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Periode: zaterdag 16 oktober 2021 t/m vrijdag 12 november 2021 

 

 
 
Wij herinneren ons de namen… 
Op zaterdag 2 oktober jl. hebben we in een door corona uitgestelde 
dienst aandacht besteed aan de mensen die tussen 2 november 2019 
en 2 november 2020 zijn ontvallen. Tijdens de komende 
Allerzielenviering staan we stil bij de overledenen van afgelopen jaar.   
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

 
 

Negenentwintigste zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 53,10-11 
Marcus 10,35-45 of 10,42-45 

Jezus zei tegen Johannes en Jacobus: 
‘Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn’ (Marcus 10,43) 
 
 
Zaterdag 16 oktober/ zondag 17 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 20 oktober 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
Donderdag 21 oktober (Mariaviering) 
 
19.00 u. in de kerk  Mariaviering t.g.v. opening ZijActief seizoen 
  Voorganger: Werkgroep Liturgie 
  Koor:    Kiddoesj 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 
 
 
Dertigste zondag door het jaar (Jaar B)  Wereldmissiedag 
 
Weekend lezingen:   
Jeremia 31,7-9 
Marcus 10,46-52 
 
De blindgeboren Bartimeüs riep: ‘Jezus, zoon 
van David, heb medelijden met mij’ (Marcus 10, 47) 
 

 
Zaterdag 23 oktober 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering (Extra collecte) 
 Voorganger: Past. werkster Carla Roetgerink 
 Koor: Rhumtas 
Misintenties: 
Jan Maarse (jgd.); overleden ouders Stoteler-Huurneman; Jos Pierik; 
Moeder Pierik; Alfons Meijer; Marie Hoitink-Brinke; Dinie Pasman-ten 
Bras (jgd.); overleden familie Pasman-ten Bras en kinderen; Hendrik 
Nijbroek (jgd.); Miel Bouwmeesters-Lamers: overleden ouders Ballast-
Hoitink en Harrie. 
 
 
Woensdag 27 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 oktober t/m vrijdag 5 november 2021 
 
  
Eenendertigste zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
Deuteronomium 6,2-6 
Marcus 12,28b-34 
 
Het grootste gebod is God liefhebben met 
alles wat je hebt, en je naaste als jezelf (Marcus 12, 30-31) 
 
 
Zaterdag 30 oktober/ zondag 31 oktober 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Dinsdag 2 november (Allerzielen) 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en Gebedsviering  
 Voorganger:   Werkgroep Liturgie 
 Koor: Kiddoesj  
Misintenties: 
Overleden familie Orriëns-Everink; overleden ouders Rigter-van der 
Hoorn; Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; Theo Scharenborg; 
Herman Dreierink; Herman ten Have en overleden familie; Lies 
Stoverink-Garstenveld; overleden familie Pasman-ten Bras en kinderen; 
Jan Nijbroek en overleden familie; Frans en Dien Klein Gunnewiek-
Lemelder; Antoon Hoitink; overleden familie Hoitink-Mombarg; 
overleden ouders Huinink-Onstenk en Henri; overleden ouders Klein 
Gunnewiek-Groot Severt; Agnes Schilderinck; Nick Nijenhuis; 
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg. 
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Woensdag 3 november 
 
09.30 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks: Joop Baks; overleden ouders Ballast-
Luttikholt, Jan, Theo en Wilma. 
 
 
 
 
DE STOEP 
Soms verlang ik naar die stoep 
en het kind dat daarop speelde 
omlijnd terrein 
rechthoekig in de zon 
zes bij twaalf tegels 
waarop ik hinkelde 
en knikkerde 
en touwtje sprong 
 
nu heb ik een terras van 
wel tien maal zoveel tegels 
een park en een oprijlaan 
onbegrensd terrein 
waarop ik soms ontmoet 
dat ongerijmd verlangen 
naar die stoep en het kind 
dat daarop speelde 
 
ik en mijn onroerend goed… 
 
Oeke Kruythof 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 6 november t/m vrijdag 12 november 2021 

 
 
H. Willibrord 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 52,7-10 
Marcus 16,15-20 of Matteüs 28,1-20  
     
 
Zaterdag 6 november/ zondag 7 november 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 10 november 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Donderdag 11 november (Sint-Maarten) 
 
18.30 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
       Voorganger: Werkgroep Liturgie 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 
 

Za/zo 16/17 okt  Beltrum   Geen viering 
 
Za 16 okt 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Zo 17 okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 17 okt 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Di 19 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 20 okt 09:30  Beltrum  Eucharistieviering    
           Pastoor H. de Jong 
 
