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Kaarsen ter herinnering in de Mariakapel   
De viering van Allerzielen op 2 november kon vanwege de corona-
regels helaas niet doorgaan. De kaarsen ter herinnering aan de 
overledenen in het afgelopen jaar zijn in de Mariakapel geplaatst; deze 
is wel gewoon te bezoeken.  
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 14 november t/m vrijdag 20 november 2020 
 

 

Drieëndertigste zondag door het jaar (Jaar A)  
 

Weekend lezingen:  
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 
Matteüs 25,14-30 
 
“Degene die de vijf talenten gekregen had, 
ging er meteen mee handelen en verdiende 
er nog vijf bij.” (Matteüs 25,17) 
 
 
Zaterdag 14 november 
 
19:00  u. in de kerk  Eucharistieviering  
        Voorganger: Pastor F. Bomers 
Misintenties: 
Overleden ouders Rigter-van der Hoorn; Hendrik en Wilhelmien 
Reijerink-Severt; overleden familie Stapelbroek-te Molder; Herman ten 
Have en overleden familie; overleden familie Oriëns-Everink; Theo 
Scharenborg en overleden familie Scharenborg-Groot Kormelink-
Schotman; Jan Orriëns; familie Maarse-Roelofs; Wilhelmien 
Stapelbroek-Krabbenborg; Frans Hoitink; overleden familie 
Venderbosch-Stoverink; Theo Wiegerinck (jgd.); overleden ouders 
Krabbenborg-Geesinck; Antoon Hoitink en overleden familie Hoitink-
Mombarg; Teun en Annie Groot Zevert-Stegers; Frans Hanselman; 
Marie Hoitink-Brinke; Antoon Huinink; Dinie Roelvink-Rooks; Jeroen 
Roerdink; Frans en Herman Hanselman (namens naamgenoot Frans); 
Herman Dreierink; overleden familie Beernink-Bomers; Fons Slütter; 
Theo Schilderinck; Frans Wallerbos; Jos Pierik; Hein Severt; Dine 
Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Teun Scharenborg; Tonnie 
Scharenborg; familie Berendsen-Stoverink.  
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Woensdag 18 november 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastor R. den Hartog   
Misintenties:  
Voor onze parochiegemeenschap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Als ik denk dat ik doodga,  
niet meer weet wat ik moet,  
eerder dan het Onze Vader 
bid ik een Weesgegroet  
Als het angstzweet me uitbreekt, 
en mijn hart gaat tekeer,  
Dan roep ik: “Oh moeder”,  
zelden: “O, Heer”.  
Want de Heer is heel goed,  
maar ook onverbiddelijk.  
Het reinigt met bloed,  
maar zij snapt onmiddellijk 
dat een vlek niet zo erg is, als hij soms schijnt.  
Met een dertig graden wasje vaak al verdwijnt.  
Als ik denk dat ik doodga  
niet meer weet wat ik moet,  
eerder dan het Onze Vader  
bid ik een Weesgegroet.”  - Herman Finkers 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 21 november t/m vrijdag 27 november 2020 
 
 
Christus, koning van het heelal (Jaar A)  
 
Weekend lezingen:   
Ezechiël 34,11-12.15-17 
Matteüs 25,31-46 
 
“Ik had honger en jullie hebben Me te 
eten gegeven.” (Matteüs 25,35) 
 
 
Zondag 22 november 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 25 november 
 
Geen viering  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 28 november t/m vrijdag 4 december 2020 
 
  

Eerste zondag van de advent (Jaar B)  
 

Weekend lezingen:   
Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8 
Marcus 13,33-37 
 
“Wees waakzaam, want je weet niet 
wanneer de heer des huizes komt.” 
(Marcus 13,35) 
 
 
Zaterdag 28 november (extra collecte) 
 
19.00 u. in de kerk Woord- en gebedsviering 
 Voorganger: Diaken C. Peters 
Misintenties: 
Agnes Bleumink-te Bogt; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Frans 
Hanselman; Antoon Huinink; Antoon Hoitink; Dinie Roelvink-Rooks; 
overleden ouders Stoteler-Huurneman; Bernard Lankveld; Anneke 
Beernink-Bomers (jgd.); Fons Slütter; Frans Wallerbos; Jans Hoffman 
(jgd.); Dien Hoffman-Ballast; Gerry Hoffman; Riet Hoffman en Dany; 
Jos Pierik; Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jan 
Orriëns; levende en overleden leden van het dames- en herenkoor.  
 
