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Periode: zaterdag 9 januari 2021 t/m vrijdag 5 februari 2021 

 

 
 

Een bijzondere Kerst in een bijzonder jaar  
De afgelopen Kerst moesten we door de coronamaatregelen op een 
bijzondere manier vieren. Geen drukbezochte vieringen tijdens de 
kerstdagen, maar een besloten viering die we online hebben 
uitgezonden (foto; zie ook achterzijde Echo). Wel was het mogelijk om 
de kerststal te bekijken en daar is in grote getale gebruik van gemaakt. 
Velen van hen hebben een kaarsje gebrand: bijna 500 stuks! We 
wensen u een goed en gezegend 2021. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 9 januari t/m vrijdag 15 januari 2021 
 

 
Doop van de Heer (Jaar B)  
 

Weekend lezingen:  
Jesaja 55,1-11 
Marcus 1,7-11 
 
Hij zag de hemel openscheuren en de 
Geest als een duif op zich neerdalen (Marcus 1,10). 
 

 
Zaterdag/zondag 9/10 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 13 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 16 januari t/m vrijdag 22 januari 2021 
 
 
Tweede zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
1 Samuël 3,3b-10.19  
Johannes 1,35-42 
 
Jezus zei tegen de twee leerlingen: Kom 
mee om te zien waar ik verblijf (Johannes 1, 39). 
 
 
Zaterdag 16 januari 
 
19:00 u. in de kerk  Eucharistieviering  
        Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Antoon Hoitink; Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos 
Pierik; Fons Slütter; Miel Bouwmeesters-Lamers; Frans Hanselman; 
Rieky Heutinck; Johanna Nijbroek-Stoteler; Marie Hoitink-Brinke; Leo 
Schilderinck (jgd.); Marie Stoteler-Huurneman (jgd.) en Hendrik 
Stoteler.  
 
 
Zondag 17 januari 
 
10.00 u in de kerk   Oecumenische viering 
        Voorganger: Past. werker Carla Roetgerink 
 
 
Woensdag 20 januari 
 
09.00 u. in de kerk  Eucharistieviering 
        Voorganger: Pastoor H. de Jong 

Misintenties: 
Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg (jgd.). 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 23 januari t/m vrijdag 29 januari 2021 
 
  
Derde zondag door het jaar (Jaar B)  
 

Weekend lezingen:   
Jona 3,1-5.10 
Marcus 1,14-20 
 
Jezus sprak tot de vissers Simon en 
Andreas: ‘Kom, volgt mij’ (Marcus 1,17). 
 
 
Zondag 24 januari 
 
10.30 u. in de kerk  Woord- en Gebedsviering 
  Voorganger: Werkgroep Liturgie 
Misintenties: 
Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik; Fons 
Slütter; Miel Bouwmeesters-Lamers; Rieky Heutinck; overleden familie 
Gunnewijk-Keurentjes.  
        
 
Woensdag 27 januari 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 30 januari t/m vrijdag 5 februari 2021 

 
 
Vierde zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Deuteronomium 18,15-20 
Marcus 1,21-28 
 
Jezus zei tegen de onreine geest in de man:  
Zwijg stil en ga weg (Marcus 1,25). 
 
      
Zaterdag 30 januari 
 
19:00  u. in de kerk  Woord- en Communieviering  
        Voorganger: Diaken C. Peters 
Misintenties: 
Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik; Miel 
Bouwmeesters-Lamers; familie Stapelbroek-Hendriks; Rieky Heutinck; 
Hendrik Rotink; Antoon Huinink; Herman Dreierink; Rikie Roerdink-
Pasman (jgd.).  
 
