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Periode: zaterdag 6 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Restauratie muurschilderingen weer hervat  

Na een korte pauze is de restauratie van de muurschilderingen weer 
hervat. Langzaam maar zeker komt het prachtige kunstwerk weer terug 
in zijn originele staat. In het komende voorjaar krijgt u weer de 
mogelijkheid om de restaurateurs aan het werk te zien. Data en tijdstip 
zullen we in de Echo melden.  
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Kerkberichten 
 

 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 april t/m vrijdag 12 april 2019 
 
 
Vijfde zondag veertigdagentijd(C- jaar)   
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 43, 16– 21  
Johannes 8, 1 – 11     
 
Hij hield vol en stuurde een derde, maar ook deze  
verwondden zij en wierpen hem uit. 
 
 
Zondag 7 april 
 
10.30 u. in de kerk Woord en Gebedsviering Jubileumviering 
 Beltrums Mannenkoor 
 Voorganger: Werkgroep Liturgie 
 Koor: Beltrums Mannenkoor 
 Acolieten: Geen 
Misintenties: 
Overleden leden Beltrums Mannenkoor; Wilhelmien Reijerink-Severt; 
Rikie Roerdink-Pasman; Theo Scharenborg; Liene Scharenborg-
Döppen; Anna Tackenkamp-Helmers; Annie Hendriks-Zieverink; 
overleden ouders Ballast-Hoitink en Harrie; overleden ouders 
Bouwmeesters-van Hal, Bennie en Tonny; Riek te Bogt-Esselink; Tony 
Gunnewijk; Jan Beernink. 
 

 

Woensdag 10 april 
 
09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering 
  Voorganger: Werkgroep Liturgie 
Misintenties:  
Voor onze parochiegemeenschap. 



3 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 april t/m vrijdag 19 april 2019 
 
 

Palmzondag (C-jaar) 
 

Weekend lezingen:   
Jesaja 50, 4 – 7 
Lucas 22, 14 – 23, 53 
 

En als hij dan de afdaling van de Olijfberg nadert beginnen ze, 
heel de menigte der leerlingen, vol vreugde God te loven met 
grote stem. 
 

Zondag 14 april 
 
10.30 u. in de kerk Woord- en gebedsviering (Palmzondag) 
 Voorganger: Werkgroep Liturgie 
 Koor: Kiddoesj 
Misintenties: 
Wilhelmien Reijerink-Severt; Lies Stoverink-Garstenveld; Rikie 
Roerdink-Pasman; Sjef Meeuwis; Liene Stapelbroek-Döppen; Hendrik 
Ribbers (jgd.); Anna Ribbers-Hoitink; Anna Tackenkamp-Helmers; 
Annie Hendriks-Zieverink; Riek te Bogt-Esselink; Henk Leungen (jgd.); 
Fons Klein Gebbink (jgd.); Jan Beernink. 
  
Woensdag 17 april 
 

Deze viering vervalt i.v.m. opbouwen van het podium voor de 
PASSIE. (Passie is in Beltrum op Witte Donderdag) 
 

Donderdag 18 april Witte Donderdag 
 

20.00 u. in de kerk DE PASSIE 
       Koor:  Projectkoor 
 

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 
 

19.00 u. in de kerk     Gebedsviering rond het kruis 
       Voorganger: Werkgroep Liturgie 
       Koor:   Rhumtas  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 20 april t/m vrijdag 26 april 2019 
 
  

Hoogfeest van Pasen(C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Handelingen 10, 34a + 37 – 43 
Johannes 20, 1 – 9     
 
Jezus zegt tot haar: Maria! Zij keert om en zegt tot hem in het 
Hebreeuws: Rabboeni! Dat wil zeggen: meester! Jezus zegt tot haar, 
houd mij nog niet vast, want ik ben nog niet opgeklommen naar de 
Vader. 
 
Zondag 21 april Eerste Paasdag 
 
10.30 u. in de kerk Woord en Communieviering 
 Voorganger: Past. werkster Carla Roetgerink 
 Koor: Kiddoesj 
 Acolieten: Jorn te Boome 
   Mees Stortelder 
Misintenties: 
Teun en Hans Roelvink; overleden fam. Pasman-ten Bras en kinderen; 
overleden fam. Orriëns-Everink; ome Hein Orriëns; Agnes Bleumink-te 
Bogt (jgd.); Lies Stoverink-Garstenveld; Herman ten Have en overleden 
familie; Rikie Roerdink-Pasman; Herman Dreierink; Hendrikus en Marie 
klein Gunnewiek-Stortelder; Johan en Marietje Gunnewijk-Tenhagen; 
Liene Stapelbroek-Döppen; overleden ouders Stoteler-Huurneman; 
Anna Tackenkamp-Helmers; Annie Hendriks-Zieverink; overleden 
ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie en Tonny; Riek te Bogt-Esselink; 
Jan Orriëns en familie Orriëns-Berentsen; overleden familie Gunnewijk-
Keurentjes; Antoon te Brake en overleden familie; Jan Geverinck en 
Dien Geverinck-ten Heggeler; overleden familie te Bogt-te Fruchte; 
overleden ouders Helmers-Heutinck; Theo Beijer (jgd.) en Marietje 
Beijer-te Koppele; Harry Schilderinck; Agnes en Theo Schilderinck en 
verder overleden familie; Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; Jan 
Beernink; Theo Stortelder. 
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Maandag 22 april Tweede Paasdag 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Koor: Dames- en Herenkoor 
 Acolieten: Juup Ratering 
   Daan Reijerink 
Misintenties: 
Riek Heutink-Sasse; overleden familie Hoitink-Lepping; overl. familie 
Venderbosch-Stoverink; Harrie te Fruchte; overleden familie Beernink-
Bomers; overleden familie Rotink-Thuinte; Wilhelmien Stapelbroek-
Krabbenborg; Jan Geessink (jgd.); Henk Schilderinck (jgd.); Joop Baks 
en overleden familie Baks-Molendijk; familie Berendsen-Stoverink; uit 
dankbaarheid. 
 