 

Zondag 29 november 
 

15.00 u. in de kerk Adventsconcert Kiddoesj (onder voorbehoud) 
        
 

Woensdag 2 december 
 

10.00 u. in de kerk Eucharistievering 
 Voorganger: Pastor R. den Hartog  
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en 
Wilma; Anneke Beernink-Bomers (jgd.); Dine Tuinte-Beernink. 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 5 december t/m vrijdag 11 december 2020 

 
 
Tweede zondag van de advent (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Jesaja 40,1-5.9-11 
Marcus 1,1-8 
 
“Johannes zei: Na mij komt die krachtiger 
is dan ik.” (Marcus 1,7) 
 
 
Zaterdag en zondag 5/6 december 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 9 december 
 
09.00 u. in de kerk Eucharistievering 
 Voorganger: pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Voor onze parochiegemeenschap. 
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VIERINGEN  IN  DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
di 17 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
wo 18 nov 09:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastor R. den Hartog 
 
do 19 nov 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 20 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
za 21 nov 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
za 21 nov 19:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  
        Werkgroep liturgie 
za 21 nov 19:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 22 nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong en 
              diaken C. Peters 
 
zo 22 Nov     Beltrum  Geen Viering  
  
di 24 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 26 nov 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 27 nov 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 
za 28 nov 19:00  Beltrum  Woord- en gebedsviering 
           Diaken C. Peters 
 
zo 29 nov 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 
zo 29 nov 15:00  Beltrum  Adventsconcert Kiddoesj 
 
zo 29 nov 17:00 Groenlo Oecumenische viering  
        Werkgroep liturgie 
di 1 dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
wo 2 dec  10.00  Beltrum  Eucharistieviering 
           Pastor R. den Hartog 
 
vr 4 dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 



8 
 
 
 

zo 5 dec     Beltrum  Geen viering 
 

za 5 dec 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  
        Diaken C. Peters 
za 5 dec 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 6 dec 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 6 dec 17:00 Groenlo Oecumenische viering  
        Werkgroep liturgie 
di 8 dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 

wo 9 dec  09:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H.de Jong 
 

do 10 dec 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 10 dec 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 11 dec 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 

za 12 dec 19:00  Beltrum  Woord- en communieviering 
           Diaken C. Peters 
 

za 12 dec 19:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 13 dec 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 13 dec 10:00 Rekken Oecumenische viering  
        Werkgroep liturgie 
zo 13 dec 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  
        Werkgroep liturgie 
zo 13 dec 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 13 dec 17:00 Groenlo Oecumenische viering  
        Werkgroep liturgie 
 
 

VIERINGEN  ROND KERSTMIS EN OUD & NIEUW 
 
do 24 dec 20.00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 25 dec 10.30 Beltrum Woord- en gebedsviering 
        Werkgroep liturgie 
za 26 dec 09.00  Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 31 dec 19.00 Beltrum Woord- en gebedsviering 
        Werkgroep liturgie 
 
(Al deze vieringen zijn onder voorbehoud i.v.m. corona) 
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Locatie Mededelingen 
 
 
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020 

 
Vanwege de corona maatregelen 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@sintludger.nl/secretariaat@stpaulusparochie.nl    
Verdere informatie via de website:  
www.sintludgernu.nl/www.st.paulusparochie.nl 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
   

  Jos Pierik 
  Slieperstraat 2c 
 

Zij is op 19 oktober 2020 op 93-jarige leeftijd overleden. 
   

  Jan Maarse 
  Dorpsstraat 2 kamer 14 
 

Hij is op 21 oktober 2020 op 90-jarige leeftijd overleden. 
 

  Dine Tuinte-Beernink 
  Ziekenhuisstraat 14 Groenlo (voorheen Zuivelstraat) 
 

Zij is op 1 november 2020 op 94-jarige leeftijd overleden. 
 

  Ricky Kooijers 
  Varsseveldseweg 7-39 Lichtenvoorde 
 

Zij is op 2 november 2020 op 79-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Zaterdag 5 en zondag 6 december 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. 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. 
 

 

TAIZÉ VIERING 
 

Op woensdag 25 november is er een Taizé viering in de oude Calixtus 
in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in september en oktober is € 321,20 
De opbrengst van de extra collectes zijn van MISSIO € 43,50 en  
van de Vredesweek € 72,25. 
 
