ 
 
 

Zaterdag 28 juli  
 

19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger:   Pater F. Bomers 
 Koor:   Dames en Herenkoor 
 Acolieten:   Jorn te Boome 
    Mees Stortelder 
Misintenties: 
Overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; Jan Orriëns; Johan 
Gunnewijk en Marietje Gunnewijk-Tenhagen (jgd.); Fiene Meijer-te 
Poele; overleden fam. Ottink; overleden fam. Scharenborg-Schurink; 
overleden ouders te Woerd-Nijhof; Marie Hoffmann-Haarlink; Jan 
Reijerink (jgd.); voor overleden Pastor Jozef Stapelbroek; overleden 
fam. te Brake-te Fruchte; Hendrik Rotink; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-
Beijer; Leis Luttikholt-te Boome; Annie Berentsen-Nijbroek; Aleida 
Wolterink-Stoverink en familie. 
 
 

Woensdag 1 augustus 
 

10.00 u. in de kerk     Eucharistieviering waarna koffie 
    Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Overleden fam. Stegers-Wiggers en Antoon te Woerd; overleden 
ouders Ballast-Luttikholt en Theo en Wilma; Annie Ernst-Baks. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 4 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018 
 
 
Achttiende zondag door het jaar (B-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Exodus 16, 2 – 4 + 12 – 15   
Johannes 6, 24 – 35 
 
‘Het brood dat God geeft komt uit de hemel en geeft eeuwig leven.’ 
 
 
Zondag 5 augustus 
 

09.00 u. in de kerk   Woord en Communieviering 
 Voorganger: Werkgroep 
 Koor: Dames en Herenkoor 
 Acolieten: Geen    
Misintenties:  
Overleden familie Stapelbroek-te Molder; Herman Dreierink.  
 
 
Woensdag 8 augustus 
 
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 11  augustus  t/m vrijdag 17 augustus 2018 
 
  
Negentiende zondag door het jaar (B-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
1 Koningen 19, 4 – 8  
Johannes 6, 41 – 51  
 
‘Omdat Jezus over zichzelf zei: “Ik ben het brood dat uit de hemel 
gekomen is.”’ 

 
 

Zondag 12 augustus 
 

09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger:  Pater F. Bomers 
 Koor:           Dames en Herenkoor 
 Acolieten:  Juup Ratering   
  Jorn te Boome 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; overleden ouders Ribbers-Hoitink; Jan en 
Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Fiene Meijer-te Poele; Marie Hoffmann-
Haarlink; overleden fam. Beernink-Bomers; Hendrik Rotink; overleden 
fam. Ottink; Leo te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Leis Luttikholt-te 
Boome; Bennie Bouwmeesters (jgd.). 
 
 
Woensdag 15 augustus 
 

09.00 u. in de kerk Geen viering in Beltrum 
 Avondviering in Groenlo 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
 

///*\\\ 
 
 

 



5 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 18 augustus t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
 
Twintigste zondag door het jaar (B- jaar) 
 
Weekend lezingen:  
Spreuken 9, 1 – 6  
Johannes 6, 51 – 58 

 
‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwig leven.’  
 
 
Zaterdag 18 augustus Maria Tenhemelopneming 
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering  Maria Tenhemelopneming 
 Voorganger  Pastoor H. de Jong, werkgroep 
 Koor:  Dames en Herenkoor 
 Acolieten:  Daan Reijrink  
   Mees Stortelder 
Misintenties: 
Overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; Lenie Hoitink-Orriëns; 
Harry te Fruchte; Fiene Meijer-te Poele; Marie Hoffmann-Haarlink; Leo 
te Bogt; Leis Wallerbos-Beijer; Henk Wolterinck; Bennie Bouwmeesters; 
Grada Luttikholt-Severt; Anna Piepers-Severt (jgd.); Jan Huitink; 
overleden ouders Schroër (Schreur)-Brouwers; Jans en Marietje ten 
Brinke en Gerrie; Jan en Sien Mentink-Brevink. 
 
 
Woensdag 22 augustus 
 
09.00 u. in de kerk  Eucharistieviering  
  Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
 

///*\\\ 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Beltrum za 28 jul 19:00  Eucharistieviering Pater F. Bomers  
 
Groenlo  zo 29 jul  10:30  Eucharistieviering  Pater F. Bomers  
Eibergen  zo 29 jul  09:00  Eucharistieviering  Pater F. Bomers  
Lievelde zo 29 jul  08:30  Wo-Co viering   Werkgroep  
 
Neede  za 4 aug  19:00 Eucharistieviering  Pastor R. den Hartog  
Groenlo  zo 5 aug  10:30 Eucharistieviering  Pastor R. den Hartog  
 
Beltrum zo 5 aug  09:00 Wo-Co viering   Werkgroep  
 
Lievelde  zo 5 aug  09:00  Wo-Co viering   Werkgroep  
Rekken  zo 5 aug  09:00  Eucharistieviering  Pastor R. den Hartog  
Rietmolen zo 5 aug  10:30  Wo-Co viering   Werkgroep 
 
