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Periode: zaterdag 29 mei 2021 t/m vrijdag 25 juni 2021 

 

 
 
Pastor Hendrikus Johannes Scholten overleden 
In de ochtend van 6 mei 2021 is in het S.K.B. te Winterswijk in de Heer 
overleden onze oud-pastor Scholten en emeritus priester van het 
Aartsbisdom Utrecht.  
Hij was pastoor van onze O.L.V. Tenhemelopneming parochie van 1979 
tot in 2000. Zie verderop in Echo de tekst van het gedachtenisprentje. 
Exemplaren liggen voor u achter in de kerk. 
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Kerkberichten 
 
 

VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 29 mei t/m vrijdag 4 juni 2021 

 
 

Heilige drie-eenheid (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Deuteronomium 4,32-34.39-40 
Matteüs 28,16-20 

Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op aarde’ (Mat. 28,18). 
  
 
Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 2 juni 
 
09:30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties:  
Overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Pastor Hendrik 
Scholten (namens buren aanleunwoningen).  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 5 juni t/m vrijdag 11 juni 2021 
 
 
Sacramentsdag (Jaar B)  
 
Weekend lezingen:   
Exodus 24,3-8 
Marcus 14,12-16; 22-26 
 
Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen,  
de andere helft goot hij tegen het altaar (Exodus 24, 6) 
 
 

Zondag 6 juni (Vormen) 
 
14:00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong en  

    pastoraal werkster C. Roetgerink 
Misintenties: 
Voor onze eigen parochiegemeenschap.  
 
 
Woensdag 9 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 12 juni t/m vrijdag 18 juni 2021 
 
  
Elfde zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:   
Ezechiël 17,22-24 
Marcus 4,26-34 

Als de zaaier slaapt kiemt het zaad en schiet 
op, maar hij weet niet hoe (Marcus 4,27) 
 
 
Zaterdag 12 juni 
 
19:00 u. in de kerk Eucharistieviering 
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Families Stapelbroek-Hendriks; Antoon Huinink; Leo te Bogt (jgd.); 
Marietje Nahuis-Hendriks; Annie te Woerd-Oldenkotte; Leis Klein 
Nijenhuis-Scholten; Herman Schilderinck; Pastor Hendrik Scholten; 
Marie Hoitink-Brinke; Dinie Roelvink-Rooks (namens kaartclub 
vrijdagmiddag); Gradus Bernardus Gunnewijk (jgd.); Harrie te Fruchte; 
Jan Huitink; Miel Bouwmeesters-Lamers (namens buurt); Henk 
Bleumink (Olde Pelle). 
        
 
Woensdag 16 juni 
 
09:30 u. in de kerk Eucharistieviering  
       Voorganger: Pastoor H. de Jong 
Misintenties: 
Maria Ballast-Luttikholt (jgd.).  
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VIERINGEN EN INTENTIES 
van zaterdag 19 juni t/m vrijdag 25 juni 2021 

 
 
Twaalfde zondag door het jaar (Jaar B) 
 
Weekend lezingen:  
Job 38,1+8-11 
Marcus 4,35-41 

Wie is Hij toch dat zelfs wind en water 
hem gehoorzamen? (Marcus 4,41) 
 
      
Zaterdag 19 juni en zondag 20 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
 
 
Woensdag 23 juni 
 
Geen viering in Beltrum 
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VIERINGEN PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER OOST-ACHTERHOEK 

 
Za 29  en zo 30 mei   Beltrum  Geen viering 
 
Zo 30 mei 09:30 Groenlo Eucharistieviering Mgr. Hoogenboom 
Di 1 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Wo 2 jun  09:30   Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 
Do 3 jun 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr  4 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 5 jun 19:00 Eibergen Woord- en communieviering  

Diaken C. Peters 
Zo 6 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zo 6 jun 10:00 Rekken Oecumenische viering   

Werkgroep 
 
Zo 6 jun 14:00   Beltrum  Eucharistieviering  

Vormelingen 
Pastoor H. De Jong en  
past. werk. C. Roetgerink 

 
Zo 6 jun 17:00 Groenlo Overige vieringen Pastoor H. de Jong 
Di 8 jun 09:00 Groenlo Ochtendgebed  Werkgroep 
Di 8 jun 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 9 jun 19:00 Groenlo Taizé viering   Werkgroep 
Do 10 jun 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 11 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 
Za 12 jun 16:00 Groenlo Doopviering   Pastoor H. de Jong 
Za 12 jun 19:00 Groenlo Eucharistieviering  Vormselviering       
              Mgr. Hoogenboom en  

past. werk.  
C. Roetgerink 

 
Za 12 jun 19:00   Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
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Zo 13 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.  de Jong 
Zo 13 jun 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Di 15 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
 