 
EXTRA COLLECTE 
 

Op zondag 28 november is er weer een extra collecte. Dit weekend 
vindt de jaarlijkse Jongerencollecte plaats. Onze jongeren hebben 
ondersteuning nodig. Het Katholiek Jongerenwerk wil dit stimuleren. De 
jongerenwerkers leggen op landelijk en regionaal niveau contacten, 
organiseren ontmoetingen en stimuleren jongeren zich in te zetten en 
deel te nemen. Helpt u mee het jongerenwerk in stand te houden? 
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Locatie nieuws 
  
    
     ER OP TIJD BIJ ZIJN 
 
U kent ze wel: aanbiedingen waar met grote letters bij staat: “Op is 
op” of “Zolang de voorraad strekt”. Als je er niet op tijd bij bent, 
vis je achter het net. Bij de Kerstactie merken we ook dat op de 
afhaaldag zich al voor het openen van de deuren van de 
afhaallocaties een rij vormt. Niet zo vreemd, want wie van een 
minimum inkomen moet rondkomen is gewend om er op tijd bij te 
zijn om geen voordeel mis te lopen. Bij de Kerstactie geldt echter 
niet “Op is op”! Voor iedereen die een pakket heeft aangevraagd 
staat er ook een pakket klaar. Vanwege het coronavirus geven we 
dit jaar elke aanmelder een tijdvak waarin hij/zij wordt verwacht op 
de afhaallocatie. Op die manier zorgen we voor spreiding van de 
toeloop. Dit is één van de maatregelen die we hebben genomen 
voor een veilige uitgifte. Al onze maatregelen staan op 
www.kerstactieberkelland.nl. Het belang van er op tijd bij zijn 
wordt nu ook gezien door de gemeente Berkelland. Volgens de 
gemeente hebben 12,5% van de huishoudens problematische 
schulden. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te zoeken voor 
hun geldzorgen, uit schaamte of trots. Een kleine schuld kan 
uitgroeien tot een groot probleem dat het leven beheerst, met 
stress, een slechtere gezondheid, werkeloosheid of 
gezinsproblemen tot gevolg. Om dat allemaal voor te zijn neemt de 
gemeente Berkelland vanaf volgend jaar actief contact op met 
inwoners met een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, 
het energiebedrijf, de zorgverzekering of de Belastingdienst. Door 
een wetswijziging kunnen gemeenten die informatie dan inzien. 
Wat ons betreft een stap in de goede richting! Mogen we ook dit 
jaar weer rekenen op uw financiële steun om de uitgifte van 
kerstpakketten mogelijk te maken? De waarde van een pakket voor 
een alleenstaande is € 35,- en voor een gezin € 45,-. Uw bijdrage 
is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting 
Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! 
 

http://www.kerstactieberkelland.nl/
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                        St. Paulusparochie  
 
 

OECUMENE 
 

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van 
harte uit op de zondagen van de Advent bij het vallen van de avond 
samen te komen voor oecumenische samenkomsten: op 29 november, 
6, 13 en 20 december voor een oecumenisch avondgebed. 
Het avondgebed vindt telkens om 17.00u plaats in de Oude Calixtus 
(ingang aan de zijkant) aan de Markt in Groenlo. We willen ruimte 
bieden om stil te worden van binnen, om jezelf open te stellen, om je 
te bezinnen. We gaan als het ware in een andere versnelling en nemen 
de tijd voor woorden en gebeden. We laten ons dit jaar leiden door de 
O-antifonen. De O-antifonen zijn eeuwenoude verzen waarmee we, in 
de dagen vóór Kerstmis, Christus aanroepen en uitzien naar zijn komst. 
 
 

ONTMOETING & INSPIRATIE 
 

“Naar U gaat mijn verlangen, Heer.” Onder deze titel staan wij 
onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het algemeen 
en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het 
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. De 150 psalmen zijn het 
gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat 
er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft onbesproken, 
er is niets wat het daglicht niet kan verdragen. Daarom kunnen de 
psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie 
zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie 
kampt met ziekte en gezondheid: voor hen kunnen de psalmen lucht 
geven, een steun zijn in de rug, uitzicht bieden. Aan de hand van psalm 
25, een psalm die in de Adventstijd een centrale liturgische plaats heeft 
gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen die de 
psalm voor ons kan hebben. Op dinsdag 15 december heet de 
commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 19.15 uur met een kop 
koffie/thee graag welkom in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in 
Lievelde. De avond begint om 19.30 uur. Om verspreiding van het 
coronavirus te verkleinen is er een max. van 30 bezoekers en 
aanmelding verplicht bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of 0544 -
46 30 45; graag uiterlijk zondag 13 december. 
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
VERGADERING RAAD VAN OVERLEG 
 
Vanwege de corona maatregelen is het nu niet 
mogelijk om fysiek samen bij een te komen voor de jaarvergadering 
RvOB. Daarom zal er op 18 november een digitale jaarvergadering 
gaan plaatsvinden. Een vergadering in een andere vorm dan u gewend 
bent. De opzet van deze vergadering zal dan ook meer informatief zijn 
met diverse presentaties van verschillende projecten. Actuele projecten 
zoals Wonen, zorg & welzijn, functie dorpscontactpersoon voor Beltrum 
en ontwikkelingen rondom park de Stroet en speeltuin.  
 