Lievelde  za 11 aug 19:00  Eucharistieviering  Pater F. Bomers  
Rekken  za 11 aug 19:00  Wo-Co viering   Werkgroep 
Rietmolen za 11 aug 19:30  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
Groenlo  zo 12 aug 10:30  Eucharistieviering  Pater F. Bomers 
  
Beltrum  zo 12 aug 09:00 Eucharistieviering Pater F. Bomers  
 
Eibergen  zo 12 aug 10:30  Wo-Co viering   Werkgroep  
Neede  zo 12 aug 10:30  Wo-Co viering   Werkgroep  
 
Beltrum  za 18 aug 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong  
 
Groenlo  zo 19 aug 10:30  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong  
Eibergen  zo 19 aug 09:00  Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong  
Neede  zo 19 aug 10:30  Tentdienst  
        Emeritus Pastoraal werker S. Nagelmaeker  
Rekken  zo 19 aug 10:00  Oecumenische corsoviering Werkgroep  
Rietmolen zo 19 aug 10:30  Wo-Co viering   Werkgroep 
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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 18 november 13.00 uur  donderdag 8 november 
           donderdag 15 november 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand juni 2018: € 383,70 
 
 
ACOLIETEN 
 
Zondag 26 augustus  Geen 
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus  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. 
 
 
VAKANTIE  SECRETARIAAT 
 
Het secretariaat is gesloten van maandag 30 juli t/m zondag 19 
augustus (week 31-32-33). 
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Locatie nieuws 
 
   

MARIA TENHEMELOPNEMING 2018 
    
 
Op zaterdag 18 augustus, ’s avonds om 19.00 uur, vieren wij het feest 
van O.L.V. Tenhemelopneming, waarmee wij als geloofsgemeenschap 
vanwege dezelfde naam in het bijzonder zijn verbonden.  
Het thema voor deze viering is: Maria: Vrouw en Moeder bij uitstek.  
Wij nodigen u uit voor deze feestelijke viering, waarin pastoor de Jong 
voorgaat en het dames- en herenkoor de zang zal verzorgen.  
 
Na de viering is er achter in de kerk gelegenheid nog 
even bij elkaar te zijn en staat er koffie en/of thee 
klaar.  
 
De werkgroep 
 
 

DANK JE WEL 
 
Na de viering van 8 juli jl. is er gecollecteerd voor de ‘Poolse kinderen’. 
De opbrengst was € 231,95. Allemaal bedankt voor de mooie viering, 
het extraatje nadien en de geldelijke bijdrage. 
 
De organisatie en de kinderen 
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                        St. Paulusparochie 
 
        

 
AANMELDEN VORMSEL 
In de St. Paulusparochie was het gebruikelijk dat de Vormselviering in 
het voorjaar plaatsvond, in de parochie St. Ludger in het najaar. Om 
beide voorbereidingstrajecten in hetzelfde tijdvak te kunnen verzorgen 
is besloten dat ook in de parochie St. Paulus de Vormselvoorbereiding 
voortaan in het najaar wordt georganiseerd. De eerstvolgende 
Vormselviering in onze parochie is daarom al in november 2018. Omdat 
de Vormselviering in onze Paulusparochie vroeger is dan voorheen, zal 
ook de aanmelding eerder moeten plaatsvinden. Hiervoor kan het 
aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de parochiewebsite staat 
onder de nieuwsberichten. Er liggen ook exemplaren in elke kerk. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli 2018. 
 
 
MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE  
 
MIVA-collecte weekend 25-26 augustus. Dit jaar vraagt MIVA aandacht 
voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. 
  
De juiste zorg  
In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. 
Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het 
binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met 
een beperking op en geeft ze de juiste zorg.  
 
De bestemming van Tawanda  
Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het 
ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt 
is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. 
"Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook 
woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons 
grootste probleem": verteld Tawanda.  
“Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de 
juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen.  
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Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 
of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”  
 
Twee auto's nodig  
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. 
Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de 
bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s 
te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de 
zorg te geven die zo hard nodig is.  
 
MIVA  
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 
ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en 
communicatiemiddelen.  
 
GEEF IN DE EXTRA COLLECTE TIJDENS DE VIERINGEN OF 
MAAK UW BIJDRAGE RECHTSTREEKS OVER:  
IBAN NL42 INGB0000002950 t.n.v. MIVA te Den Bosch 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 
 

MELDPUNT BELTRUM VAKANTIE 
 
Er is in de periode van 14 juli tot en met 26 augustus geen inloop bij 
Meldpunt Beltrum in het Kulturhus te Beltrum. 
Op maandag 27 augustus staan wij weer voor u klaar! 
  

Met vriendelijke groet, Ria Cornelissen. 
 
 
VAKANTIEPERIODE KULTURHUS DE WANNE 
 
Zoals elk jaar zijn we in de vakantieperiode, behoudens een paar 
vergaderingen, gesloten en lopen we gelijk op met de schoolvakantie 
van de basisschool. Dit jaar is de schoolvakantie van maandag 16 juli 
tot en met vrijdag 24 augustus.  
 
