
 
 

 Contactblad voor  
 Geloofsgemeenschap  
 Onze Lieve Vrouw 
 Tenhemelopneming 
  
  

 Jaargang 55, nummer 12 
 21 september 2019 
 
 
 

Periode: zaterdag 21 september t/m vrijdag 18 oktober 2019 

Viering ziekenzondag 
Viering ziekenzondag 8 september met medewerking van de 
zonnebloem. Met na de viering gezellig napraten met koffie en thee en 
speciale bloemetjes om weg te geven. 
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Kerkberichten 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 21 september t/m vrijdag 27 september 2019 
 

 

Vijfentwintigste zondag door het jaar (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
Amos 8, 4 – 7    
Lucas 16, 1 (10) – 13  
 

Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook in het grote betrouwbaar en 
wie in het kleinste onrechtvaardig is, is ook in het grote onrechtvaardig. 
 
 

Zondag 22 september 
 

09:00  u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
       Koor:   Kiddoesj 
                                   Acolieten:  Juup Ratering  
     Daan Reijerink 
Misintenties: 
Herman Dreierink; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Joop 
Wolterinck (namens geloofsgemeenschap St. Paulus Parochie, locatie 
Beltrum; Agnes Bleumink-te Bogt; Marga, Jan en Mineke Beunk (jgd.); 
Henk Delsing; Lies Stoverink-Garstenveld; overleden fam. Beernink-
Bomers; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg; Frans Stortelder (jgd.); 
ouders Geverinck-Huethorst; Henk Orriëns (jgd.); uit dankbaarheid- 
fam. Bennink-50 jaar huwelijk; Frank en overleden fam. Bennink-
Massop; Gerda Wolterinck-Huinink; fam. Wolterinck-Huinink; Frans en 
Dien Klein Gunnewiek-Lemelder (jgd.); overleden fam. Hoitink-Lepping; 
Femi Teselink-te Bogt. 
 
 

Woensdag 25 september 
 

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 28 september t/m vrijdag 4 oktober 2019 
 
 
Zesentwintigste zondag door het jaar (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Amos 6, 1a. 4 – 7    
Lucas 16, 19 – 31  
 
Maar Abraham zegt: kind, bedenk dat jij de goede dingen hebt 
ontvangen in je leven en Lazarus evenzo de kwade. Nu wordt hij hier 
getroost en lijd jij pijn. 
 
 
Zaterdag 28 september en zondag 29 september 
 
Er is geen viering in Beltrum  
 
 
Woensdag 2 oktober 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger:  Pastoor H. de Jong 
Misintenties:   
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en 
Wilma.  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 5 oktober t/m vrijdag 11 oktober 2019 
 
  

Zevenentwintigste zondag door het jaar (C-jaar)  
 

Weekend lezingen:   
Habakuk 1, 2 – 3 ;2, 2 – 4  
Lucas 17, 5 – 10  
 
Wie van u heeft iemand in dienst als ploeger of herder en zal als hij 
binnenkomt van de akker tot hem zeggen ‘kom er meteen bij en val 
aan!’? Nee, hij zal tot hem zeggen: bereid iets, dat ik maaltijd kan 
houden, omgord je en bedien mij tot ik heb gegeten en gedronken. 
 
 
Zaterdag 5 oktober  
 
19.00  u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger:  Pastor R. den Hartog 
       Koor:   Dames- en Herenkoor 
       Acolieten:  Mees Stortelder 
           Jorn te Boome 
Misintenties: 
Joop Wolterinck (nms. geloofsgemeenschap St. Paulus, locatie 
Beltrum); Henk Delsing; Agnes Luttikholt-Stoteler (jgd.); overleden 
fam. ten Barge-Olthoff-de Reus (jgd.); Trees Heutinck-Hemmink, 
overleden fam. Heutinck-Hemmink; Femi Teselink-te Bogt. 
  
 
Woensdag 9 oktober 
 
09.00 u. in de kerk  GEEN VIERING 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 12 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019 

 
 
Achtentwintigste zondag door het jaar (C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
2 Koningen 5, 14-17  
Lucas 17, 11-19 
 
Eén van hen ziet dat hij is genezen en keert terug, met grote stem God 
verheerlijkend hij valt met het gelaat ter aarde neer voor zijn voeten, 
hem dankende; hij is een Samaritaan!  
 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober 
 
Er is geen viering in Beltrum. 
 