Do 21 okt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Do 21 okt 19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           ZijActief  
 
Vr 22 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 23 okt 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering
           Past. werkster C. Roetgerink 

Rhumtas 
 
Zo 24 okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 26 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 27 okt 19:00 Groenlo Taizé viering    

Oude Calixtus Groenlo 
Vr 29 okt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za\zo 30\31 okt  Beltrum  Geen viering 
 
Zo 31 okt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
Zo 31 okt 10:00 Lievelde Overige vieringen Werkgroep 
Ma 1 nov 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 2 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 2 nov 19:00 Groenlo Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
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Di 2 nov  19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           Allerzielen 

Kiddoesj  
 

Di 2 nov 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering  
Werkgroep 

Di 2 nov 19:00 Neede  Woord- en communieviering    
        Pastoraal werkster C. Roetgerink 
Di 2 nov 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
 

Wo 3 nov 09:30  Beltrum  Eucharistieviering  
Pastoor H. de Jong 
Waarna koffie 
 

Do 4 nov 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 5 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Za 6 nov 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  
Diaken C. Peters 

Zo 7 nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 9 nov 09:00 Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep 
Di 9 nov 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 10 nov19:00 Groenlo Overige vieringen Taizé viering 
Do 11 nov 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Do 11 nov 18:30  Beltrum  Woord- en gebedsviering  
Sint-Maarten 

 

Vr 12 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Za 13 nov 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
Pastoor H. de Jong 
Rhumtas 

 

Zo 14 nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

Zo 14 nov 14:00  Beltrum  Eucharistieviering  
Pastoor H. de Jong en  
past. werkster C. Roetgerink 
Afsluiting Vormelingen 
weekend 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2021 

 
Vanwege de coronamaatregelen wordt het dopen met de 
ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen 
laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat 
van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: 
secretariaat@paulus-ludger.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht 
op de website: www.paulus-ludger.nl. 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in september is € 184,17. 
 
 
EXTRA COLLECTE  
 
Op 23 en 24 oktober is er een extra collecte voor Missiezondag. U kunt 
ook doneren op: IBAN NL65 INGB 000 000 1566 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, Den Haag. 
 
Op 6 en 7 november is er Zondag voor de Oecumene. Ook hier kunt u 
doneren op: IBAN NL73 INGB 000 108 7628 t.n.v. Katholieke 
Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch. 
 
 
TAIZÉ VIERING 
 
Op woensdag 27 oktober en 10 november is er een Taizé viering in de 
Oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent dan van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl


10 
 

BEZINNINGSAVOND 
 
Dinsdag 26 oktober is er een bezinningsavond over de Eucharistie 
aanvang 19.30 uur met Samuel Goyvaerts. Zie verderop in de Echo. 
 
 
WIJZIGING VIERINGEN OP HET GELE INLEGVEL 
 
Op het gele inlegformulier met het rooster van de vieringen in onze 
kerk, staat dat er op zaterdag 4 december en zaterdag 18 december 
een viering is in Beltrum. Dit is niet het geval, deze vieringen zijn 
niet in Beltrum, maar in Eibergen. In Beltrum is er wel een viering 
op zondag 28 november, zaterdag 11 december en met de Kerstdagen. 
 
 
VRIJWILLIGERSMIDDAG OP ZONDAG 14 NOVEMBER 
 
We willen dit jaar weer als voorheen een gezellige bijeenkomst houden 
als dank voor de inzet van onze vrijwilligers. Hoe, wat of waar is nog 
een verrassing. De vrijwilligers ontvangen binnenkort een uitnodiging 
met meer details. Maar u kunt nu wel alvast de datum reserveren in uw 
agenda: zondagmiddag 14 november. 
 
Met vriendelijke groet, uw locatieraad. 
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GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN ALTIJDDURENDE 
BIJSTAND 

 
Moeder van Altijddurende Bijstand, 

Met een groot vertrouwen richt ik mij tot u. 
Niemand heeft ooit tevergeefs toevlucht gezocht bij u. 

 
Wees bij mij en verlaat mij niet: 
Verlicht mij in al mijn zorgen, 
bescherm mij bij alle gevaren, 

geef bijstand bij mijn problemen. 
 

Goede Moeder, maak mij sterk. 
Geef mij steeds wat ik het meeste nodig heb, 
ook al is dat niet altijd wat ik het liefste wil. 

Geef mij hoop en liefde voor God en mijn naaste. 
 