 
Woensdag 24 april 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering  
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 27 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

 
 
Tweede zondag van Pasen(C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Handelingen 5, 12 – 16  
Johannes 20, 19 – 30 
 
En het geschiedt: als hij met hen aanligt neemt hij een brood en 
spreekt een zegening uit, hij breekt het en geeft het hun aan. Dan 
gaan hun ogen open en herkennen ze hem, en meteen wordt hij 
onzichtbaar voor hen. 
 
Zondag 28 april 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
 Koor:  Dames- en Herenkoor 
 Acolieten:  Daan Reijerink 
  Mees Stortelder 
Misintenties: 
Thea Hofman; fam. Beunk-Hoitink; Wilhelmien Reijerink-Severt 
(namens kaartclub); Rikie Roerdink-Pasman; Liene Stapelbroek-
Döppen; Anna Tackenkamp-Helmers; Annie Hendriks-Zieverink; Riek te 
Bogt-Esselink; Hendrik Rotink (jgd.); Jan Beernink 
 
 
Woensdag 1 mei 
 
10.00 u. in de kerk  Eucharistieviering waarna koffie 
  Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo. 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Eibergen za 6 apr 19:00 "Taizéviering "  
        Werkgroep liturgie 
Rekken  za 6 apr 19:00 Woord- en Communieviering  
        Gerrie Slutter 
Lievelde zo 7 apr 09:00 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 7 apr 10:30 Eucharistieviering  
        Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum zo 7 apr 10:30  30 jarig Jubileumviering t.g.v.   
         Beltrums Mannenkoor    
         Werkgroep liturgie 
 
Eibergen za 13 apr 19:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Lievelde zo 14 apr 09:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Neede  zo 14 apr 09:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Rekken zo 14 apr 10:00 Oecumenisch.  
        Daarna Palm/Pasenoptocht naar de andere 
        kerk. Werkgroep 
Groenlo zo 14 apr 10:30 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 14 apr 10:30 Palmpasenviering voor de    
         kinderen  
         Werkgroep liturgie 
  
Rietmolen zo 14 apr 10:30 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Eibergen zo 14 apr   Geen Viering 
Eibergen zo 14 apr 13:00 Doopviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum do 18 apr 20:00  De Passie 
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Neede     do 18 apr 10:00 School viering 
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Groenlo vr 19 apr 15:00 Kruisweg   
        Werkgroep liturgie 
Neede    vr 19 apr 15:00 Kruisweg   
        Pastoor H. de Jong 
Groenlo vr 19 apr 19:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum vr 19 apr  19:00 Gebedsviering met plechtigheden 
         rond het kruis.  
         Werkgroep liturgie 
 
Groenlo za 20 apr 20:30 Paaswake  
        Pastoor H. de Jong   
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Rekken zo 21 apr 09:00 Woord- en Communieviering  
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Rietmolen zo 21 apr 09:00 Woord- en Communieviering  
        em. Pastoraal werker S. Nagelmaeker 
Eibergen zo 21 apr 09:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Lievelde zo 21 apr 09:30 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep liturgie 
Neede  zo 21 apr 10:30 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep liturgie 
Groenlo zo 21 apr 10:30 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Beltrum zo 21 apr 10:30 Woord- en Communieviering  
         Past. werkster C. Roetgerink 
 
Beltrum ma 22 apr 09:00 Eucharistieviering 
         Pastor R. den Hartog 
 
Groenlo ma 22 apr 10:30 Eucharistieviering  
        Pastor  R. den Hartog 
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Neede     za 27 apr 19:00 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep liturgie 
Eibergen zo 28 apr 09:00 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 28 apr 09:00 Woord- en Communieviering  
        Werkgroep liturgie 
 
Beltrum zo 28 apr 09:00 Eucharistieviering 
         Pastor R. den Hartog 
 
Groenlo zo 28 apr 10:30 Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 28 apr 15:00 Gebedsuur Goddelijke Barmhartigheid  
        Pastoor H. de Jong 
 
 
DOORDEWEEKSE VIERINGEN 
 
De midweekse vieringen zijn vanaf nu weer in de kerk. 
 
 
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 10 april en 24 april 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 
 
 
OVERLEDEN 
  
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Riek te Bogt-Esselink 
  Koppeldijk 40 Borculo voorheen 
  Zuivelstraat 38 
 
Zij is op 11 maart jl. op 88 jarige leeftijd overleden 
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  Jan Beernink 
  Dorpsstraat 2 kamer 4 
 
Hij is op 27 maart jl. op 90 jarige leeftijd overleden 
 
  Jan Rinders 
  Patronaatstraat 18 Lichtenvoorde voorheen 
  Abbinksweg 6 
 
Hij is op 29 maart jl. op 86 jarige leeftijd overleden 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand maart nog niet bekend 
 
 
ACOLIETEN 
 
Zondag 5 mei 09.00 uur Juup Ratering   
     Jorn te Boome 
 
 

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. 
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Locatie nieuws 
  
 
    VERSLAG BIJEENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM 

d.d. woensdag 20 maart 2019 
 
Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Paul Ribbers, Anton Helmers, 
Jacqueline Slütter, Paulien Ribbers, Martin Bouwmeesters en Sylvia 
Tackenkamp.   
Afwezig met kennisgeving:  Margriet Spexgoor en Martin Groot Severt. 
 
Opening 
Welkom door de voorzitter en opening ‘Het ligt aan ons’ door Ria.   
 