 
Woensdag 3 februari 
 
09.30 u. in de kerk  Eucharistieviering waarna koffie 
        Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt en Theo en 
Wilma; Harrie Zemann (namens mensen van de gang). 
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VIERINGEN  IN  DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 
Za 16 jan 19:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Za 16 jan 19:00 Neede  Woord- en Gebedsviering Werkgroep 
Za 16 jan 19:30 Rietmolen Woord- en Gebedsviering Werkgroep 
Zo 17 jan 09:00 Lievelde Woord- en Gebedsviering Werkgroep 
Zo 17 jan 09:30 Groenlo Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Zo 17 jan 10:00  Beltrum  Oecumenische viering  
           Past. werkster C. Roetgerink 
 
Wo 20 jan 09:00  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong 
 
Za 23 jan 19:00 Eibergen Eucharistieviering    
        Pastoor H. de Jong 
Za 23 jan 19:00 Rekken Woord- en Gebedsviering Werkgroep 
Zo 24 jan 09:30 Groenlo Eucharistieviering  
        Pastoor H. de Jong 
 
Zo 24 jan 10:30  Beltrum  Woord- en Gebedsviering  
           Werkgroep Liturgie 
 
Za 30 jan 19:00  Beltrum  Woord- en Communieviering
           Diaken C. Peters 
 
Zo 31 jan 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  
Wo 3 feb  09:30  Beltrum  Eucharistieviering  
           Pastoor H. de Jong (Koffie) 
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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: 
   
  Harrie Zemann 
  Haarstraat 10H 
 
Hij is op 23 december 2020 op 95-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 6 en zondag 7 februari 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. 
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OPBRENGST COLLECTE 
 

De opbrengst van de collectes in december is € 65,90. 
Bijdrage Kerstmis in de offerblokken € 91,30. 
 

 

TAIZÉ VIERING 
 

Op woensdag 13 januari is er een Taizé viering in de katholieke 
Calixtuskerk in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.  
 

 

KRONIEK OVER HET JAAR 2020 
 

 2020 2019 

Gedoopt 2 3 

Eerste communie 7 8 

Gevormd 0 0 

Overleden 23 21 

Aantal parochianen 2074 2160 

 
 
INLEVERDATA VOOR COPIJ PAROCHIEBLAD ECHO 2021 
 

Uiterste inleverdatum: Verschijning Echo: 

za. 2 januari za. 9 januari 

za. 30 januari za. 6 februari 

za. 27 februari za. 6 maart 

za. 27 maart za. 3 april 

za. 24 april za. 1 mei 

za. 22 mei za. 29 mei 

za. 19 juni za. 26 juni 

za. 17 juli za. 24 juli 

za. 14 augustus za. 21 augustus 

za. 11 september za. 18 september 

za. 9 oktober za. 16 oktober 

za. 6 november za. 13 november 

za. 4 december za. 11 december (kersteditie) 
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Locatie nieuws 
 
 

     KERSTCOLLECTE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
 

Jaarlijks is de opbrengst van de extra collecte die tijdens de 
kerstvieringen wordt gehouden, bestemd voor de PCI St. Paulus. 
Afgelopen Kerst hebben er vanwege het coronavirus geen vieringen 
plaatsgevonden in onze parochie. De PCI is daardoor in 2020 een 
belangrijke bijdrage misgelopen. Juist in een tijd wanneer er veel 
mensen het financieel gezien zwaar hebben. Wilt u alsnog de PCI 
ondersteunen, dan kunt u een bedrag overmaken op:  
NL76 RABO 0119 580 772 ten name van PCI St. Paulus 
De opbrengst komt o.a. ten goede aan: de Voedselbank, SOM 
(Schuldhulpmaatje), Kerstpakketten Kerken in Berkelland,  
St. Vincentiusvereniging Groenlo, individuele hulpaanvragen en 
diaconale projecten buiten onze regio. Bij voorbaat dank voor uw 
steun! 
 