Lieve Moeder, wijs mij de weg. 
Spreek over mij uw zegeningen uit 

en bid voor mij 
nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
 

                       (Klooster Wittem) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Locatie nieuws 
 
 
    ALLERZIELEN 
 

Zij zijn niet meer bij ons, niet meer in ons huis. 
Niet meer aan onze tafel, niet meer op hun kamer. 
Het is zo vaak vreemd stil, ieder met zichzelf. 
Met eigen gedachten en eigen gevoelens. 
Ze zijn niet meer bij ons. Zij zijn nog meer bij ons. 
Hun afwezigheid doet ons meer aanwezig zijn. 
Pijnlijk af- en aanwezig tegelijk. 
Hun stem horen we nog, hun hartelijke lach. 
Hun vol-zijn van de toekomst, hun enthousiaste plannen. 
Hun leven kan toch niet voor niets zijn geweest. 
Wie ze waren, hoe ze in het leven stonden is onvergetelijk. 
Hun warmte en hun liefde voor het leven raken ons hart.  
Hun warmte zal op een dag onze wonden genezen,  
wanneer we door een doolhof van verdriet zijn gegaan. 
Hun liefde zal vruchtbaar worden in ons leven,  
al weten we nog niet hoe. 
Hun namen blijven klinken in ons hart, in onze verhalen,  
in onze stilte. 
 
Tijdens de viering van Allerzielen op dinsdag 2 november ’s avonds om 
19.00 uur zullen de namen klinken in het licht van kaarsen die branden 
voor allen die ons als gemeenschap sedert Allerzielen 2020 zijn 
ontvallen. Er zal ook een kaars worden aangestoken voor allen die ons 
ontvielen binnen familie- en kennissenkring. U als gemeenschap wordt 
samen met familie en nabestaanden uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. Aansluitend ook voor de plechtigheid op het kerkhof met zegening 
van alle overledenen die ofwel hier op het kerkhof en elders te ruste 
werden gelegd. Ook allen waarvoor een crematieplechtigheid 
plaatsvond. 
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Wij noemen de namen sedert Allerzielen 2020: 
Dine Tuinte-Beernink    Annie te Woerd-Oldenkotte                         
Ricky Kooijers       Harry Heutinck 
Miel Bouwmeesters-Lamers   Herman Schilderinck 
Rieky Heutinck      Pastor Hendrik Scholten 
Harrie Zemann      Marcel Wolterink 
Matthy Groot Zevert     Ger Hoevenaars-Donkers 
Leis Klein Nijenhuis-Scholten  Rieky Grave-Cuppers 
Jo te Morsche-Hakvoort    Annie Huurne-te Boome 
Marcel Klein Goldewijk    Theo Wolterinck 
Toos Hemmink-Roelvink    Jan Ballast 
Marietje Nahuis-Hendriks   André Dute 
Alfons Meijer       Gerrie Papen 
Harrie te Morsche 
 
 
SINT MAARTEN DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021 
 
Dit jaar kan het weer, het feest van Sint-Maarten vieren in de kerk en 
daarna de lampionoptocht. We beginnen om 18.30 uur met een korte 
bijeenkomst in de kerk waar het verhaal zal worden verteld. Daarna 
gaan we naar buiten voor de lampionoptocht. We hopen dat we veel 
kinderen met hun ouders, oma’s/opa’s en andere belangstellenden 
kunnen begroeten. 
 
De route: 
Kerk – langs Hassinkhof – Dorpsstraat – (stukje) Kampstraat – 
Hassinkstraat –  Mr. Nelissenstraat – Hoornhorststraat – Zuivelstraat – 
Slieperstraat – Voslaan – Kerk. 
Wilt u deze route autovrij houden van 18.00 uur tot 19.30 uur? 
Om er een mooie optocht van te maken willen we de bewoners aan de 
route weer vragen of ze willen zorgen voor een sfeervolle verlichting. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot 11 november! 
 
Werkgroep familieviering 
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HH. Paulus en Ludger Parochie 
 
        
EUCHARISTIE IN DE KUNST 
 
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie op dinsdag 16 
november een avond in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk 
te Beltrum. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. 
De avond begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden. 
Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de 
hem bekende en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal 
vertonen. Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 
doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke 
kunst en iconografie’.  
 
 

VERHEF JE HART, NIET JE TELEFOON! 
 
Op dinsdag 26 oktober a.s. organiseert de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie een bezinningsavond over de eucharistie. Spreker is Samuel 
Goyvaerts (1986, Genk, België), docent liturgiewetenschappen aan de 
Tilburg School of Catholic Theology. Het is een interactieve avond.  
U bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee. De avond 
begint om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk 
te Beltrum. U hoeft zich niet aan te melden. 
 