Vanuit de werkgroepen 
Catechese 
 Bijeenkomsten “Onder de Regenboog” worden goed bezocht, zo'n 

25 kinderen per bijeenkomst.  
De Palmpasen-stokken worden in een van deze volgende 
bijeenkomsten gemaakt in de “kapel“ van de Hassinkhof. (i.p.v. op 
school).  
Dit jaar is er geen optocht door het dorp, voorstel van de vergadering 
om een rondje Hassinkhof te doen. 
 1e-communie voorbereiding loopt goed, iedereen is tevreden. 
 Vormselwerkgroep start eind april. 
 Er komt een viering i.v.m. afsluiten schooljaar op een vrijdag in juli. 
 We mogen 3 nieuwe koffieschenksters (bij bijeenkomsten achter in 

de kerk) welkom heten: Annie Ribbers, Annie Reijerink en Lidwien 
ten Have. 

 
Gemeenschapsopbouw 
 Vergadering van de werkgroep is binnenkort.  
 Werkgroep  ‘welkom nieuwe parochianen’: er zijn de afgelopen 3 

maanden  11 “nieuwe” mensen/gezinnen welkom geheten in 
Beltrum. 

 
Kerkhofcie. 

  Financieel verslag 2018 wordt toegelicht door Anton Helmers.  
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Website 

 De nieuwe website (van de St. Paulus en St. Ludger parochie) is in 
ontwikkeling. Paul Ribbers is hier, namens Beltrum, nauw bij 
betrokken. Voorlopig is er nog van allerlei nieuws te zien op de 
huidige website www.stpaulusparochie.nl   
 

Rooster van aftreden 
I.v.m. een bepaalde maximale zittingsduur van locatieraadleden zal 
door een ingestelde werkgroep op zoek worden gegaan naar nieuwe 
vrijwilligers voor de locatieraad Beltrum.  
 
Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 De voorbereidingen voor “de Passie” in Beltrum op Witte Donderdag 

zijn in volle gang.  
Het is een hele organisatie, denk hierbij aan kruisdragers, drummers, 
podiumbouwers, fotograaf, flyers, bredere rollator- opgang naar koor 
zodat mensen die slecht ter been zijn daar plaats kunnen nemen, 
beamer met groot scherm, een samengesteld koor welke al flink aan 
het oefenen is, de werkgroep etc. etc. Het wordt vast weer erg mooi, in 
2018 was iedereen vol lof!  
Entree is € 3,- incl. boekje, na afloop is er een vrije gift. De kerk is om 
19.00 uur open en de aanvang is 20.00 uur. 
 Familie Oldekotte stopt helaas met het kruisonderhoud Avesterweg, 

Spilmansdijk. Theo te Vogt zal hen opvolgen. 

 Volgende vergadering: vrijwilligersmiddag ideeën bespreken. 
 
 Verslag:  Ria Zieverink 
 
 

AL BEKENT MET DE KERKTELEFOON? 
 
Ben je ziek, slecht ter been en niet in staat naar een viering  te gaan in 
de kerk. Haal dan de viering in huis via de kerktelefoon. 
Ook voor eenmalig gebruik b.v. met een uitvaart 
Het is makkelijk te plaatsen, alleen een stekker in het stopcontact. 
Voor verder informatie kun je terecht bij het secretariaat  
Maandagavond       van 19.00 uur tot 20.00 uur 
Donderdagmorgen  van 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
Namens het secretariaat. 



14 
 

JUBILEUMVIERING BELTRUMS MANNENKOOR (BMK) 
 
Op zondagmorgen 7 april om 10.30 uur, is er een woord- en 
gebedsviering in de kerk n.a.v. het 30-jarig jubileum van ons Beltrums 
Mannenkoor. Vorig jaar 23 dec. zijn we dit bijzondere jaar gestart met 
een zeer druk bezocht Kerstconcert. De kerk zat afgeladen vol. Voor 
ons een geweldige start. 
 
In de viering op 7 april willen wij als koor, aandacht besteden aan de 
18 leden die ons in deze 30 jaar zijn ontvallen. Tijdens het ontsteken 
van het licht, zullen alle namen worden genoemd. 
In de vorige echo werd per abuis de naam van Jos Wallerbos niet 
vermeld. Hierbij nu de complete lijst van onze overleden leden. 

 Theo Beijer (1991),  
 Theo Willemsen (1996),  
 Theo Brinke (1996),  
 Jan Klein Goldewijk (1997), 
 Leo Bennink (1998),  
 Harrie Huls (1998),  
 Jan Bluemink (Donderwinkel) (1998),  
 Jos Wallerbos (2005),  
 George Jansen (2005),  
 Jo Dute (2006),  

 Paul Nijenhuis (2006),  
 Theo Groot Zevert (2008),  
 Antoon te Brake (2010),  
 Toon Wolterink (2013),  
 Jan Huitink (Rozenbarg) (2015),  
 Wim Amerongen (2015),  
 Jan Lageschaar (2016),   
 Jan Smit (2016) 

 
Al deze mensen willen we gedenken in woord, in gebed en door het 
zingen van passende nummers. 
 
Na afloop van deze woord- en gebedsviering wordt U achter in de kerk 
koffie, thee en frisdrank aangeboden door het BMK. 
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GOEDE VRIJDAGVIERING IN BELTRUM 
 
Goede Vrijdagviering 19 april 2019 in Beltrum m.m.v. het koor 
“Rhumtas” 
In deze viering staan we op eigen wijze stil bij de weg die Jezus gegaan 
is. De weg van het kruis. 
Ook wordt er veelvuldig een vertaling gemaakt naar deze tijd. 
 