“Samen met elkaar kijken naar de toekomstdromen van Beltrum” 
 
Mochten er vragen en/of mededelingen zijn, die genoemd moeten 
worden op deze vergadering, dan kunt u deze per mail voor 16 
november aangeven via info@raadvanoverlegbeltrum.nl  
Tijdens de vergadering worden alleen de vooraf ingediende vragen 
beantwoord. Het is helaas technisch niet mogelijk om tijdens de 
vergadering aanvullende vragen te stellen. De livestream van deze 
vergadering zal starten om 20.00. (inloggen kan vanaf 19.30 uur) 
De link voor het bijwonen van deze vergadering kunt u vinden op: 
• www.beltrum-online.nl 

• aanklikken: Raad van Overleg 
• op deze pagina vindt u 18 november de link  

 
Wij hopen dat u digitaal aansluit bij deze vergadering. Het jaar 2020 
zal, door de corona, een bijzonder jaar zijn voor iedereen. Ondanks dit 
gaat de RvOB verder met allerlei zaken in en rondom Beltrum. Hiervan 
willen wij u graag op de hoogte houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur RvOB, 
Hermien Roelvink 
 

mailto:info@raadvanoverlegbeltrum.nl
http://www.beltrum-online.nl/
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ZONNEBLOEM 
 
We maken Beltrum mooier en fleuriger, voor ons zelf en 
voor elkaar. Gewoon om zelf bloemen te kweken voor in 
de tuin, maar u kunt eventueel ook meedoen aan de wedstrijd; Wie 
heeft de hoogste Zonnebloem of maakt hiervan de mooiste foto. Zo zijn 
we eind april begonnen. Beltrum en omstreken stond er deze zomer 
fleurig bij. De Zonnebloemen, ons gele goud, hebben ons in corona tijd 
vreugde inspiratie en ontspanning gegeven. 
Uit alle wedstrijddeelnemers zijn de drie hoofdprijzen toegewezen aan: 
• Jan Kok met de hoogst gemeten Zonnebloem van 319 centimeter. 
• Maartje, Barry en Sofie met de leukste foto. 
• Lies en Leo Scharenborg- Loonbedrijf. Iedereen mag genieten bij de 

vijver en Kerkenpad. 
Alle Zonnebloemkwekers enorm bedankt. De Zonnebloem Beltrum 
Jubileum 50 jaar. 2020 is een jaar waarin de wereld aan het strijden is 
tegen het coronavirus. Steeds werden plannen gewijzigd en toch er kan 
zoveel meer dan je denkt.  
 
Loterij 
Er zijn in Beltrum vijf prijzen gevallen op de loten die door ons zijn 
verkocht: 
• 2x € 25 (lotnrs.735360 en 736360)  
• 3x € 15 (lotnrs. 735539, 735578 en 742539) 
Alle prijzen zijn gevallen op loten die bij de Coop zijn verkocht. 
Mensen die online loten hebben gekocht hebben automatisch bericht 
ontvangen met een linkje om te kijken of ze prijs hebben. 
De complete trekkingslijst is te vinden op www.zonnebloem.nl en op 
teletekstpagina 552. 
 
Donatie 
Bij het afscheid van mevrouw Dinie Roelvink-Rooks heeft haar familie 
een collectebus geplaatst voor de Zonnebloem. Zij hebben de 
opbrengst hiervan € 800,45 aan de Zonnebloem afd. Beltrum 
gedoneerd. Onze hartelijke dank hiervoor.  
 
 
 

http://www.zonnebloem.nl/
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Raboclubsupport 
Ook willen wij iedereen die zijn stem heeft uitgebracht op De 
Zonnebloem afd. Beltrum hiervoor hartelijk bedanken. Dit heeft ons het 
mooie bedrag van € 790,83 opgeleverd. Ook hiervoor kunnen we weer 
mooie momenten creëren voor onze gasten. 
 
 

KERSTBOMEN GEVRAAGD 
 

Zoals ieder jaar komt er ook dit jaar natuurlijk een kerststal in onze 
kerk. Voor de opbouw zijn er een aantal kerstbomen nodig, met een 
lengte van 3 a 4 meter. Heeft u er één of meerdere beschikbaar?  
Neem dan contact op met onze koster Henk klein Gunnewiek  
(tel. 0544 – 48 12 99).  
 
