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Hartverwarmend was het thema van de jubileumviering op 15 
juni bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van koor Kiddoesj 
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Kerkberichten 
 

 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 29 juni t/m vrijdag 5 juli 2019 
 
 

Dertiende zondag door het jaar (C- jaar)   
 

Weekend lezingen:  
1 Koningen 19, 19 – 21   
Lucas 9, 51 – 62  
 
De vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben woningen 
hier beneden, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd kan 
neerleggen. 
 
Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni is er geen viering in 
Beltrum 
 
 

Woensdag 3 juli 
 
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog 
Misintenties:  
Overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Joop Wolterinck; 
Annie Ernst-Baks; Annie Verhoeven-Schutten; Marietje Schuurman-
Bouwmeister. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 juli t/m vrijdag 12 juli 2019 
 
 
Veertiende zondag door het jaar (C-jaar) 
 
Weekend lezingen:   
Jesaja 66,10 – 14c         
Lucas 10, 1 – 12 .17 – 20  
 
Na dit alles wijst de Heer nog tweeënzeventig anderen aan 
en zendt hen per twee voor zijn aanschijn uit naar elke stad en plek 
waar hij zou gaan komen. 
 
Zondag 7 juli Poolse kinderen 
 
10.30 u. in de kerk Woord- en Communieviering 
 Voorganger: Mevr. E. Nijbroek, Werkgroep 
  Koor: Kiddoesj 
  Acolieten:   Geen 
Misintenties:  
Wilhelmien Reijerink-Severt (namens kaartclub); Herman ten Have 
(jgd.) en overleden familie; Leo te Bogt; Jan en Wilhelmien Hofman-
Gunnewijk; Harry te Boome; Joop Wolterinck; Gerda Wolterinck-Huinink 
en familie Wolterinck-Huinink; Frans en Dien Kl. Gunnewiek-Hemelder; 
Henk Delsing; Riek te Bogt-Roerdink (jgd.); Johanna Theodora 
Berendsen-Stoverink (jgd.). 
 
  
Woensdag 10 juli 
 

Er is geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli 2019 
 
  

Vijftiende zondag door het jaar (C-jaar)  
 

Weekend lezingen:   
Deuteronomium 30,10 – 14       
Lucas 10, 25 – 37  
 
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe.  
Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen.  
 
Zaterdag 13 juli  
 
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor H. de Jong 
 Koor: Rhumtas 
 Acolieten: Mees Stortelder  
   Jorn te Boome 
Misintenties: 
Bernard te Loeke; Agnes Bleumink-te Bogt; Wilhelmien Reijerink-
Severt(namens de kaartclub); Harry te Boome; Joop Wolterinck; Sjef 
Meeuwis (jgd.); Henk Reijerink (jgd.); Henk Delsing; Uit dankbaarheid 
van een 40e jarig huwelijk en overleden familie. 
 
 
Woensdag 17 juli 
 
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 20 juli t/m vrijdag 26 juli 2019 

 
 
Zestiende zondag door het jaar (C- jaar)  
 
Weekend lezingen:  
Genesis, 18,1 – 10a      
Lucas 10,38 – 42  
 
Je hebt de zorgt en de drukte over vele dingen. Aan weinig is gebrek, 
of maar aan één ding, want Maria heeft al het goede deel gekozen dat 
van haar niet zal worden weggenomen. 
 
Zondag 21 juli 60 jarig Priesterfeest pastoor Scholten 
 
10.30 u. in de kerk Eucharistieviering 
 Voorganger: Pastoor Escher en 
  Pastoor Scholten 

 Koor:  Dames- en herenkoor 
 Acolieten:  Daan Reijerink  
  Mees Stortelder  
Misintenties: 
overleden familie Scharenborg-Schurink; Herman Dreierink; Harry te 
Boome; Joop Wolterinck; Henk Delsing; Theo Huinink (jgd.) en Agnes 
Huinink-Onstenk; Henri Huinink; Uit dankbaarheid 60- jarig jubileum; 
overleden ouders en familie, zuster Ludharda Gebing. 
 