Wo 16 jun 09:30   Beltrum  Eucharistieviering  

Pastoor H. de Jong 
 
Do 17 jun 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 18 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 19 jun 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Za 19 jun 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Zo 20 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Di 22 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Wo 23 jun 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep 
Do 24 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Vr 25 jun 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
Za 26 jun 19:00   Beltrum  Woord- en gebedsviering 

Werkgroep 
 
Za 26 jun 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Za 26 jun 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering  

Werkgroep 
Zo 27 jun 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
Zo 27 jun 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering  

Werkgroep  
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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. 
 
 
GEBOREN 
 

Elin  
Dochter van Bianca Averdonk en Roy Wiegerinck 
Zusje van Nora, Sten en Jula 
Ganzepoelweg 1a 

 
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje.  
Welkom in ons midden, Elin. 
 
 
OVERLEDEN 
 
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 
  Herman Schilderinck 
  Ziekenhuisstraat 14 Groenlo 
 
Hij is op 3 mei 2021 op 83-jarige leeftijd overleden. 
 
  Pastoor Hendrik Scholten 
  Achterom 1 
 
Hij is op 6 mei 2021 op 93-jarige leeftijd overleden. 
 
 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
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  Marcel Wolterink 
  Laan van Hilbelink 95-509 Winterswijk 
 
Hij is op 10 mei 2021 op 58-jarige leeftijd overleden. 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede 
herinneringen het verlies verzachten. 
 
 
MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
Zaterdag 5 en zondag 6 juni 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. 
 
 

OPBRENGST COLLECTE 
 
De opbrengst van de collectes in mei is nog niet bekend. 
 

 

TAIZÉ VIERING 
 

Op woensdag 9 en 23 juni 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 nieuws 
 
 

      
AANMELDEN VIERINGEN! NIEUW! 
 
Extra mogelijkheid om u via ons eigen secretariaat aan te melden voor 
de weekendvieringen. Met directe ingang, kunt u zich ook aanmelden 
voor de weekendviering op de donderdagmorgen van 09:00 tot 11:30 
uur via telefoon: 0544 - 48 21 11. Dit is dan mogelijk voor de viering 
in het betreffende weekend. (Maximaal 50 personen per viering.) 
Dit kan ook via een bezoekje aan ons secretariaat. Voor diegene die 
zich nu al aanmelden via e-mail: www.paulus-ludger.nl of via tel: 06 
83 13 71 02 van de parochie-site blijft dit gewoon doen. Dit kan de 
hele week, zoals dat nu ook al mogelijk is. Dit bespaart ons werk. 

Aanmelden voor het bezoeken van vieringen blijft voorlopig 

noodzakelijk. 
 
Uw locatieraad 
 
 
LEEST U DE MAANDELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF AL?  
 
In mei 2017 verscheen de eerste Paulusbrief, de digitale nieuwsbrief 
die elke eerste dag van de maand per e-mail wordt verstuurd naar 
parochianen. Er zijn momenteel bijna 1000 abonnees, waaronder ook 
veel Beltrumse parochianen. Ontvangt u elke maand nog niet de 
digitale nieuwsbrief per e-mail? Meldt u dan aan via de parochiewebsite 
www.paulus-ludger.nl. Klik op ‘Media’ en vervolgens op ‘Nieuwsbrief 
aanmelden’. U hoeft alleen uw e-mailadres, naam en woonplaats in te 
vullen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met een link. Als u daarop 
klikt, bent u geabonneerd en ontvangt u maandelijks de gratis digitale 
nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden. 
 
Locatieraad Beltrum 
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ACTIE KERKBALANS 2021 
 
De Actie Kerkbalans is grotendeels afgesloten en heeft binnen onze 
geloofsgemeenschap tot het volgend resultaat geleid: 
 