Op een groot scherm worden alle staties uitgebeeld, die met gebed, 
toepasselijke liederen of stilte worden ondersteund. 
De organisatie is in handen van de werkgroep A.S.V.( Ander Soortige 
Viering) 
Iedereen is van harte uitgenodigd in deze korte meditatieve viering, die 
om 19.00 uur begint in de Beltrumse kerk. 
 
 
VASTENACTIECAMPAGNE:”WATERPUTTEN VERANDERD ALLES” 
 
In een vorige Echo heeft u kunnen lezen dat Vastenactie het project 
” Een waterput voor Romik Eritrea” ondersteunt.  
Ook hebt u kunnen lezen dat de bijdrage niet meer bij u aan de deur 
word afgehaald.  
Om de mogelijkheid van bijdragen aan deze actie te verruimen hebben 
we in deze Echo een vastenzakje bijgevoegd. 
U kunt deze met Pasen in de 2de collecte inleveren die bestemd is voor 
vastenactie. 
Ook is het mogelijk om in de week voor Pasen het zakje in te leveren 
bij het parochie secretariaat (brievenbus). 
U kunt daarbij ook de machtiging invullen die aan het vastenzakje zit 
insturen. 
Een andere mogelijkheid is om de bijdrage te storten op  
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v  Vastenactie Den Haag 
O.v.v. Een waterput voor Romik Eritrea. 
Nog een mogelijkheid is op de site van Vastenactie Direct doneren met 
de keuze mogelijkheid Een waterput voor Romik Eritrea. 
We hopen dat u dit project ook van harte ondersteund. 
 
Werkgroep M.O.V. 
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                        St. Paulusparochie 
  
 
PAAS-EPOS        
 

Stephen Boonzaaijer geeft nu voor het achtste jaar in het hele land 
voordrachten van het door hem geschreven Paas-epos. Dit jaar komt 
hij op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. 
Paulusparochie naar de Achterhoek. Wij nodigen u op donderdag 11 
april uit naar het Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in 
Lievelde te komen. Vanaf 19.00 uur verwelkomen we u met een kop 
koffie of thee. De voordracht begint om 19.30 uur. 
Het Paas-epos is gedicht op het leven van Jezus, op zijn lijden en dood. 
Bijzondere aandacht krijgt ook de manier waarop mensen in zijn 
omgeving op hem gereageerd hebben, met name orthodoxe joden, 
Petrus, Judas en Maria van Magdala, maar ook vanuit het perspectief 
van een moderne toeschouwer wordt er naar Jezus’ leven en dood 
gekeken. Afgewisseld door fragmenten muziek wordt de toeschouwer 
op een unieke wijze in het Paasgebeuren getrokken. In den lande 
maakt het Epos bij alle gezindten een diepe indruk. Meer dan dat: het 
geeft ons een diepe en onvergetelijke ervaring.  
 

DE PASSIE 2019 
 

De op landelijke tv zeer populaire Passion wordt reeds meerdere jaren 
op eigen wijze vertolkt in onze PASSIE. 
De afgelopen 4 jaren wisten we de kerken te vullen met voorstellingen 
in Groenlo, Rietmolen, Vorden en Beltrum. 
Op woensdag 17 April om 20 uur wordt er in het fantastische 
Openluchttheater Eibergen een PASSIE opgevoerd. 
Een voltallige muziekband, 90 koorzangers en 4 solisten brengen 
nummers van o.a. BLØF, Soldaat v Oranje en Borsato ten gehore. 
Muzieknummers die de lijst vormen om een compleet plaatje waarin we 
U als toeschouwer een spiegel voor houden met pakkende teksten over 
hedendaagse onderwerpen. Kaarten a 10 euro (incl. consumptie) 
verkrijgbaar in kerk Rietmolen op: Dinsdagavond 19 en 26 Maart en 
Dinsdagavond 2 en 9 April van 19.30 uur tot 20.00 uur. 
Verdere informatie via Facebook: de Passie in Eibergen 
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PRAKTISCHE PUNTEN ROND DE PASSIE 2019 
 

“Zie de mens”  Mensen zien staan, te midden van hun lijden. 
Aandacht voor de mens achter hun lijden.  
“Kijken”  wordt  “Zien”  als er aandacht is.  
Aandacht heeft te maken met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, 
er zijn in stilte, in alle eenvoud.  De werkelijkheid onder ogen zien, of 
durven zien. Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan de 
Passie 2019. Als we de mensen achter de beelden, de verhalen, de 
liederen kunnen ervaren dan wordt de Passie een beleving. 
 

Wilt u bij deze beleving aanwezig zijn dan kan dat. Zie onderstaand  
overzicht voor data en tijden van de Passie. In Beltrum is er géén 
kaartverkoop vooraf. Kom op tijd, vol is vol.  
De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Om het zo laagdrempelig mogelijk te houden is er gekozen voor een 
geringe entreebijdrage. 
Entree: € 3,00 (inclusief boekje).  
Na afloop is er mogelijkheid voor een extra  vrije bijdrage. 
 

Reservering  voor minder valide personen alleen na 
aanmelding. 
Tijdens de Passie in de kerk in Beltrum zijn er een beperkt aantal ( 
gereserveerde) plaatsen voor minder valide personen. Wilt u hier 
gebruik van maken, meldt u dan aan! 
Er wordt dan een plaats voor u gereserveerd, evt. met  1 persoon 
begeleiding. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sylvia Tackenkamp,  
tel 0544-48 19 43 
 

De Passie in de Achterhoek – data en tijden  
 Woensdag 17 april om 20.00 uur in het Openlucht Theater in 

Eibergen  
(Via Openluchttheater kunt u kaartjes regelen)  
 

 Witte Donderdag 18 april om 20.00 uur in de R.K. kerk  
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum. 
Kerk open om 19.00 uur. Entree € 3,00. 
 