Zaterdag is er een concert van het jubilerende koor Rhumtas 
Aanvang 20.00 uur 
 
 
Dinsdag 15 oktober ZijActief Mariaviering. 
 
mmv. Dames- en Herenkoor 
Aanvang 19.00 uur 
 
 
Woensdag 16 oktober 
 
09.00 u. in de kerk GEEN VIERING 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Eibergen za 21 sep  19:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Lievelde za 21 sep  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep 
Neede  za 21 sep  19:00  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Beltrum zo 22 sep 09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
 
Groenlo zo 22 sep  10:30  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 22 sep  10:30  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Lievelde za28/zo29 sep    Geen viering  
  
Beltrum za28/zo29 sep    Geen viering 
   
Eibergen zo 29 sep  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 29 sep  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum za 5 okt  19:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
 
Rekken za 5 okt  19:00  Woord- en Communieviering  
          Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Lievelde zo 6 okt  09:00  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 6 okt  10:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 6 okt  17:00  Marialof   
          Pastoor H. de Jong 
Rietmolen zo 6 okt 20:00   Concert   
          Vier-korpsenconcert met Amicitia 
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Beltrum za12/zo13 okt    Geen viering  
 
Eibergen za 12 okt  19:00  Woord- en Communieviering  
          Werkgroep 
Rietmolen za 12 okt  19:30  Eucharistieviering  
          Pastor R. den Hartog 
Neede  zo 13 okt  09:00  Eucharistieviering  
          Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 13 okt  10:30  Eucharistieviering Calixtusfeest;   
          Mgr Hoogenboom;  
          Pastoor H. de Jong  
 
  
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 25 september 2019 is er een Taizé viering in de  
R.K. Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. Daarnaast is op woensdag 9 
oktober ook een Taizé viering in de Oude Calixtus. Deze begint ook om 
19.00 uur. U bent van harte welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 

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. 
 

DOOP          VOORBEREIDING 
    

Zondag 20 oktober 13.00 uur donderdag 3 oktober 
  donderdag 10 oktober 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
  Euphemia Maria Theresia Teselink-te Bogt 
  Roepnaam: Femi 
  Hassinkhof, voorheen ‘t Meken 1 Beltrum 
 
Zij is 3 september jl. op 87 jarige leeftijd overleden 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en 
goede herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
 
 



9 
 
 

OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand augustus 2019: € 340,05 
MiVa Collecte:       € 117,65 
 
 
ACOLIETEN 
      
Zondag 20 oktober   Geen 
 
 
MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober 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. 
 
 
Blijven 
Als mijn laatste dagen komen 
Als mijn laatste dagen komen 
wil jij dan mij blijven 
 
Als mijn laatste dagen komen 
wil jij vreemde 
dan een veilige vertrouwde vreemde 
voor mij zijn 
 
Als mijn laatste dagen komen 
wil jij dan omzien naar wie mij dierbaar 
zijn 
 
Als mijn laatste dagen komen 
wil jij dan zijn als een schuilplaats 
waar ik thuis kan komen 
 
Als mijn laatste dagen komen 
wil jij dan blijven als de onmacht toeslaat 
 
Als mijn laatste dagen daar zijn 
wil jij mij dan zien in mijn waarde 
en mij waarderen. 
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Locatie nieuws 
  
    
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 1979 - 2019 
 
De werkgroep woord- en communieviering viert haar 40-jarig bestaan. 
Hierbij willen wij stil staan in de viering van 20 oktober 2019 om 10.30 
uur in de kerk van Beltrum. Wij nodigen u van harte uit om dit jubileum 
met ons mee te vieren. Na de viering is er een samenzijn met 
koffie/thee achter in de kerk. 
 
Werkgroep Woord- en Communieviering. 
 