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’  
Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het Sint-Pietersplein 
tijdens één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken werden 
vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien 
door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze 
bezinningsavond. De eucharistie behoort tot de kern van het katholieke 
geloofsleven, maar toch ervaren vele mensen van zowel binnen als 
buiten de kerk, deze als onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs 
irrelevant. Tijdens deze bezinningsavond gaan we vanuit het denken 
van paus Franciscus op zoek naar de betekenis en het belang van het 
samenkomen rond het Woord en de Tafel. Dit kan een (her)ontdekking 
zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in dit eeuwenoude ritueel. Van 
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harte welkom! Maar speciaal ook diegenen die anderen voorbereiden 
op hun eerste communie – ouders en andere opvoeders – of mee 
helpen aan de vorming van misdienaars of volwassenen begeleiden om 
katholiek te worden. Samuel Goyvaerts doet ook onderzoek naar de 
Liturgische Beweging en de liturgiehervorming in de 20ste eeuw. Hij 
probeert daarbij een evenwicht te zoeken tussen theologie, liturgie en 
de hedendaagse kerkelijke praktijk. 
 

Het boek ‘Verhef je hart’ van Samuel Goyvaerts  
is te koop in de boekhandel, maar zal ook voor € 10,-- 
verkrijgbaar zijn op deze avond. 
 
 

SINT MAARTEN / EIERACTIE 2021 
 

Al een paar jaar zamelen we rond Sint-Maarten eieren in  
voor de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie  
voortzetten en wel in het weekend van 13- 14 november.  
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een  
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes  
voor klaar. De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er  
over het algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de  
wekelijkse pakketten. Uiteraard zijn ook andere (houdbare)  
voedingsmiddelen welkom. 
 

Bij voorbaat dank voor uw gaven. 
 

 

IEDERE TWEE MINUTEN OVERLIJDT EEN MOEDER 
 
Tijdens de Adventsperiode vragen we uw aandacht voor de zorg voor 
moeders en jonge kinderen in ontwikkelingslanden. Hoewel er nog heel 
veel moet gebeuren op het gebied van moeder- en kindzorg zijn er 
gelukkig ook hoopvolle ontwikkelingen op dit gebied te melden. In 2019 
was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders 
daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte 
van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te 
steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit 
jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder 
en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. 
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Dit jaar vragen wij uw steun voor een project in Zimbabwe. De 
plattelandsbevolking van Zimbabwe lijdt aan chronische ondervoeding 
als gevolg van de aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Deze 
situatie heeft ook impact op de gezondheid van aanstaande moeders 
en hun kinderen. Relatief veel pasgeborenen en hun moeders sterven 
rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele 
thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde 
kraamkliniek. De Nyanzou-kraamkliniek bevindt zich in het UMP-district. 
Het verzorgingsgebied van deze kliniek is groot en er is weinig vervoer 
beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling 
zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust 
opvanghuis voor de aanstaande moeders is dan ook van groot belang. 
Het bestaande opvanghuis is te klein, vervallen en er zijn geen 
behoorlijke sanitaire voorzieningen. Het project wil ervoor zorgen dat 
het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid 
en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er 
zonnepanelen worden geïnstalleerd aangezien de kliniek nu niet is 
aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken 
verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk. Verder is het doel van 
het project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen 
wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en 
lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en 
verzorging. Het project wil ervoor zorgen dat door uitbreiding en 
renovatie van het opvanghuis jaarlijks tweehonderdvijftig moeders met 
hun kinderen worden opgevangen alsmede zeventig vaders om hun 
vrouw te steunen. Verder zullen er vijftien lokale verpleegkundigen 
worden opgeleid op het gebied van geboortezorg en zuigelingen- en 
kleuterzorg. 
 
Als u dit project wilt steunen dan is uw bijdrage in de collecte tijdens de 
Adventsperiode enorm welkom. U kunt uw gift ook overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie o.v.v. 
project Zimbabwe. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
DORPSBÖKE BELTRUM 
 
Boekuitleen op: 
Maandag  van 14.00 tot 15.30 uur 
Woensdag  van 19.00 tot 20.00 uur 
Donderdag van 14.00 tot 15.30 uur 
 
Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek Oost Achterhoek. 
Dorpsböke lidmaatschap € 12,50. Leden van de BOA lenen bij ons 
gratis. We hebben de boekenplank gevuld met boeken die iedereen 
mag meenemen tegen een vrije gift. 
 