 Goede Vrijdag 19 april om 15.00 en 19.00 uur in de R.K. kerk  
Christus Koning in Vorden 

 



18 
 

DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM IN HET EUCHARISTISCH 
CENTRUM 
 

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. 
We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid 
te geven van het eeuwig leven bij God.  
Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag.  
Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag. 
Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen 
gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, 
worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het 
Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo. 
 

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze 
bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere 
geloofsgemeenschappen samen te vieren. 
 

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de 
eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken 
worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal 
van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De 
viering op 18 april begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 21.30 
uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in 
de Mariakapel van de basiliek. 
Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden 
(lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de 
basiliek. 
 

De plechtige viering van de Paaswake (20 april, 20.30 uur), zal voor 
alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor 
“Laudate Dominum” medewerking verlenen. 
Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die 
voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, 
worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de 
geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het 
doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren 
gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, 
Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen. 
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In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare 
producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in 
de basiliek. 
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil 
ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel 
te nemen en samen Pasen te vieren. 
 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 
 
KRUISWEG VAN JEZUS VIEREN WE MET KINDEREN 
 

God, U houdt van mij en ik wil iets met U delen      
Waarom hebt U dat gedaan? 
Waaróm hebt U zich laten slaan? 
Waaróm bent u aan ‘t kruis gegaan? 
Ik kan het niet begrijpen. 
Jezus - Zoon van God. 
 
Zo ver gegaan… 
We zeggen: U bent opgestaan 
We zeggen: Jezus leeft voortaan. 
Hoe kan ik dat begrijpen? 
Jezus - Zoon van God. 
Zo ver gegaan. … Waarom? 
 

Op Goede Vrijdag 19 april om exact 15.00 uur - het uur van het sterven 
van Jezus - vieren we speciaal voor kinderen de Kruisweg. 
Voor de parochies St. Ludger en St. Paulus doen we dit in de  
St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. 
Aan de hand van een PowerPoint vieren we de 15 staties, als het ware 
stations waarop we stil gaan staan bij de gebeurtenissen op de laatste 
aardse levensdag van Jezus. Natuurlijk vragen we ons af wat dit nu nog 
voor ons betekent? 
We zullen briefjes gaan verbranden met een 
persoonlijke notitie/tekening en we bidden samen en 
brengen bloemen bij het kruis van Jezus.  
 

Een mooie bloem geplukt uit de tuin, of een mooie bloem die u ergens 
gekocht heeft, mag u meebrengen naar de viering. 
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We nodigen u en uw (klein)kinderen van harte uit om dit vooraf aan 
het Paasfeest samen te vieren, zodat we begrijpen en ervaren dat het 
een Goede Vrijdag is.  
Het pastoraal team heet u van harte welkom voor deze bijzondere 
viering, waarmee we hopen u te ondersteunen in een stukje 
geloofsopvoeding. 
 

Namens het pastoraalteam,  
pastoraal werkster Carla Roetgerink.  
 

Net als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen 
omdat ze ziek zijn, 
omdat ze gepest worden, eenzaam zijn,  
omdat ze christen zijn,  
omdat ze moeten vluchten voor geweld, 
omdat ... 
 

 

MEE NAAR DE CHRISMAMIS? 
 

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn de Chrismamis gevierd. Tijdens deze 
plechtige eucharistieviering in het midden van de Goede Week 
hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt 
het chrisma gewijd en de ziekenolie en de olie voor de geloofsleerlingen 
gezegend. 
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur en vormt 
het jaarlijks hoogtepunt voor de Kerk van ons Aartsbisdom Utrecht die 
samenkomt rondom de aartsbisschop. De aartsbisschop spreekt 
daarom de wens uit dat de Chrismamis een echt diocesaan karakter zal 
dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal 
assistenten zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen van de 
parochies in ons bisdom uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te 
zijn. Ruimer nog: alle gelovigen zijn welkom om deze viering mee te 
maken. Het zou mooi zijn als ook jongeren, bijvoorbeeld hen die in 
november gevormd werden, deel zouden nemen. De aartsbisschop 
heeft aan de viering een actie voor de voedselbank verbonden. In de 
kerk in Apeldoorn komen manden te staan waarin eenieder producten 
als donatie kan achterlaten.  
Wilt u de Chrismamis eens meemaken? Dat kan. 
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U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook bestaat de mogelijkheid 
om samen te reizen, met de auto of trein op basis van gedeelde 
kosten. Wanneer u graag samen wilt reizen, dan kunt zich voor 12 april 
melden bij het centraal secretariaat in Groenlo,  tel. 0544 – 46 46 63, 
secretariaat@sintludger.nl. 
De Onze Lieve Vrouwekerk vindt u op korte loopafstand van het station 
Apeldoorn-Centraal: Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn. 
 

Namens het pastoraal team, pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