 

AFSCHEID PASTOR RONALD DEN HARTOG 
 
De drieënhalf jaar dat pastor Den Hartog in onze parochies werkte, kun 
je gerust een roerige tijd noemen. Een benoeming krijgen in de verre 
Achterhoek werd gevolgd door de priesterwijding op 11 november 
2017. Dat hield in de Achterhoekers leren kennen; in pastoraal opzicht 
in twee parochies gemeenschapszin opbouwen en tegelijkertijd 
toewerken naar een parochiefusie waarvoor kerken moeten sluiten. 
Daar kwam corona overheen. “Dit had je niet van tevoren kunnen 
bedenken”, blikt hij terug met een onverdeeld genoegen. “Want ik ben 
een gelukkig mens om in deze tijden priester te zijn. En ik kan met 
vertrouwen naar de volgende parochie in Mijdrecht gaan”, vertelt hij. 
“Ik kijk prettig terug op de periode dat ik hier was. Ik heb een goeie 
tijd gehad en heb evenzeer prettig samengewerkt met collega’s en de 
mensen in de parochie. Er zijn hele, mooie momenten gepasseerd en er 
is zorg.” Op 20 september kondigde pastor Ronald den Hartog aan het 
einde van de eucharistieviering zelf zijn vertrek aan. Op 1 februari 2021 
begint hij in de parochie rond Mijdrecht. In januari is zijn afscheid 
tijdens een eucharistieviering in Lichtenvoorde of Groenlo als corona 
dat toelaat, verduidelijkt hij. Niets is meer vanzelfsprekend in deze tijd.” 
Het hele artikel van Eveline Zuurbier vindt u in het parochieblad van de 
St. Ludger: 
(https://sintludgernu.nl/images/Algemeen/parochieblad/2020-11.pdf) 
 

https://sintludgernu.nl/images/Algemeen/parochieblad/2020-11.pdf
https://sintludgernu.nl/images/Algemeen/parochieblad/2020-11.pdf
https://sintludgernu.nl/images/Algemeen/parochieblad/2020-11.pdf
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GEBED 
 
De geestelijke verzorger Marinus van den Berg uit Rotterdam was 
allang met pensioen. Midden in de coronatijd werd de 70-plusser 
gevraagd om tijdelijk geestelijk verzorger te worden in een 
revalidatiecentrum, voor mensen die met corona op de intensive care 
hadden gelegen. Van den Berg publiceerde er een boekje over en 
schreef het volgende speciale coronagebed:  
 
“Zegen ons met de dauw van uw liefde. 
Zegen ons met uw warmhartige nevel.  
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees. 
Dat wij onze harten niet op afstand houden.  
Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar.  
Dat wij niet onverschillig en slordig leven.  
Kroon ons met de Naam van Uw Hoop  
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” 
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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 
 
 

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 7 december 

- vragen en informatie 
  - aanmeldingen doop / huwelijk 

  - kerktelefoon 

  - ledenadministratie (voor alle vragen) 
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 

Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 7 dec, 4 jan 
     donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur 

Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat op maandag 1 keer in de 4 weken 

geopend. 
  
 

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

zaterdag 12 december 2020 t/m vrijdag 8 januari 2021:  

  uiterlijk t/m zaterdag 5 december 2020.    
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  
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AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:   
bij ‘ ’t Achterummeke 

 Achterom 1 (rechts naast 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 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  

 
 

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

pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330 
pastor.den.hartog@gmail.com 

C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl 
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564 

pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com 
 

 

mailto:achterummeke@live.nl
mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl
mailto:pastor.den.hartog@gmail.com
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
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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 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. 

 

       

 
Het geloof beleven in de buitenlucht   
In de onzekere tijd waarin we verkeren, zoeken veel mensen meer dan 
ooit steun in het geloof. Het kerkbezoek is helaas maar beperkt 
mogelijk. Daarom is het goed dat er ook plekken in de buitenlucht zijn 
om even stil te staan, te bidden of om een kaarsje op te steken. De 
Mariakapel in het dorpsbos aan de Mölleweg, geschonken en 
onderhouden door vrijwilligers van zangkoor Kiddoesj, is een zo’n plek 
waar regelmatig een kaarsje wordt opgestoken. Ook het kruisbeeld aan 
de Avesterweg, onderhouden door vrijwilliger Theo te Vogt, is een plek 
om even stil te staan. Het is mooi dat de inzet van deze vrijwilligers 
voor lichtpunten zorgt in deze donkere tijden.     
 