 
NIEUWS VAN DE DORPSVERBINDER BELTRUM 
 
Om het wonen, welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen en met 
elkaar te verbinden, ben ik sinds begin 2021 aangesteld als 
dorpsverbinder. Mijn naam is Chantal Papen en in het Belletje van dit 
voorjaar heb ik me al uitgebreid voorgesteld. Zoals jullie misschien ook 
hebben kunnen lezen in een flyer, neem ik sinds 1 september de 
functie van Luc Nijhuis in het Kulturhus over. Deze functie heette altijd 
dorpscontactpersoon en in de volksmond noemde men dit Kulturhus-
beheerder. Deze functie heet per 1 september: “dorpsverbinder”.  
 
Eén van de activiteiten die wekelijks op de kalender is gezet is: Kom 
d’r in. Dit is een koffie-uurtje elke woensdagochtend van 9.30 uur 
tot 11.30 uur en vindt plaats in het Kulturhus. Iedereen die zin heeft 
in koffie of thee, behoefte heeft aan een gesprek, een idee of een 
vraag heeft of de stelling: “Wat zou het toch mooi zijn als we in 
Beltrum……………” wil aanvullen, kan daar terecht. Er is een vrije inloop, 
dus aanmelden is niet nodig.  
 
Legotheek: afgelopen week was er een expositie van de Legotheek. 
De leden van de Legotheek (technisch lego bouwen) lieten zien, wat ze 
allemaal al gebouwd hebben, gaven uitleg over hoe een voertuig werkt 
en sommige zijn zelfs op afstand bestuurbaar. Lijkt het jou ook leuk, 
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meld jezelf dan aan bij de Legotheek. Leren en beleven met Lego, voor 
jong (vanaf ongeveer 10 jaar) en oud.  
 
Op zaterdag 30 oktober gaat Repair Café Beltrum starten. De 
bedoeling van een Repair café is dat spullen een tweede leven krijgen, 
dus duurzaamheid staat voorop. U kunt uw kapotte spullen, zoals 
bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, een wiebelende stoel, een kapotte 
broek of u bedenkt het maar, komen brengen en de vrijwilligers van 
het Repair Café Beltrum zullen proberen dit weer te maken. Dus heeft u 
iets kapot? Gooi het niet weg, maar kom op 30 oktober naar het 
Kulturhus om het te laten repareren. Daarna zal het elke zaterdag in 
de oneven weken zijn van 10 tot 12 uur in de ochtend. De koffie 
en thee staat altijd klaar en de eerste keer ook iets lekkers erbij! Dus 
kom gerust een kijkje nemen! 
 
Dorpsverbinder Chantal Papen. 
 
 

 
REPAIR CAFE 
 
Op zaterdag 30 oktober 2021 gaan we starten in Beltrum met ons 
eigen Repair Café Beltrum in Kulturhus de Wanne. 
De officiële opening zal om 9.45 uur zijn en vanaf 10.00 uur tot 12.00 
uur is iedereen van harte welkom voor een kop koffie of thee met iets 
lekkers erbij van onze plaatselijke bakker Stroet en om te kijken hoe 
het Repair Café in zijn werk gaat, maar natuurlijk ook om spullen al te 
laten repareren. Dit waardevolle initiatief wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Noaberfonds Beltrum en Kulturhus Beltrum 
en natuurlijk door alle vrijwilligers. 
 
Tonnie Hofstede. Tel: 0544 – 48 19 99 
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NIEUWS UIT DE VERENIGING 
 
Wij mogen onze leden weer uitnodigen. Na de “weerzienmiddag” van 
donderdag 7 oktober, hebben we op donderdagmiddag 4 november 
a.s. een bingo-bijeenkomst samen met de leden van ZijActief. De 
middag begint om 14.30 uur, duurt tot ongeveer 17.00 uur en vindt 
plaats in de Spilsoos, in de kantine van de sporthal. Neem gerust uw 
vriend, vriendin of buren mee, ook nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Ook willen we onze leden alvast vragen om de kerstmiddag op de 
kalender te zetten. Deze houden we op zaterdag 18 december om 
14.30 uur bij zaal Dute. Zangvereniging Rhumtas zal ons in hogere 
Kerstsferen brengen. 
 
Bestuur Samenleven/KBO Beltrum. 
 