 2021
  

bedrag 2020 bedrag 

Automatisch van bank 484 € 43.414,00 519 € 48.035,00 

Contante bijdragen 194 €   6.697,71 199 €   6.567,27 

Toegezegd via bank 90 € 11.146,00 105 €   9.149,00 

Toezegging via bank 
zonder bedrag 

5  8  

Doen niet mee 69  78  

Deelnameformulier 
niet ingeleverd 

338  288  

Totalen 1180 € 61.257,71 1197 € 63.751,27 

  
Voor 2021 is een bedrag van € 61.257,71 toegezegd. Dit is € 2.493,56 
minder dan de toezegging voor 2020, een mooi resultaat. Over 2020 is 
een totaalbedrag binnengekomen van € 64.639,52. Dit is € 888,25 
hoger dan was toegezegd, een resultaat waarmee we bijzonder blij zijn. 
Indien uw deelnameformulier, om welke reden dan ook, niet is 
opgehaald dan verzoeken wij u vriendelijk, dit alsnog in een gesloten 
envelop te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum, met 
vermelding: Actie Kerkbalans. Alle parochianen, die naar eigen 
vermogen hebben bijgedragen aan dit resultaat, zijn wij zeer erkentelijk 
voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank. Alle vrijwillig(st)ers die 
hebben meegewerkt om de actie Kerkbalans goed te laten verlopen, 
onze oprechte dank. 
 
Met vriendelijk groeten, Commissie Kerkbalans. 
 

 
OPGAVE MISINTENTIES 
 
Er is nogal wat onduidelijkheid over de opgave van een misintentie voor 
de vieringen in Beltrum. Het secretariaat is elke donderdagmorgen 
open van 10.30 – 11.30 uur. Dan kunt u een misintentie aanvragen 
en eventueel ook aanmelden voor een viering. 
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Degene die dit altijd al via het secretariaat van de Paulus-Ludger doet, 
verzoeken wij dit te blijven doen. Inmiddels mogen er 50 personen per 
viering. Als extra opgavemoment is er in de week, dat er weer een 
nieuwe ECHO uitkomt, op de maandagavond van 19.00 – 20.00 
uur ook de mogelijkheid om een misintentie aan te vragen. Natuurlijk 
kunt u ook een briefje met de intentie, uw naam en het bedrag  
á € 7,50 per intentie, in een envelop, in de witte brievenbus van het 
Parochiecentrum Achterom 2 deponeren. Dan komt het allemaal goed.  
 
Namens de bemanning van ons secretariaat: 
Annie, José en Margriet 
 
 
PASTOR HENDRIKUS JOHANNES SCHOLTEN 
 

Een dankbare en fijne herinnering aan 
Pastor Hendrikus Johannes Scholten 

 
Hij werd geboren op 19 december 1927 te Rossum. Op 19 juli 1959 
werd hij door kardinaal Alfrink tot priester gewijd van het aartsbisdom 
Utrecht. Op 8 november 1979 volgde zijn installatie als pastoor te 
Beltrum. Hij overleed in de vroege morgen van 6 mei 2021 te 
Winterswijk. De eucharistieviering ten uitvaart werd gehouden op 15 
mei, waarna we hem ter ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof 
te Beltrum.  
 
Pastor Scholten werd geboren in hartje Twente, een landstreek 
waarmee hij een hechte verbondenheid had. Hij onderhield een nauwe 
band met zijn familie en ook qua aard was hij een echte Tukker, die 
zijn hart niet op de tong had. Zijn laatste woorden waren ook in het 
Twents. Wijzend naar boven zei hij: ‘ik goa noar hoes hen’. Hij was een 
aimabel mens, maakte gemakkelijk contacten en was gelukkig in zijn 
ambt als priester-pastor. Als priester van het aartsbisdom werkte hij 
achtereenvolgens als kapelaan in de parochies Etten, Glanerbrug, Sint 
Jozef Enschede en als mede-pastor in Denekamp. Beltrum was het 
beste wat hem in zijn lange leven is overkomen. Enige tijd was hij in 
levensjaren de oudste priester van ons bisdom. Hij was een priester 
van zijn tijd. Hij liep niet voorop, maar zorgde wel dat hij met ‘zijn’ 
Beltrum niet achterop raakte. 
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Pastor Scholten bevorderde de samenwerking met vrijwilligers, had oog 
voor hun scholing, droeg zorg voor een goed verzorgde liturgie. Trouw 
schreef hij zijn preken helemaal uit in een schriftje en waar nodig sprak 
hij ook buiten de kerk een geestig en treffend woordje. Hij had een 
goed gevoel voor taal. Hij was ook een groot liefhebber van de natuur 
met een grote kennis van vogels.  
 
Het nabij zijn aan zieken en rouwenden vond hij een minder 
gemakkelijke kant van zijn werk. Door alles heen was hij een geliefd 
pastor. Beltrum was trots op zijn pastor, zoals hij zichzelf altijd noemde, 
en voor hem was er niets beters dan Beltrum. Het onderhoud van het 
kerkgebouw had bij hem een hoge prioriteit.  
 