Voor het nieuwe seizoen voor SeniorenOntmoetingsPunt alvast de 
volgende data:  

 Senioreninloop:  
Op woensdag 5 september starten we weer met de Senioren Inloop 
voor het nieuwe seizoen in het kulturhus. Aanvang: 14.00 uur.  
 Petit Café:  
Op 24 augustus is er weer een Petit café; zie elders in deze Echo! 
Aanvang: 14.30 uur  

 Eetcafé:  
Het eerste eetcafé is traditiegetrouw weer op de derde dinsdag van 
september en dat valt op dinsdag 18 september. Aanvang: 11.30 uur. 
Iedereen is welkom. Kom gezellig eens binnenlopen en eet, doe en 
beleef mee! 
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Uitnodiging ‘Petit Café’ 
vrijdag 24 aug. a.s. in de Kapel / Hassinkhof 
                                                                                           
Thema: Rondje  Europa 
 
Onder de noemer ‘Petit Café’ organiseren we vanuit het Kulturhus een 
gezellige inloopmiddag. Dit doen we in samenwerking met Het eetcafé, 
De Hassinkhof, Meldpunt Beltrum en De Zonnebloem afd. Beltrum.   
Deze middag zien we prachtige vakantiefoto’s van veel Europese 
landen. Wim Cornelissen geeft een presentatie over zijn reizen door 
Europa. Ook genieten we van koffie en thee, enkele hapjes en een 
drankje. 
 
Locatie: de Kapel, Hassinkhof  
Datum: vrijdag 24 augustus 
Inloop: 14.30 uur met koffie/thee 
Einde: ± 17.00uur    
Eigen bijdrage: € 6,50 per persoon,  
 
Mail naar info@kulturhusbeltrum.nl om u op te geven of deponeer 
onderstaand strookje uiterlijk vrijdag 17 augustus in de brievenbus van 
het Kulturhus of in de bus bij het restaurant van de Hassinkhof.  
Ook kunt u zich telefonisch opgeven. 
Contactpersoon: Anny Helmers, Ringweg 10.  Mobiel: 06 18 96 81 21 
 
Werkgroep  Petit Café Kulturhus 
                                                                                                                                   
✁------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Naam:__________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________ 
 
Telefoonnr.:_____________________________________ 
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COLLECTIE ORANJEFONDS BELTRUM 
 
Collecte Oranjefonds in Beltrum leverde een prachtig resultaat op! 
In Beltrum en omstreken werd dit jaar voor het eerst gecollecteerd 
voor het Oranjefonds. 
Van het Oranjefonds kregen we het bericht dat de collecte het mooie 
bedrag van 773 euro heeft opgebracht, een geweldig resultaat waar 
mee we mooie sociale initiatieven kunnen realiseren. 
Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst van hun 
eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen.  
De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin 
gecollecteerd is. 
In Beltrum zijn er vooral een aantal sociaal maatschappelijke 
activiteiten in het Kulturhus die hiermee gerealiseerd kunnen worden. 
Denk aan: de Senioreninloop, het Eetcafé, het Petit Café en het 
wandelevenement Wandelen op Wielen. 
Heel veel dank aan alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten! 
 
Namens de organisatie, 
Karin De Roover en Edmund Heutinck 
 

 
 
WIJZIGING VERKOOPADRES GERARDUSKALENDER 
 
Waarschijnlijk hebt u het in de wandelgangen al gehoord dat wij, Ria 
en Fien, zijn gestopt met de verkoop van de Gerarduskalender. Wij 
hebben Nico van onze supermarkt de COOP bereid gevonden dit van 
ons over te nemen. Voor u wordt het dan ook gemakkelijker om gelijk 
met uw boodschappen daar de bekende dagkalender, voorzien van 
inspirerende teksten, spreuken, grappen en weetjes, te kunnen kopen. 
Binnenkort zult u de kalender in de supermarkt kunnen vinden.  
Wij danken u hartelijk!  
 
Mede namens de Gerardusstichting  
Ria Klein Zeggelink en Fien Ballast 
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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  
///*\\\ 

 

 

mailto:parochiebeltrum@hetnet.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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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 20 augustus 
- 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 25 augustus t/m vrijdag 21 september 2018: 

 uiterlijk t/m zaterdag 18 augustus 2018.  
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  

 
///*\\\ 

 
 

mailto: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 

Open van 9.30 tot 11.30 uur.               meldpuntbeltrum@gmail.com 
 

 

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

 

EINDELIJK VAKANTIE 
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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. 

  
Riet Ribbers bedankt voor jarenlange inzet als hulp-koster  
 
Eind mei is Riet Ribbers na meer dan twintig jaar gestopt als 
hulpkoster. Zij heeft jarenlang meegedraaid in een rooster van 
‘hulpkosters’. Dat houdt in dat zij met name bij vieringen in het 
weekeinde op toerbeurt kosterstaken voor haar rekening heeft 
genomen. Door de inzet van Riet en haar collega hulp-kosters wordt de 
koster in de weekenden ontlast. Afgelopen voorjaar besloot ze na 
jarenlang trouwe inzet te stoppen met haar kosterwerk. Als dank voor 
haar inzet ontving ze uit handen van voorzitter Harry Geverinck een bos 
bloemen.  
 

 