 
 
 
RHUMTAS GOES EUROVISION 
 
Zanggroep Rhumtas bestaat 60 jaar en houdt op zaterdag 12 oktober 
a.s. een jubileumconcert waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.  
Als thema is gekozen voor het Eurovisie Songfestival. Alle leden zijn 
gevraagd hun favoriete songfestival nummers door te geven en daaruit 
is een selectie gemaakt. Samen met de Operators en diverse 
muzikanten gaan we er een feestje van maken. 
Van harte welkom op zaterdag 12 oktober in de kerk in Beltrum. 
Aanvang 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur) 
Kaarten kosten 10 euro (kinderen t/m 12 jaar 5 euro) en zijn te 
verkrijgen via de leden of via info@rhumtas.nl 
 

 

mailto:info@rhumtas.nl
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VERSLAG LOCATIERAAD 
 
Notulen bijeenkomst locatieraad Beltrum  
d.d. woensdag 11 september 2019 
Aanwezig: Harry Geverinck, Paul Ribbers, Jacqueline Slütter, Paulien 
Ribbers, Sylvia Tackenkamp, Ria Zieverink, Anton Helmers  en Martin 
Groot Severt. 
Afwezig met kennisgeving: Margriet Spexgoor en Martin Bouwmeesters. 
 

Opening 
Welkom door de voorzitter en Sylvia leest als gedachte ‘De tijden zijn 
slecht...’ van H. Augustinus.   
 

Vanuit de werkgroepen 
Liturgie 

 De avondwakegroep heeft een afsluitende bijeenkomst gehad. 
 Wat te doen in weekenden als er geen diensten gepland staan; er 

zijn nog maar twee vieringen per maand. Harry Geverinck neemt dit 
mee in het gesprek met Carla Roetgerink.  

 De werkgroep heeft geprobeerd om met het pastoresteam een 
afspraak te plannen om de folder ‘afscheid in Beltrum’ te 
bespreken; afspraak is er nog niet gekomen. Sylvia gaat een 
geprinte versie toesturen en aandringen om dit te gaan bespreken.  

 Op de gele lijst met de overzicht van de vieringen staan de 
geplande vieringen in het weekeinde en de viering op de eerste 
woensdag in de maand. De overige doordeweekse vieringen komen 
te vervallen; hierover komt een berichtje in de Echo.  

 In oktober (datum nog te bepalen) is Beltrum gastheer van 
diaconaal overleg Berkelland met als thema ‘landbouw’. Paul 
Ribbers is bezig een spreker te organiseren.   

 Tijdens de landelijke monumentendag (zaterdag 14 en zondag 15 
september) is de kerk geopend.  

 Op de website staan de prijzen voor de misintenties; waar ander 
locaties de prijs hebben verhoogd, houdt Beltrum vast aan 7,50 
euro.  

 

Catechese 

 Volgende week overleg met de school over de openingsviering 
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 Het verslag van de evaluatie Communieviering is nog niet 
ontvangen.   

Gemeenschapsopbouw 

 Vergadering met de werkgroep komt nog. 
 Opvolging Fien Scharenborg voor de Oecumenische raad verloopt 

moeizaam; Ria heeft een aantal mensen benaderd, maar nog 
zonder succes.  

 

Financiën 
 Verzoek aan de werkgroepen om de begroting voor 2020 in te 

dienen.   
 

Algemeen 

 De receptie op de Sterrenboog ter gelegenheid van de verbouwing 
wordt door een delegatie van de locatieraad bezocht. 

 De datum van de opening van de kinderopvang in de pastorie is 
nog niet bekend. Binnenkort wordt wel begonnen met het 
aanpassen van de tuin.  

 Op 20 oktober bestaat de woord en communieviering in Beltrum 40 
jaar; de viering is om 10.30 uur.  

 Zangvereniging Rhumtas viert dit jaar haar 60 jarig bestaan met 
een jubileumconcert op zaterdag 12 oktober en een viering in de 
kerk op 17 november.   

 Lianne Dreierink neemt het verzamelen van mededelingen en 
misintenties over van Mia Heutinck.  

 De openstelling van de kerk in de afgelopen zomermaanden heeft 
ruim 300 bezoekers getrokken. 
 

Vrijwilligersdag 
De uitnodigingen voor de vrijwilligersavond op zaterdag 21 september 
zijn bezorgd en de aanmeldingen komen binnen.    
 

Rondvraag   
 Bestuur vraagt om aandacht voor rooster van aftreden; heeft onze 

aandacht. 