KRUISWEG HAZIMA IN DE OPEN LUCHT 
 

Op Goede Vrijdag 19 april wordt bij goed weer om 15.00 uur de 
Kruisweg gelopen langs de prachtige statiemuur achter de St. 
Agathakerk in Harreveld. Deze wordt dit jaar voor het eerst gezamenlijk 
georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, 
Zieuwent en Mariënvelde. Voorgangers en koren van de 3 dorpen zullen 
het lijdensverhaal in woord en gezang tot leven brengen.   
De kruiswegstaties vertellen in een soort stripverhaal van 14 
afbeeldingen de lijdensweg van Jezus. Door als het ware met Jezus 
mee te lopen, kun je het verhaal beter beleven. Bij elke statie staan we 
stil en proberen we ons te verplaatsen in Jezus. We plaatsen het 
lijdensverhaal in deze tijd en denken aan mensen die zich in 
soortgelijke situaties bevinden. Net als Jezus hebben veel mensen een 
kruis te dragen, omdat ze ziek zijn, eenzaam of in de steek gelaten, 
gepest worden, op de vlucht zijn, gevangen zitten of gemarteld 
worden. Kortom: we bidden voor alle mensen die een kruis te dragen 
hebben en staan stil bij alle vormen van lijden in de wereld.  
Voor de oorsprong van de kruiswegstaties in Harreveld moeten we 
terug naar het einde van de 18e eeuw. Oorspronkelijk stonden de 
staties in een Duitse kerk. In 1893 werden ze naar de kapel van het 
internaat in Harreveld overgebracht. Na grondige restauratie staan ze 
sinds enkele jaren in de nieuwe statiemuur bij het kerkhof en bieden zo 
een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht. Er is 
parkeergelegenheid naast de kerk. Voor mensen die slecht ter been 
zijn, is de Kruisweg met de rollator begaanbaar. Bij regen wijken we uit 
naar de St. Agathakerk. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere 
Kruisweg deel te nemen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten 
bij een kopje koffie of thee.           

mailto:secretariaat@sintludger.nl
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Eerste Heilige Communie is een vervolgstap op het Heilig Doopsel in de 
reeks van zeven sacramenten  
In januari zijn de communicanten van de St. Paulusparochie en de  
St. Ludgerparochie in een startviering begonnen met de voorbereiding 
op het ontvangen van de 1e Heilige Communie. 
Op 3 locaties, namelijk Lichtenvoorde, Groenlo en Neede komen de 
kinderen regelmatig samen met hun ouders.  
Het project “Blijf dit doen” helpt ons daarbij en is erop gericht de 
kinderen meer vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de 
kerk gebeurd. Bijbelse verhalen ondersteunen dit. 
De communicanten weten wat de naam van God betekent “Ik zal er 
zijn”.  
Er is een rondleiding in de kerk geweest. De kinderen weten wat er 
allemaal in het huis van God gebeurt, te zien is en welke betekenis dit 
heeft. De communicanten hebben zich voorgesteld aan de 
geloofsgemeenschap. Alle kinderen zijn een “parel in Gods hand”.  
De jongens en meiden hebben verteld waarom ze de 1e Heilige 
Communie willen ontvangen.  
Er staat nog een bezoek aan de bakker gepland met aansluitend een 
broodmaaltijd. Hierbij staat het laatste avondmaal centraal. Breken en 
delen van brood en delen van de wijn: Lichaam en Bloed van Christus. 
Op 19 mei en 26 mei is de grote dag, de communicanten ‘Blijven doen 
wat Jezus zelf gevraagd heeft aan zijn vrienden toen en ook nu nog 
aan ons: ‘delen in zijn Aanwezigheid’.   
Wij hopen u allen te verwelkomen, om deze jonge parochianen welkom  
te heten en te ondersteunen! 
19 mei om 09.30 uur in Rietmolen 
19 mei om 11.30 uur in Groenlo  
26 mei om 11.00 uur in Lichtenvoorde 
St. Paulus en St. Ludger 
 
Werkgroepen 1e Heilige Communie 
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TAIZÉ- OUDE CALIXTUS-CALIXTUSBASILIEK 
 
De Taizé-vieringen in Groenlo gaan voor de zomermaanden weer 
verhuizen: van de protestantse Oude Calixtus naar de katholieke 
Calixtus. Over enkele maanden bestaan ze 10 jaar! In september 2009 
is de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde begonnen 
met Taizé-vieringen. 
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00u tot 19.45 uur 
een Taizé-viering. De eerstvolgende viering is op woensdag 10 april. 
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen inTaizé (Frankrijk, 
www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief.  
Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende 
gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed 
door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de 
herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig 
gezongen worden. Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het 
moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld 
om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en 
schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat 
zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte.  
Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds 
bidden. Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt 
van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal 
kruis, dat identiek is aan dat in Taizé. De vieringen verheugen zich in 
een min of meer vaste groep bezoekers.  
Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De 
lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de 
gebedsvieringen. 
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is 
eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt 
de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een 
bijdrage aan de oecumene te leveren. 
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee 
nog even met elkaar na te praten en daarna onder de 
bezielende leiding van Herna Westera de 
vierstemmigheid van de liederen te oefenen. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 

 
 

EEN  DAG  TUSSEN  DE  BLOESEMS …   
 
Op donderdag 2 mei a.s. gaat SamenLeven - KBO er met de bus op uit. 
We trekken rond in de Betuwe waar dan de knoppen aan de vele 
fruitbomen zich zullen ontpoppen tot prachtige bloesems.  
Boomgaarden staan volop in de bloei en vormen zo belangrijke 
kenmerken van het landschap en bieden de bezoeker een prachtig 
schouwspel. Het is een lust voor het oog, om per bus, hier tussen door 
te bewegen. Een gebeuren dat je echt niet mag missen,  zorg daarom 
dat je erbij bent. Uiteraard brengen we ook een bezoek aan Flipje in 
Tiel. Gedurende de gehele dag worden we bijgestaan door deskundige 
gidsen die ons uitleg zullen geven van al dit moois. En wat ook mooi is, 
iedereen uit Beltrum kan mee. Zin in een mooi dagje uit, schroom niet 
en ga mee. De gehele dag kost € 50.-- voor leden en € 60.-- voor niet 
leden, inclusief lunch en diner. Vertrek ’s morgens om 9.00 uur vanaf 
Spilman.  
Opgave bij Rikie Scharenborg, telefoon 0544-48 19 55 of via de andere 
bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frans Scholten (voorzitter, 06-50 26 35 81),  
Bennie Te Veluwe (vicevoorzitter, 0544-48  15 45),  
Ria Hofman  (secretariaat, 0544-48 14 11),  
Rikie Scharenborg (penningmeester, 0544-48 19 55),  
Lidwien ten Have 0544-(48 18 99),  
Ria Rosing (0544-48 16 76). 
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Uitnodiging “Petit Café”     
vrijdag 12 april a.s. in het 
Kulturhus 
Thema: Paas-workshop 