Namens de PCI St. Paulus, Marcel Helmers (penningmeester) 
 
 

ZALIG NIEUWJAAR 
 
Een jaarwisseling zonder de oliebollen van de SJB, zonder een feesttent 
op het Mariaplein. Slechts af en toe wat geknal van carbid en vuurwerk. 
In deze bijzondere jaarwisseling na een bijzonder jaar waren onze 
kerkklokken wel duidelijk te horen om het nieuwe jaar in te luiden. 
We zijn begonnen aan een nieuw jaar met lege bladzijden, vol hoop op 
betere tijden. We gaan samen die bladzijden vullen. Ieder op zijn of 
haar eigen wijze. Laten we er met de ervaringen van het afgelopen jaar 
proberen samen wat goeds van te maken. We hebben gemerkt dat het 
vaak de kleine dingen zijn die het leven de moeite waard maken. Dat 
we er ook in 2021 voor elkaar mogen zijn, in goede en minder goede 
tijden. Daar willen we als Beltrumse Locatieraad graag een steentje aan 
bijdragen. Als Beltrumse Geloofsgemeenschap, voor en met elkaar! We 
wensen iedereen een goed, gezond en positief 2021! 
 
Tot ziens, namens jullie Beltrumse Locatieraad Harry Geverinck. 
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ACTIE KERKBALANS VERZET NAAR MAART 2021  
 
Elk jaar in januari houden we de Actie Kerkbalans. Vanwege de huidige 
coronamaatregelen heeft de locatieraad Beltrum, na overleg met het 
parochiebestuur, besloten om de Actie Kerkbalans 2021 uit te stellen. 
We hopen dat de situatie in maart verbeterd is zodat de vrijwilligers 
dan veilig de deelnameformulieren bij de parochianen op kunnen halen. 
De gezondheid van ons allen staat immers voorop. We hopen dat u 
begrip hebt voor deze ingrijpende beslissing. 
 
Voor de Kerkbalans 2020 is een bedrag van € 63.751,27 toegezegd. De 
eindopbrengst van 2020 heeft € 64.639,52 opgeleverd. Bijna € 900,00 
meer dan was toegezegd! Uiteraard zijn we zeer tevreden over het 
behaalde resultaat. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de 
Kerkbalans 2020.  
 
Locatieraad Beltrum en Commissie Kerkbalans  
 
 

DE TWEE KANTEN VAN 2020 
 
2020 heeft mij niks gebracht! 
Mij hoor je nooit zeggen 
dat we samen meer kunnen dan alleen.  
Want als ik even verder kijk, ontdek ik  
spanning en onrust om mij heen. 
Elke week voelde ik minder  
verbinding met mensen die mij dierbaar zijn. 
Ik voelde  
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld. 
En zeg mij vooral niet 
‘Er zit iets moois in iedere dag’. 
Want hoe je het ook wendt of keert 
ik heb dit jaar stilgestaan. 
Je zult mij nooit horen zeggen; 
2020 bracht mij veel lichtpuntjes. 
 
Lees nu het gedicht van onder naar boven. 
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                        St. Paulusparochie  
 
 
OECUMENE 
  
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde houdt ook dit 
jaar weer bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van 
Christenen een oecumenische dienst. U bent op zondag 17 januari 
om 10.00 uur van harte welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. U moet zich echter van tevoren 
aanmelden. Dit kan van maandag 11 t/m vrijdag 15 januari. Er is 
maar voor 30 mensen plaats vanwege de grootte van de kerk. U kunt 
online reserveren of telefonisch. Het online reserveren gaat via de 
website: www.stpaulusparochie.nl; dan kiest u voor “vieringen”. Hier 
kunt u onder de betreffende viering reserveren aanklikken. De 
reserveringstelefoon is van maandag 11 t/m vrijdag 15 januari van 9.00 
uur tot 12.00 uur bemand: 06 – 82 60 48 63. Voorganger in deze 
dienst is Carla Roetgerink, pastoraal werker van de parochie HH. Paulus 
en Lugder. Het thema is dit jaar #blijfinmijnliefde. Het thema is een 
oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. 
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp 
(Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de 
vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de 
gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd 
aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van 
Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en 
bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we 
ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij 
Missie Nederland. 
 