 
DE VOEDSELBANK OOST-ACHTERHOEK 
 
Wat doen zij en hoe doneert u aan de Voedselbank. Ieder mens heeft 
recht op voedsel. Als mensen – om wat voor reden dan ook – niet zelf 
kunnen voorzien in die basisbehoefte zal de Voedselbank Oost-
Achterhoek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor anderen en 
vanuit solidariteit. We werken samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu 
minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te 
vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten 
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet in principe 
tijdelijke hulp zijn. 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf 
voor hun handelen: 

• We werken uitsluitend met vrijwilligers 

• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 

• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 

• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 

• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
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• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 

• We zijn transparant in onze verantwoording 

Bij de Coop Supermarkt is er doorlopend gelegenheid houdbare 
voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank. Maak uw gift 
kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de verdere afhandeling. De bus 
van de voedselbank haalt elke week bij de COOP de artikelen op.  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
PRINSES BEATRIX SPIER FONDS 
 
De opbrengst van de collecte van het Prinses Beatrix Spier Fonds heeft   
het mooie bedrag van € 1730,96 opgebracht. Wij willen iedereen 
hiervoor bedanken! Alle collectanten bedanken wij voor hun inzet! 
 
Lucy, Ria, Marietje, José 
 
 
HET MAG WEER! 
 
Ook het Eetcafé wil graag weer opstarten. Wij denken eraan om  
16 november aanstaande weer te beginnen. Wie zin heeft kan zich voor 
8 november aanmelden bij: Maria Hoitink, telefoon: 06-125 854 00. 
Neem gerust een vriend of vriendin een buurvrouw of buurman mee! 
 
Graag tot ziens! 
 
 
ALZHEIMER COLLECTE ZOEKT COLLECTANTEN 
 
Wie wil voor onderzoek van deze ziekte collecteren. 
Ik zoek collectanten voor buiten het dorp. Met name Zieuwentseweg en 
zijwegen. Heelweg en zijwegen. De collecte wordt gehouden de eerste 
volle week in november. U kunt zich aanmelden via email: 
Cilialuttikhold@hotmail.com of tel. nummer: 06-108 352 35 
 
 
 

mailto:Cilialuttikhold@hotmail.com
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Wanneer 
Wanneer ik ga dwalen, laat me dan gaan. 
Dwing me niet te zitten, laat me lopen en staan. 
Wanneer ik vraag om mam, zeg me niet dat ze dood is. 
Houd me vast, reik me de hand, en vraag me naar haar naam. 
 
Wanneer ik boos ben, wil ik geen dipiperon of haldol, 
luister naar me, hoor mijn stem, neem de tijd, doe me eens een lol. 
Wanneer ik niet meer eten wil, is dat niet omdat ik geen honger heb, 
Ik ben vergeten hoe het moet, help me herinneren, laat zien hoe jij dat 
doet. 
Wanneer ik niet wil dat je me helpt, met wassen en kleden, 
is dat niet omdat ik vies wil zijn, maar omdat ik je aanbod ben 
vergeten. 
 

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen, 
me waarschuwt wat er gaat gebeuren, zonder over mijn weerstand te 
zeuren, krijg je straks misschien wel een zoen! 
 

Wanneer jij je inleeft in mij, met geduld uitzoekt wat ik bedoel. 
Wie weet kom je er dan achter hoe ik mij echt voel. 
 

Ik heb een ziekte, zoals je weet. Alzheimer schijnt het te heten.  
Nu weet ik dat nog, morgen ben ik het alweer vergeten. 
 

M.C. Eberhart 

 

Bij voorbaat dank, hartelijke groet, Cilia Luttikhold 
 

 
ZIJACTIEF OPENING SEIZOEN 
 
Op donderdag 21 oktober vieren wij Maria hulde met het koor Kiddoesj 
t.g.v. opening ZijActief seizoen. Aanvang 19.00 uur in de kerk. 
Na de viering gaan wij naar zaal Dute. Deze avond wordt verzorgd door 
Chantal Papen, dorpsverbinder. In verband met coronaregels, neem uw 
legitimatiebewijs en de QR-code of het bewijs van vaccinatie mee. 
Wij zien elkaar 21 oktober. 
 
Het bestuur van Zij-Actief 
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LOTENVERKOOP GROTE CLUBACTIE 2021 DOOR VIOS 
 
Yes, we mogen weer! Na twee jaar stilte doet Sportcentrale VIOS weer 
mee aan de Grote Clubactie. Leden van alle zes takken van sport die 
zijn aangesloten bij Vios, zullen vanaf vrijdag 16 oktober huis-aan-huis 
loten gaan verkopen. VIOS heeft een vergunning om in Avest, Beltrum, 
Voor-Beltrum en Lintvelde de loten aan de man te brengen. Dit is een 
landelijke actie, waarbij 80% van de opbrengst rechtstreeks in de kas 
van de organiserende vereniging vloeit. De prijs van een lot bedraagt  
€ 3,00 waarvan VIOS dus maar liefst € 2,40 overhoudt. U maakt kans 
op één van de vele prijzen. De hoofdprijs bedraagt € 100.000,00 
belastingvrij.  
 