 Op 4 november is er een bijeenkomst over de herbestemming van 
leegstaande kerkgebouwen van 18.00 tot 20.00 uur. Hoewel het 
voor Beltrum nu niet aan de orde is, is het wel goed de 
ontwikkelingen te volgen en daarom zal de bijeenkomst worden 
bezocht.  
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Verslag: Martin Groot Severt  
 

                        St. Paulusparochie 
  

 
PROFEET ELIA IN EEN NIEUW LICHT 
        
De profeet Elia in een nieuw licht, zo luidt de titel van de nieuwe cursus 
moderne kunst en spiritualiteit. Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse 
verhalen of moderne kunst, belangrijk is een open geest om je te 
verdiepen en te laten verrassen.  
De cursus vindt op 6 donderdagavonden in het parochiesecretariaat 
van de St. Paulus- en St. Ludgerparochie te Groenlo plaats. De kosten 
voor alle avonden samen bedragen € 30,00. De begeleiding is in 
handen van Carla Roetgerink, pastoraal werker. 
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 11 oktober aanmelden. 
Voor uitvoerige informatie verwijzen we u naar de website van de 
parochie, de kerkbladen en de mee te nemen folder achter in de kerk. 
 
 
MARIA IN DE CHRISTELIJKE KUNST 
 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van 
de St. Paulusparochie op dinsdag 22 oktober een avond in de H. 
Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u 
welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. 
Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van Maria belichten zoals 
dat verbeeld is in christelijke kunst vanaf de 3e eeuw tot heden, met 
voorbeelden uit het Westen en Oosten. Tevens zal hij ingaan op haar 
rol als beeld van de Kerk. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan een 
aantal bedevaartplaatsen rond Maria, o.a. Lourdes en Kevelaer. 
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert 
hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en 
iconografie’.  
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Wanneer we bij Google zoeken naar ‘eerste heilige communie’ vinden 
we bij Wikipedia dat dit in de Rooms-Katholieke Kerk de feestelijke 
gelegenheid is wanneer iemand voor het eerst nadert tot de 
eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de 
initiatiesacramenten en dient voorafgegaan te worden van de eerste 
biecht. Dat betekent dat Wikipedia ons informatie verschaft waarvan 
sommigen zullen denken dat het wel heel ouderwets is. Toch klopt de 
informatie die Wikipedia ons geeft en zullen wij samen met de ouders 
en de werkgroepen zorgdragen voor een goede en fijne begeleiding in 
parochies St. Ludger en St. Paulus, zodat de kinderen zich samen 
kunnen voorbereiden op dit feest en dit bijzondere moment in hun 
leven. We willen extra ruimte geven aan de vragen die leven bij u en 
uw kinderen.  
De Communievieringen zullen plaatsvinden op een nader te bepalen 
plaats en tijdstip in april en mei tussen Pasen en Pinksteren 2020.  
Dit hangt samen met aantallen aanmeldingen en mogelijkheden tot een 
inhoudelijk verantwoorde begeleiding van de kinderen en hun gezin. 
We zien uw aanmelding graag tegemoet.  
Kosten zijn 30 euro per kind inclusief het werkboek dat we zullen gaan 
gebruiken. Kosten mogen nooit de reden zijn om niet deel te nemen: in 
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met het pastoraal team 
Mw. C.A.M. Roetgerink, tel.06 2073 9564  
 
Tot 15 oktober aanstaande kunt u zich aanmelden via het 
centraal secretariaat 
Telefoon 0544 - 464 663 
of via de website digitaal aanmelden  
secretariaat@stpaulusparochie.nl of        
secretariaat@sintludger.nl                                                                                            
Op een van de informatie ouderavonden bent u van harte welkom  
Basiliek Groenlo  dinsdag 8 oktober 2019     20.00 - 21.30 uur  
Kerk Lichtenvoorde  donderdag 10 oktober 2019   19.30 - 21.00 uur  