 
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 komen we samen in het Kulturhus. (In de Kapel zit 
tijdelijk een schoolklas i.v.m. een schoolverbouwing.)  
We hebben bloemiste Laura Schilderinck uitgenodigd. Zij geeft uitleg 
hoe we samen een eenvoudig en mooi paasbakje kunnen maken.   
Natuurlijk genieten we deze middag ook weer van lekkere hapjes en 
drankjes. 

 Locatie: Kulturhus 
     Datum: vrijdag 12 april 
     Inloop: 14.30uur 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 dinsdag 9 april 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.:_____________ 
komt op vrijdagmiddag 12 april naar het Kulturhus 
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BETTINE VRIESEKOOP NAAR BELTRUM 
 
Op zaterdag 13 april bij Tafeltennisvereniging VIOS Beltrum 
Bettine Vriesekoop geeft introductieles voor 50-plussers. 
 
Tafeltennisvereniging VIOS Beltrum verwelkomt binnenkort een heel 
speciale gast. Het gaat om niemand minder dan Bettine Vriesekoop.  
De voormalige toptafeltennister komt op zaterdag 13 april 2019 naar 
Beltrum. Ze geeft dan tussen 14.00 en 16.00 uur in Sporthal De 
Sonders een introductieles voor 50-plussers.  
De tafeltennisclinic is gratis toegankelijk.  
 
Wie kent haar niet? Bettine Vriesekoop werd onder andere tweemaal 
Europees kampioene en haalde de kwartfinale op de Olympische 
Spelen. Nederlands beste tafeltennister woonde na haar carrière jaren 
in China, waar ze onder andere werkte als correspondent. 
Tegenwoordig woont ze weer in Nederland en zet Vriesekoop zich als 
ambassadeur van de Nederlandse Tafeltennisbond in voor de 
breedtesport. In die hoedanigheid komt zij op zaterdag 13 april naar de 
sporthal van VIOS aan de Sonderenweg in Beltrum. Ze begint de 
introductieles bij TTV VIOS met een korte presentatie over haar 
ervaringen, gevolgd door een laagdrempelige tafeltennisles. Het doel 
van de introductieles is 50-plussers enthousiast te krijgen voor de 
tafeltennissport. Tafeltennis is namelijk erg geschikt voor de oudere 
sporter. Er komen weinig blessures voor bij de sport, het is leuk om te 
doen en de kosten zijn laag. Tafeltennisvereniging VIOS heeft leden uit 
heel Berkelland en neemt met vier teams deel aan de competitie. Er is 
echter ook ruimte voor recreatieve spelers om wekelijks op de 
maandagavond een balletje te komen slaan. 
 
Aanmelden voor de introductieles kan per e-mail aan info@ttv-vios.nl. 
Hier kun je ook terecht voor vragen en nadere informatie.  
Of kijk op www.ttv-vios.nl 
 
Bestuur Tafeltennisvereniging VIOS Beltrum 
 
 
 
 
 

mailto:info@ttv-vios.nl
http://www.ttv-vios.nl/
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JAARVERGADERING RAAD VAN OVERLEG 
 
Op woensdag 17 april 2019 houdt de Raad van 
Overleg Beltrum haar jaarvergadering. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Hassinkhof en 
begint om 20.00 uur. 
Deze vergadering is zoals gewoonlijk voor iedereen toegankelijk. 
Gastspreker op deze avond zal zijn Dhr. Peter van Heek(DKK), deze zal 
een interessante presentatie houden voor stichtingen en verenigingen 
over de mogelijkheden tot subsidies en fondsenwerving voor hun 
activiteiten.  
Vervolg ontwikkelingen politiek café, met als thema’s wonen, onderwijs, 
buitengebied en voorzieningen in de kleine kernen zullen gepresenteerd 
worden. 
Voor de volledige agenda(notulen vorige ledenvergadering) van deze 
avond verwijzen we U ook naar www.Beltrum-online.nl      
  
Kortom, het beloofd weer een informatieve avond te worden. 
We nodigen U dan ook van harte uit om op deze avond aanwezig te 
zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van Raad van overleg Beltrum, 
Hermien Roelvink,secretaris 
email: info@raadvanoverlegbeltrum.nl 
 
 
EEN BEDANKJE VAN HET KOOR KIDDOESJ 
 
Onlangs mochten we een gift ontvangen van een anonieme fan, met 
daarbij een felicitatie voor het 50-jarig jubileum van ons koor. Het doet 
ons goed dat onze inzet gewaardeerd wordt. Deze bijdrage zal in ons 
jubileumjaar een passende besteding krijgen zodat we mede hierdoor 
als koor een verrijking kunnen zijn voor de Beltrumse gemeenschap.  
Hartelijk bedankt. 
 
Vriendelijke groeten koor Kiddoesj. 
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WIST U DAT? VOEDSELBANK 
 
Naast de maandelijkse bijdrage in de kratten achter in de kerk staan er 
permanent kratten bij de Coop in Beltrum waar ook houdbare 
levensmiddelen zoals koffie, soepen, en alles wat lang houdbaar en niet 
over datum is ingeleverd kan worden voor de voedselbank. 
 
Als u de wekelijkse boodschappen doet zit er 
vast wel wat bij wat daar ingebracht kan 
worden. 
 