De Vios-leden danken u bij voorbaat voor uw steun. 
 
 
NIERSTICHTING COLLECTE BELTRUM 
 
In de week van 19 t/m 25 september gingen vrijwillige 
collectanten voor de Nierstichting in Beltrum op pad. 
Er is een prachtig bedrag opgehaald met de oude vertrouwde 
collectebus van € 1606,84 en de QR-code een bedrag van € 78,50. 
Bij elkaar opgeteld een prachtig mooi bedrag van € 1685,34 om samen 
het verschil te maken, zodat de nierpatiënten hun leven weer 
terugkrijgen. Wij willen alle gevers en de collectanten hartelijk danken 
voor dit geweldig en mooi resultaat. Het oproepje voor nieuwe 
collectanten heeft succes gehad maar het zou fijn zijn dat we voor de 
komende collecte een paar vrijwillige collectanten erbij hebben. 
De collecte week is dan van 18 t/m 24 september 2022, je kunt je 
opgeven bij de wijkcoördinatoren:  
 
Ine Dibbelink             06-8366 7401  /inedibbelink@gmail.com 
Marion Schilderinck  06-3149 6723 /marionschilderinck@gmail.com 
Mieke Klein Gunnewiek  06-2328 7429 /vincentmieke@hotmail.com 
José Zieverink   06-2936 3652 /j.zieverink@hetnet.nl  
Wij en de patiënten zouden het zeer op prijsstellen. 
 
Collecte comité Beltrum: José Zieverink, Marion Schilderinck, Mieke 
Klein Gunnewiek en Ine Dibbelink.  
 

mailto:inedibbelink@gmail.com
mailto:marionschilderinck@gmail.com
mailto:vincentmieke@hotmail.com
mailto:j.zieverink@hetnet.nl
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BEDANKT 
 
We vonden het heel fijn om te weten dat er zoveel mensen mee 
leefden en steun betuigden na het overlijden van Gerie Papen. 
 
Tevens willen wij huisartsenpraktijk de Vette en Sensire bedanken voor 
de betrokkenheid tijdens deze periode.  
Voor het KWF is het mooie bedrag van € 673,27 opgehaald. Hiervoor 
hartelijk dank. 
 
Betsie Papen-Salemink 
Kinderen en kleinkinderen. 
 
 
ONZE KASTANJEBOOM, JEUGDHERINNERING! 
 
De herfst levert weer de nodige vruchten 
op. Zo ook onze monumentale 
kastanjeboom bij de kerk. Dit jaar is er 
weer een grote opbrengst en de grond is 
dan ook bezaaid met bolsters. De tuingroep 
heeft er dagelijks een hele klus aan om 
alles maar weer opgeruimd te krijgen. Maar 
de herinneringen gaan terug naar de lagere 
schooljaren begin jaren 60. Nu kunnen de 
kastanjes geraapt worden, maar in de begin 
jaren-60 werd er geknuppeld. Soms vanaf 
het hek om hoger te komen. Vooral de 
oudere jeugd hield zich hiermee bezig. Voor 
de kleintjes bleven er weinig kastanjes over. Alleen ‘s morgens als je 
naar de mis voorafgaand aan school ging, had je kans er enkelen te 
vinden. En wat waren (en nog) ze lekker!  
Na school was het rijk (de kastanjes) voor de ouderen. 
 
Martin Bouwmeesters 
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RABOBANK CLUBSUPPORT 
 
De Rabobank Oost-Achterhoek organiseert ClubSupport waarmee clubs 
en verenigingen een financieel extraatje kunnen verdienen. Het gaat 
niet alleen om sportclubs, maar ook om maatschappelijke doelen! 
Uit Beltrum doen de volgende organisaties mee: 

• Stichting Speel en Beweeg Park De Stroet 
• Stichting Oud-Beltrum 
• Beltrum Zaalvoetbalcompetitie Packlack 
• Beltrums mannenkoor 
• Damclub DIOS Achterhoek Beltrum 

• EHBO vereniging 
• Gehandicapten sportvereniging Breng 
• KBO Beltrum 
• Muziekvereniging Concordia 
• Stichting Boerendag Beltrum 
• Stichting kerkepaden 
• Stichting survivalrun 
• Stichting jongerenwerk 
• Stichting Halfweg 
• Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 
• Stichting Breng 

• Tennisclub Beltrum 
• Voetbalvereniging Vios 
• Vios volleybal 
• Touwtrekvereniging V.I.O.S. Bison 
• Wagenbouwgroep Losse Flodders 
• De zonnebloem Beltrum 

 
Bent u lid van de Rabobank? Laat dan uw diaconale hart spreken en 
stem van 4 t/m 25 oktober via de Rabo App of op 
rabobank.nl/clubsupport op een van deze organisaties of andere uit de 
Achterhoek.  
 