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat@sintludger.nl
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Ballade van de verzetsvrouw 
Er komt wellicht een dag 

die geen weet meer heeft van jou 
daarom schrijf ik deze woorden – 

behoedzaam en vol schroom 
ik was een kind 

en heb het slechts van horen zeggen 
behoedzaam beitel ik een beeld van jou 

een beeld van jou 
ten voeten uit 

beitel ik vol schroom 
jou 

in woorden ingebed 
word jij de vrouw van het verzet 

 

een schakel was jij in een groot geheel: 
op juist die plek, op juist dat uur 

onmisbaar onderdeel 
een cel levend in een organisme 

dat onderhuids de strijd aanbond met het 
fascisme 

jij dook onder 
trok vermomming aan 

een nieuwe naam 
jij ging op pad 

bij dag en nacht 
bij zon 

bij wolken, storm en regen 
altijd ging jij door: 

op juist die plek, op juist dat uur 
moest jij er weer wezen 

terwijl de kogel klaar lag voor jouw eigen 
leven 

 

ik beitel in jouw beeld de lijnen 
van je moed, geduld, volharding, angst 

en trouw 
en hak het voetstuk uit de stilte 

want jij wil geen woord van eerbetoon 
of roem 

 

ik was een kind 
en heb het slechts van horen zeggen 
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verscholen echter hak ik letters in de steen 
uit groot respect voor jou en voor zovelen 

               Oeke Kruythof 

Uit de Beltrumse gemeenschap 
        
 
ZIJ-ACTIEF NIEUWS 
                                                         

Op zaterdag 5 oktober is de Provinciale wandeldag. Deze vindt plaats 
bij ‘De Buitenmolen’ in Zevenaar. Dit jaar wordt de wandeldag verzorgd 
samen met de afd. Zevenaar.We gaan wandelen in de prachtige 
omgeving van natuurgebied Ooij/Oud-Zevenaar. 
 
Programma: 
10.00 u.   Ontvangst met koffie/thee in de molen. 
10.30 -11.00 u. Starten wandeling met een keuzemogelijkheid van  
     ± 5 km. of ± 10km   
13.00 u.   Lunch bij Thoen en Thans 
15.30 u.   Afsluiting met een drankje bij de Buitenmolen,   
     bezichtiging Molen. 
 
Voor de onkosten van deze dag vragen wij een bijdrage van € 12,50 
per deelnemer. Opgave voor 22 september bij:  
José Pierik  Tel: 0544-48 24 25 
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  Uitnodiging “Petit Café”     
  vrijdag 4 oktober  
  in het Hassinkhof  

                                                             
Thema: Dat Dorp van Toen 
 

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.   

We hebben Duo Mengelmoes uitgenodigd, twee bekende muzikanten 
uit Beltrum. Zij spelen deze middag een aantal mooie liedjes over 
Beltrum, waaronder het Beltrums volkslied. Daarnaast spelen ze ook 
enkele bekende Achterhoekse en Hollandse meezingers. Dus het wordt 
zeker een prachtige muzikale middag! 
Natuurlijk genieten we ook weer van lekkere hapjes en drankjes. 

 
    Locatie: Hassinkhof 
    Datum: vrijdag 4 oktober 
    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 1 oktober 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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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 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 14 oktober 
- 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 19 oktober t/m vrijdag 15 november 2019: 

  uiterlijk t/m zaterdag  12 oktober 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  

 
///*\\\ 

 

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 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 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 
 

ZOEKPLAAT 
 
Kopieer het werkblad met de zoekplaat waarin vijf olifanten 
verstopt zitten, kunnen de kinderen alle vijf de olifanten 

vinden? 

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doopviering  zondag 20 oktober  13.00 uur  
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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. 
 

 
 

Vrijwilligersavond 
 
Op zaterdag 21 september organiseert de locatieraad weer een 
gezellige avond voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor onze 
geloofsgemeenschap. De happening vindt dit jaar plaats bij de familie 
Geverinck aan de Ringweg 7. De koffie staat klaar vanaf half acht. Het 
wordt een ontspannen avond zonder verplichtingen om gezellig bij te 
kletsen. Op de foto een sfeerplaatje van de vrijwilligersdag van 2018.   
 
Bent u vrijwilliger maar heeft onverhoopt de uitnodiging gemist of niet 
ontvangen? U bent natuurlijk van harte welkom. Wij zouden het wel 
prettig vinden als u zich nog even aanmeldt. Dat kan telefonisch bij Ria 
Zieverink (0544 48 13 28) of per e-mail bij Jacqueline Slutter 
(slutterie@hotmail.com). Graag tot zaterdag 21 september. 

mailto:slutterie@hotmail.com