Één keer per maand brengt een vrijwilliger de 
kratten naar de voedselbank in Lichtenvoorde. 
Het personeel van de Coop is hiervan op de 
hoogte en zal u verder helpen. 
 
 
ZIJ ACTIEF 
Donderdag 11 april om 19.30 uur bij zalencentrum Dute, komt 
weerman Dhr. Vossers uit Silvolde  de avond verzorgen over het weer. 
Iedereen is welkom. 
 
 
ZIJ ACTIEF 
Donderdag 16 mei een excursie naar VION in Groenlo. 
We gaan met de fiets . Maar wie dat niet, of wil, mag ook met de auto. 
Excursie begint om 13.30 uur 
Verder informatie volgt nog 
Opgave voor 20 april bij: Marietje Huinink 0544 48 11 60 
Of per mail : zie boekje 
 
 
DORPSBÖKE VOORJAARSVAKANTIE 
 
De bibliotheek  ‘de Dorpsböke’  heeft vakantie van 19 april tot 6 mei. 
Uitgezonderd maandag 29 april. Deze middag zijn we open. 
 
Cilia Luttikhold 
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VERLOREN 
 
Zaterdag 30 maart verloren. 
Wie heeft een gouden ketting met hangertje gevonden? 
(dierbare herinnering) 
Vanaf Haneveldseweg, Ringweg naar de kerk. 
 
Als u het heeft gevonden wilt u het dan terug bezorgen? 
Of neem telefonisch contact op via 0544- 48 12 76 
 
 
SPEELTUIN DE GEETELINGHOOK 
 
In week 15 (8 t/m 14 april) komen leden van Speeltuinvereniging 
Beltrum bij u aan de deur om chocolade paaseieren te verkopen.  
De paaseieren zijn een mix van diverse smaken verpakt in feestelijke 
zakjes van 200 gram. De gehele opbrengst komt ten goede aan de 
Speeltuin in Beltrum. 
 

Bestuur Speeltuinvereniging Beltrum 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie wenst u allen fijne Paasdagen 
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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 29 april 
- 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 4 mei t/m vrijdag 31 mei 2019: 

 uiterlijk t/m zaterdag  27 april 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 
 
Open van 9.30 tot 11.30 uur.               meldpuntbeltrum@gmail.com 
 

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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Palmpasenstok  versieren   
   
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
 

 

Wil jij ook een palmpasenstok versieren met palmtakjes, slingers en 

lekkere snoepjes? 

Zorg dat je zaterdag 13 april om 14.00uur in de Kapel bent. 

Wij zorgen voor alle materiaal, inclusief de stokken en het snoep. 

 

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen zich opgeven om te helpen. 

Natuurlijk zijn je vader en moeder ook van harte welkom en kunnen 

meehelpen.  
 

Wanneer: zaterdag 13 april 

Waar:      in de Kapel van het Hassinkhof 

Wie:        kinderen vanaf 4 jaar 

Inloop:    13.45-14.00uur 

Start:     14.00uur 

Einde:     Ongeveer 16.00uur  

 

De regenboogbus staat klaar voor een 

vrijwillige gift.. 
 

Zin om mee te doen? Lever dan het strookje  

uiterlijk donderdag 11 april  in bij de juf van groep 3  

of geef je op via de mail: ahelmers10@gmail.com 

                                       bart-miranda@outlook.com  
 
 

 Werkgroep “Onder de regenboog” 
 
 
 
 
 

mailto:ahelmers10@gmail.com
mailto:bart-miranda@outlook.com
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Het kinderhoekje 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familieviering 14 april  10.30uur 
 
Thema: Palmpasen 
 

 
Op zondag 14 april om 10.30uur is er in de Beltrumse kerk een 
gebedsviering met medewerking van Kiddoesj en  
kinderen van ‘de Sterrenboog’. 
Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom in deze korte viering. 
De kinderen, die een versierde palmpasenstok gaan maken,  
mogen die meenemen naar de kerk.  
Zij vormen bij de ingang van de kerk een erehaag en mogen met de 
voorganger naar voren.  
Tijdens de viering zitten ze bij hun ouders. 

 
De werkgroep 

 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Kinder- en familieviering:  Beltrum zo 14 apr10:30  uur   
        Palmpasenviering voor de kinderen  
        Donderdag 18 april 19.00 uur  
        in Groenlo Basiliek 
        Vrijdag   19 april 15.00 uur  
        in Lichtenvoorde  in de Bonifatiuskerk 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk en Regien Oldenkotte stoppen na 25 jaar met onderhoud 
kruisbeeld  
Na meer dan vijfentwintig jaar het onderhoud van het kruisbeeld op de 
kruising Avesterweg-Spilmansdijk te hebben verzorgd, geven Henk en 
Regien Oldenkotte het stokje door. In eerste instantie zal Stef Smit zorg 
dragen voor het onderhoud waarna Theo te Vogt het uiteindelijk zal 
overnemen. Het onderhoud bestaat uit het maaien van het gras, de 
zorg voor de bloemen, het water geven en het schoonhouden van het 
kruisbeeld. Henk en Regien werden afgelopen jaar al in het zonnetje 
gezet voor hun verdiensten en kregen ze lof voor het goede 
onderhoud. Bij deze willen ze nogmaals bedanken voor hun inzet. Wij 
wensen de nieuwe vrijwilligers veel succes met hun nieuwe taak. Op de 
foto, die in de zomer van 2017 werd gemaakt, plaatsen de 
vertrekkende en nieuwe vrijwilligers het gerestaureerde kruisbeeld weer 
op zijn vertrouwde plek.  Van links naar rechts: Stef Smit, Henk 
Oldenkotte en Theo te Vogt.  
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