 
Woensdag 24 juli is er geen viering  in Beltrum 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Beltrum za 29/zo 30juni  Geen viering  
 
Lievelde za 29 juni 19:00  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Rekken za 29 juni 19:00  Woord- en Communieviering   
         Werkgroep Liturgie 
Groenlo za 29 juni 09:00  Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
Groenlo zo 30 juni 10:30  Paulusdag en  
         Dankviering Communiekantjes  
         Pastor R. den Hartog   
         Pastoraal werkster C. Roetgerink  
 
Rietmolen za 6 juli 19:30  Woord- en Communieviering   
         Werkgroep 
Lievelde zo 7 juli 09:00  Eucharistieviering      
         Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 7 juli 10:30  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
 
Beltrum zo 7 juli 10:30  Woord- en Communieviering  
         Werkgroep Liturgie  
         Bezoek Poolse Kinderen   
         Koor: Kiddoesj 
 
Beltrum za 13 juli  19:00 Eucharistieviering  
         Pastoor H. de Jong 
 
Eibergen za 13 juli 19:00  Woord- en Communieviering   
         Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Lievelde za 13 juli 19:00  Woord- en Communieviering   
         Werkgroep Liturgie 
Neede  zo 14 juli 09:00  Eucharistieviering  
         Pastor R. den Hartog 
Groenlo zo 14 juli 10:30  Eucharistieviering      
         Pastor R. den Hartog 
Rekken zo 14 juli 10:30  Woord- en Communieviering   
         Werkgroep Liturgie 
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Rekken za 20 juli 19:00  Woord- en Communieviering   
         Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
Beltrum zo 21 juli  10:30 Eucharistieviering 
         Em. past. T. Escher, H. Scholten- 
         60 j  Priesterfeest  
         Pastoor H. Scholten 
 
Groenlo zo 21 juli 10:30  Eucharistieviering  
         Mgr. H. Woorts 
Rietmolen zo 21 juli 10:30  Woord- en Communieviering   
         Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
 
TAIZÉ VIERING  
 
Op woensdag 10 en 24 juli 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: 
 

  Henk Delsing 
  Mr. Nelissenstraat 19F 
 

Hij is op 31 meii jl. op 80 jarige leeftijd overleden 
 
 
 

Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en 
goede herinneringen het verlies verzachten. 
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OPBRENGST KERK-COLLECTES 
 
Maand mei 2019 : € 339,80 
 
Extra collecte roepingen zondag: € 68,13 
 
 
ACOLIETEN 
 
Weekend 27/28 juli   Geen viering  
 
Zaterdag 3 augustus 19.00 uur Jorn te Boome en  
         Juup Ratering 
 
 

MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Zaterdag 6 en zondag 7 juli is weer de maandelijkse inzameling voor de 
Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen deponeren in de 
daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend (dus 
niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan. 
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Locatie nieuws 
  
      
      
 
 
BEDANKJE KOOR KIDDOESJ 
 
Wij van koor Kiddoesj willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid 
bij de viering, de felicitaties, de belangstelling, giften en cadeaus ter 
ere van ons 50 jarig jubileum. 
Het was hartverwarmend. 
 
POOLSE PATIËNTJES KOMEN HIER OP ADEM 
 
Op 7 juli is er om 10.30 uur een viering, waarbij 24 Poolse kinderen 
met hun begeleiders onze gasten zijn. De viering staat in het teken van 
de vakantie en heeft als thema: "op weg gaan naar..."  
Het koor Kiddoesj zorgt voor de muzikale begeleiding.       
Pax Kinderhulp Borculo zet vanaf eind deze maand voor de 34e keer 
opnieuw voor ruim twee weken een vakantie op touw voor deze 
suikerpatiëntjes. De kinderen komen uit de buurt van Katowice en veel 
van hen wonen met hun ouders, broers en zussen, opa en oma in één 
huis. De woonkamer is ook slaapkamer en de bedden worden gedeeld. 
Echt kind zijn is hier niet mogelijk. Andere kinderen groeien op in 
kindertehuizen. Het gaat om kinderen van 8 tot en met 12 jaar uit vaak 
ontwrichte gezinnen en met een zwakke gezondheid. De ruim twee 
weken zijn voor deze kinderen een periode waarin ze kunnen bijtanken. 
Uit de reacties na afloop begrijpt de organisatie wat het voor de 
kinderen betekent: het sterkt hen voor hun verdere leven. 
Omdat hieraan nogal wat kosten zijn verbonden is er gelegenheid om 
een donatie te geven in de bussen die in de kerk staan.                       
                                               