In het jaar 2000 ging hij met emeritaat. Hij kon op de pastorie blijven 
wonen. Zonder zich ergens mee te bemoeien, bleef hij goed op de 
hoogte van het wel en wee van de parochie. Hij wist overal van en  
bleef een trouwe en gezellige collega. Toen zijn krachten minder 
werden (‘het kopje wil nog wel maar het schoteltje werkt niet zo goed 
meer’) was hij dankbaar voor de thuis- en mantelzorg die hij mocht 
ontvangen. Enkele dagen voor de geplande verhuizing naar 
zorgcentrum De Hassinkhof is hij overleden in het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix te Winterswijk.  
 
Moge hij, die een goede herder wilde zijn, een behouden thuiskomst 
hebben in het huis van onze Grote Herder. We bedanken iedereen voor 
de zorg en betrokkenheid rond de ziekte en het overlijden van onze 
heeroom en pastor.  
 
Familie Scholten  
Namens de R.K. Geloofsgemeenschap: Locatieraad Beltrum 
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HH. Paulus en Ludger Parochie 
 

 
VORMSEL 
 
In het weekend van 4-5-6 juni zullen 16 jongeren uit de HH Paulus en 
Ludger parochie worden voorbereid op het ontvangen van het 
sacrament van het H. vormsel. Deze voorbereiding vindt plaats in het 
kulturhus De Wanne en in de O.L.V. Tenhemelopneming kerk te 
Beltrum. De voorbereiding wordt op zondagmiddag afgesloten met een 
eucharistieviering. Deze viering is vanwege corona helaas alleen voor 
de aanstaande vormelingen en hun ouders. Op zaterdag 12 juni zullen 
ze in de Calixtusbasiliek te Groenlo het Heilig sacrament van het 
vormsel ontvangen van hulpbisschop Mgr. Hoogenboom. 
 
 
PLECHTIG LOF OP SACRAMENTSZONDAG 
 
Op 6 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest 
van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, 
kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder 
de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en 
voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige 
tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in elke 
katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in 
onze Kerk voor de eucharistische gaven kennen, wordt op deze 
feestdag tot uitdrukking gebracht. We zijn blij dat nu weer meer 
mensen aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Het online vieren, de 
geestelijke communie maakten echter dat velen zich op deze wijze 
verbonden weten en wisten. Jezus’ aanwezigheid en werkzaamheid in 
onze wereld kan door geen enkele beperking opgelegd worden. 
In de H. Calixtusbasiliek te Groenlo wordt, naast de eucharistieviering 
van 09.30 uur, Sacramentsdag gevierd met een plechtig Lof, aanvang 
17.00 uur en toegankelijk voor maximaal 110 kerkgangers die zich 
aanmelden via het reserveringsysteem op de website, telefonisch via  
06 - 83 13 71 02 of bij de coronadeurwachters van de basiliek. 
Thuismeevierders opgelet: via www.kerkdienstgemist.nl en kerkradio 
wordt dit Lof uitgezonden. Sacramentsdag, een dag van grote 
dankbaarheid! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkelijke_Tegenwoordigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkelijke_Tegenwoordigheid
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Uit de Beltrumse gemeenschap   
 
 
DORPSBÖKE BELTRUM 
 
We gaan weer open met ingang van maandag 31 mei. Er mogen 
maximaal twee bezoekers tegelijk naar binnen. Een mondkapje is 
verplicht en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Desinfectie is 
aanwezig. Blijf bij klachten thuis. 
 
Openingstijden zijn: 
maandag 14.00-15.30 
woensdag 19.00-20.00 
donderdag 14.00-15.30 
 
Wil je liever nog gebruik maken van de reservering via mail of telefoon 
dan is dit ook nog mogelijk. 
 
 
DODENHERDENKING 2021 
 
Evenals vorig jaar hebben we op aangepaste en sobere wijze 
stilgestaan bij de slachtoffers van WO II. Zowel door gemeente 
Berkelland als Raad van Overleg Beltrum is bij het monument op het 
Mariaplein d.m.v. een kranslegging hun eerbetoon aan de gevallenen 
gebracht. Daarnaast hebben het Dameskoor, EHBO Beltrum en de 
basisschool De Sterrenboog een bloemenhulde gebracht. Nout Ribbers, 
Lenn Wilderink en Duuk Wolterink van de Sterrenboog schreven 
gezamenlijk een gedicht dat ze zelf naar voren brachten: 
 
Dodenherdenking 2021 
Ik zat op mijn kamer, voelde mij steeds eenzamer 
Ik was bang en verstopte me onder bed. 
Ik wilde dat iemand mij red. 
Ik hoorde mijn ouders gillen. 
Ik begon te rillen. 
Ik was stil en hoorde de Duitsers 
Ik moest mee naar het concentratiekamp,  
het was een grote ramp. 
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Ik miste mijn vriendinnen en vrienden. 
Ik wist niet waar mijn ouders waren. 
 