 
 
 
 
 
 

http://rabobank.nl/clubsupport
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Vaste Rubrieken 
 
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM 
Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum 

Telefoon: 0544 – 48 21 11 

E-mail:  beltrum@paulus-ludger.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum 
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65 

Website:   www.paulus-ludger.nl      Dan klikken op Beltrum 
Facebook:   www.facebook.com/HHpaulusludger 
 

 

PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM 
het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11 

voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis) 
  - voor in de volgende ECHO 

        uiterlijk t/m maandag 8 november 

- vragen en informatie 
  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 
E-mail: beltrum@paulus-ludger.nl 

Openingstijden:  elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 
     maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 8 november 
 

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 
 voor de periode van  

zaterdag 13 november t/m vrijdag 10 december 2021:  

  uiterlijk t/m zaterdag 6 november 2021.    
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10 

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

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

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN: 

 na telefonische afspraak bij  
 Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. 

 U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur 

 op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51. 
 Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com  

 
 

 
 

 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   
bij ‘ ’t Achterummeke 

 Achterom 1 (rechts naast woning Pastor Scholten) 

 Brievenbus is aanwezig. 
 Emailadres: achterummeke@live.nl  
 
 

PASTORALE ZORG: 
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u 

een beroep wilt doen op urgente gees  telijke zorg, kunt u bellen met:  
telefoonnummer 06 – 190 17 292.  

 
 

BIJ OVERLIJDEN: 

Contact opnemen met: 
- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15 

- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief) 
  Xandra, Tom en collega’s. 

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23 

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze. 
Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. 

De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken 
aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. 
 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER 
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Bereikbaar: 

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 
Tel. 06 83 13 71 02 

 
 

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

h.dejong@paulus-ludger.nl 

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

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

c.roetgerink@paulus-ludger.nl 

 

 
 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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Spoedpost Huisartsen Oost-Achterhoek 
Adres Beatrixpark 1, 7101BN Winterswijk 

Let op: Volg borden spoedpost 

 
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens 08.00 uur en in het 

weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost  
Oost-Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000. 

 
 

 

POLITIE  GEMEENTE  BERKELLAND 
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de 

volgende manieren contact opnemen met de politie: 
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur 

  aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo. 

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44. 
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. 

* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl . 

 
SENSIRE THUISZORG 

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag 
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht 

met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. 
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met 

zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.  
 

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM 

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis 
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90. 

 
Team Voormekaar Beltrum 

Telefoon: 0545 - 250 300 

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg 
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team 

Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.  
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van 

Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.  

 
MELDPUNT  BELTRUM      

Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van 
Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs 

voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en 
aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel           

Tel: 06 5709 7060  meldpuntbeltrum@gmail.com  
Open van 9.30 tot 11.30 uur   

http://www.politie.nl/
mailto:meldpuntbeltrum@gmail.com
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Inzoomen op onze vrijwilligers 
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of 
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het 
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.  
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor. 

 
Koren mogen vieringen weer opluisteren  
Op alle plekken in onze parochie zijn of worden de koorrepetities en 
vieringen met koor weer opgestart. Bij de een gaat het meer 
stapsgewijs dan bij de ander. Het is een kwestie van weer op gang 
komen met de stemmen en het instuderen. Voorzichtigheid en 
verantwoordelijkheid blijft geboden. Ook in onze locatie komt het 
zingen door de koren weer op gang. Op de eerste plaats danken wij de 
cantorgroep van het Dames- en Herenkoor met dirigent (Trudy Wibier) 
en organist (Joke te Brake-Wolterink). Zij hebben tijdens de 
coronaperiode vele malen de vieringen met hun zang ondersteund en 
sfeer gegeven. Ook koor Kiddoesj met dirigent (Hugo Klein Severt) 
heeft de afgelopen periode verschillende vieringen opgeluisterd.  
Inmiddels staan de koren weer ingepland. In de vieringen van zaterdag 
23 oktober om 19.00 uur gaat Zanggroep Rhumtas (dirigent/pianist 
Jeroen Twisk) voor.  
 
Oproep voor nieuwe koorleden. 
Alle koren zoeken nieuwe koorleden waarbij elk koor een eigen 
identiteit heeft. Houdt u ervan om samen te zingen en wilt u dat in een 
koor doen? U bent u van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij 
te wonen. 
 

 