Ook kan men doneren via de bank: NL73RABO 0170823598 
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                        St. Paulusparochie 
  
 
VORMEN 2019 
 
Voor 15 juli aanmelden voor Vormsel 2019   !!! 
De derde en laatste stap om bij de Katholieke Kerk te horen is het 
Vormsel. 
In november 2019 zullen de vormselvieringen weer plaatsvinden in de 

parochies St. Paulus en St. Ludger.  
De voorbereidingen daarvoor starten op 
dinsdag 2 juli met een algemene 
informatieavond voor ouders in de  
St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde van 
20.00- 21.30. Adres: Rapenburgsestraat 23.   

De nieuwe opzet betreft één voorbereidingsweekend en niet meer een 
reeks van bijeenkomsten verspreid over een langere periode.  
Het wordt een korte, bondige inspirerende voorbereiding met jongeren 
door jongeren.  
Dit gaat gebeuren in het eerste weekend van november 2019 in Neede 
(1, 2 en 3 november zonder overnachtingen) Aanmelden voor 
deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend kan tot 
uiterlijk tot 15 juli 2019.  
Hiervoor kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de 
websites staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. 
Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het 
Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het 
rekeningnummer dat erop vermeld staat.  
Nieuwstad 12 
7141 BD Groenlo 
Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
Email: secretariaat@sintludger.nl 
Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen  
tel. 0544 - 46 46 63 
Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies het 
Heilig Vormsel kunnen ontvangen.  
We zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:secretariaat@sintludger.nl
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ZEGENEN VERVOERMIDDELEN EN VAKANTIEGANGERS 
 
Zegenen vervoermiddelen en vakantiegangers op 7 juli 2019 
Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum 
van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, net als 
vorig jaar, een viering plaats met een extra zegening van de mensen 
die op reis gaan. Na de viering is er de mogelijkheid om uw 
vervoermiddel te laten zegenen!  Bij een zegening van een 
vervoermiddel vraagt men aan God om mee te gaan met ons, Jezus 
Christus mag onze gezel zijn. Er wordt tot God gebeden dat allen die 
het voertuig gebruiken “hun reis veilig en zonder zorg volbrengen” 
 
U/jij bent van harte welkom met: motor, auto, (kinder)fiets, scooter, 
scootmobiel, loopfiets, rollator, etc. 
 
De Eucharistieviering op zondag 7 juli 2019 begint om 10.30 uur en 
celebrant is pastor R. den Hartog 
 
Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een kopje koffie of 
thee te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade.  
 
Wees welkom allemaal! 
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Uit de Beltrumse gemeenschap 
 

 
EETCAFE 
 

De eerstvolgende datums voor het eetcafe zijn: 
17 september 
15 oktober 
19 november 
17 december  
 
Groet Maria Hoitink. 
 

   
WANDELEN OP WIELEN 
 
Wandelen op Wielen heeft een nieuwe datum! 
  
In verband met de hitte in de laatste week van juni ging deze editie 
van Wandelen op Wielen helaas niet door. Er is nu een nieuwe datum 
gepland: 11, 12 en 13 september 2019. Wij hopen dat jullie dan alsnog 
gezellig met ons mee wandelen. De opgave zal plaatsvinden medio 
augustus. De formulieren zijn dan wederom te verkrijgen in de hal van 
het Hassinkhof of het Kulturhus. 
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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 22 juli 
- 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 27 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019: 

  uiterlijk t/m zaterdag  20 juli 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 
 

 ZOEK DE VERSCHILLEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kinderviering  zondag  7  juli   10.30 uur 
Viering met de Poolse kinderen 
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. 

 

 
Foto:  Ria Stoverink en Pastor Scholten   
 
Ter gelegenheid van haar 50 jarig lidmaatschap van koor Kiddoesj 
ontving Ria Stoverink uit handen van Pastor Scholten de gouden 
Gregoriusspeld met oorkonde. 
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