 
VASTENACTIE 
 
Door de coronapandemie is de Vastenactie 2020 op veel locaties niet 
verlopen zoals wij dat gewenst hadden. Op advies van de landelijke 
Vastenactie wordt de campagne 2020 doorgezet in 2021. Ook dit jaar 
richt de HH. Paulus- en de Ludgerparochie zich weer op het project in 
het bisdom Keren in Eritrea. Zoals vorige jaar hebben we ook dit jaar 
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een verzoek van het Bisdom Keren in Eritrea gekregen om het 
hieronder omschreven project te ondersteunen in de vastentijd van 
2021. Dit project wordt gecoördineerd door één van onze parochianen 
uit Eibergen. In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn 
geen middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de 
dichts bijgelegen stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te 
zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag naar 
de stad reizen is voor velen niet haalbaar vanwege de grote afstand die 
de studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet 
voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van 
de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten 
een belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun 
kinderen thuis te laten blijven. Om kinderen toch een opleidingskans te 
bieden probeert de RKK in het Bisdom Keren een oplossing te bieden 
door een boardingschool (kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan 
te bieden voor de allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen. Zij 
hoeven hun studie niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. 
Er is een commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of 
de student in aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin 
zodat de mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft. Het 
Vastenactieproject bestaat uit de renovatie van een bestaand gebouw. 
Als het volledig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en studeer 
ruimte bieden voor ongeveer 65-70 leerlingen per jaar. Dit project zal 
zorgen dat het gebouw blijft bestaan. Door deze verblijfsmogelijkheid 
wordt studenten een kans geboden hun studie voort te zetten zonder 
zorgen over onderdak. Zij hoeven geen grote afstanden af te leggen en 
kunnen zich daardoor volledig focussen op hun studie. Voor ouders is 
het geruststellend dat hun kinderen een goed onderdak hebben en zo 
kunnen werken aan een goede toekomst. Een goede opleiding zorgt 
niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling maar helpt ook mee aan het 
welvarender maken van de gemeenschap. Studenten van arme 
gezinnen uit meer dan 21 omliggende dorpen kunnen gebruik maken 
van de boardingschool in Keren. Dit project is uniek, en dankzij uw 
gulle donatie kan het gebouw voor langere periode gebruikt worden.  
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 005 850 o.v.v. projectnummer 401390. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage. Namens de Bisschop van Keren Eritrea Uw 
broeder in Christus, Musie Sium Eibergen 
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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 1 februari 

- vragen en informatie 
  - aanmeldingen doop / huwelijk 

  - kerktelefoon 
  - ledenadministratie (voor alle vragen) 

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl 
Openingstijden: maandagavond  19.00 – 20.00 uur op 1 feb, 1 mrt 

     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 6 februari t/m vrijdag 5 maart 2021:  
  uiterlijk t/m zaterdag 30 januari 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  
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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. 

 

 
 

Kerstviering in de huiskamer gebracht 
Door de coronamaatregelen kwamen de vieringen tijdens kerstdagen te 
vervallen. Dat was heel jammer. Op de eerste plaats voor de 
kerkgangers die jaarlijks uitzien naar deze bijzondere vieringen. Maar 
ook voor de vele vrijwilligers die in de aanloop naar de Kerst al de 
nodige uren in de voorbereiding van de vieringen hadden gestoken.   
Om het leed te verzachten hebben we als Beltrumse locatieraad 
gekeken naar wat wél mogelijk zou zijn. Wat kunnen we doen om toch 
zoveel mogelijk mensen een kerstviering in onze kerk te laten 
meebeleven? Geïnspireerd door de ervaringen met Buut-TV van de 
carnavalsvereniging De Belhamels kwamen we op een online-viering: 
een viering met een heel klein gezelschap achter gesloten deuren en 
die via het internet uitzenden. Met het enthousiasme en inzet waarmee 
Roel Krabben en Joost Helmers dit hebben opgepakt, is dat ook gelukt. 
Op eerste kerstdag klokslag half elf ging de viering, verzorgd door 
werkgroep Kiddoesj, van start en kon u die in uw eigen huiskamer 
meebeleven. Ook konden we zo stilstaan bij alle misintenties die voor 
de kerstdagen waren aangevraagd. Ruim 500 keer is de viering, 
rechtstreeks of op een later moment, bekeken. De viering is ook nu nog 
te bekijken op: www.beltrumlive.nl 