Wij hebben geluk dat we de oorlog niet hebben meegemaakt. 
Sommigen wel, dat heeft de wereld geraakt. 
Er zijn veel mensen in de oorlog doodgegaan. 
Het is jammer dat zij nu niet in onze schoenen kunnen staan. 
We willen de vrijheid aan iedereen geven, 
Zodat iedereen dit kan beleven. 
De andere landen hielpen Nederland van de Duitsers te winnen. 
Het duurde niet lang of ze waren Duitsland al binnen. 
 
76 jaar geleden waren ze vrij, 
Dat herdenken we nu op 4 en 5 mei. 
Als ze denken aan hun vrijheid, dan is er blijheid. 
Het is vandaag 4 mei, de dag dat we de doden herdenken. 
We wilden een beter leven schenken. 
Dit is het einde van het herdenkingsgedicht, nu hebben we een mooie 
toekomst in zicht. 
 
Lenn, Duuk en Nout 
 
Ook werd een maquette met de namen van de Beltrumse 
oorlogsslachtoffers onthuld. Deze namenlijst is met veel aandacht, zorg, 
het nodige nazoekwerk en overleg met diversen tot stand gekomen. Op 
deze wijze wordt hun nagedachtenis levend gehouden. Als militair 
slachtoffer noemen we Bernardus Unland. De Beltrumse 
burgerslachtoffers waren Teunis Riphagen, Bernardus Koster, 
Bernardus Klein Gunnewiek en Maria Pape-Stegers. 
En de Beltrumse verzetsmensen die hun leven lieten waren. Johannes 
Sonderen, Theodorus Sonderen, Theodorus Walterbos, Bernardus 
Luttikholt, Johannes ten Barge, Herman ten Have, Hermanus Dute en 
Henricus Borgijink. 
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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/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 21 juni, 19 juli 

- 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 21 juni 
 

 

AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’: 

 voor de periode van  
zaterdag 26 juni t/m vrijdag 23 juli 2021:  

  uiterlijk t/m zaterdag 19 juni 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
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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 
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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/
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DE CALVARIEBERG – RUSTPLAATS VOOR PASTORES 
 
Op zaterdag 15 mei jl. kreeg onze oud-pastoor Hendrik Scholten zijn 
laatste rustplaats op de Calvarieberg op het Beltrumse kerkhof. In dit 
artikel een korte omschrijving van de betekenis van een Calvarieberg 
 
Een Calvarieberg is een verhoging waarop een beeld of beeldengroep is 
geplaatst die de kruisiging voorstelt en die op veel katholieke 
begraafplaatsen voorkomt. Het levensgrote kruisbeeld en de vier linden 
op de Calvarieberg in Beltrum zijn het opvallende middelpunt van ons 
kerkhof. Toch is dit niet altijd zo geweest. Oorspronkelijk vormde de 
Calvarieberg het einde van het kerkhof. In de loop der tijd is het door 
diverse uitbreidingen het middelpunt van de begraafplaats geworden.  
Onder het kruisbeeld is een groot gietijzeren plaat met inscriptie 
gemonteerd. Uit deze inscriptie valt op te maken dat het kruisbeeld 
dateert uit 1852 en is geplaatst ter herinnering aan de toen gehouden 
missie. Deze vond plaats een jaar voordat de parochie zelfstandig werd. 
Een missie zou je kunnen vergelijken met wat we nu een retraite 
zouden noemen. Zowel de Calvarieberg als het kruisbeeld met corpus 
zijn in 2013 volledig gerestaureerd. De vier linden en het kruisbeeld 
staan inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Op de Calvarieberg in Beltrum hebben onder andere acht pastores hun 
laatste rustplaats. Het oudste graf is dat van pastoor van Oij, de 
bouwpastoor en eerste pastoor van de Beltrumse parochie. Het jongste 
graf is van pastor Hendrik Scholten, de laatste pastoor van de 
zelfstandige parochie Beltrum. 
 

 
  


