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Periode: zaterdag 22 augustus t/m vrijdag 18 september 2020

Tegen corona beschermd ter communie
In de Beltrumse kerk worden, hetzij nog enigszins beperkt, weer
vieringen gehouden. Om aan de corona-eisen te voldoen houden we de
nodige maatregelen in acht en zijn er enkele aanpassingen gedaan. Zo
is onder andere voor het uitreiken van de communie een plexiglazen
scherm geplaatst.

Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 22 augustus t/m vrijdag 28 augustus 2020

Eenentwintigste zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Jesaja 22, 19-23
Matteüs 16, 13-20

Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik
mijn kerk bouwen (Mat 16,13-20).
Zaterdag en zondag 22/23 augustus
Geen viering in Beltrum
Woensdag 27 augustus
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 29 augustus t/m vrijdag 4 september 2020

Tweeëntwintigste zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Jeremia 20, 7-9
Matteüs 16, 21-27

Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te
nemen (Mat, 16,21-27).
Zaterdag 29 augustus (extra collecte MIVA)
19.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
geen, wel cantor

Misintenties:
Antoon Huinink; Marie Hoitink-Brinke; Agnes Bleumink-te Bogt; Lenie
Hoitink-Orriëns; Grada Orriëns-Stoteler (jgd.); Jan en Wilhelmien
Hofman-Gunnewijk; Maria Hoitink-Veltkamp; Annie Stortelder-Nijkamp;
Diny Ravesloot-Olthof; Antoon Hoitink (namens Kampstraat); Tony
Gunnewijk (jgd.); overleden familie Gunnewijk-Keurentjes; Frans
Harbers (jgd.); Femi Teselink-te Bogt (jgd.) en Toni Teselink; Anneke
Beernink-Bomers; overleden familie Beernink-Bomers; familie
Stapelbroek-Hendriks; Frans Wallerbos; Joop Wolterinck.
Woensdag 2 september
10.00 u. in de kerk Eucharistieviering waarna koffie
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Misintenties:
Overleden ouders Ballast-Luttikholt; Theo en Wilma; Annie Ernst-Baks;
Herman Dreierink; Zr. Stefanie (mensen v.d. gang en buren).
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 5 september t/m vrijdag 11 september 2020

Drieëntwintigste zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Ezechiël 33, 7-9
Matteüs 18, 15-20

‘Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht’
(Mat. 18,15).
Zaterdag en zondag 5/6 september
Geen viering in Beltrum
Woensdag 9 september
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 12 september t/m vrijdag 18 september 2020

Vierentwintigste zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Sirach 27, 30 28,7
Matteüs 18, 21-35

‘Niet zevenmaal maar zeventig maal
zevenmaal vergeven’ (Mat. 18,22)
Zondag 13 september (Ziekenzondag)
10.30 u. in de kerk Woord- en Gebedsviering
Voorganger: Werkgroep
Koor:
geen, wel cantor
Misintenties:
Herman ten Have en overleden familie; overleden familie Harbers-Krop;
overleden familie Brinke-Severt en Theo Brinke (jgd.); overleden ouders
te Woerd-Nijhof; Bert Rigter (jgd.); Agnes Bleumink-te Bogt; Jan
Orriëns (jgd.); Frans Hanselman; Antoon Huinink (namens
Kampstraat); Frans Wallerbos; Marie Hoitink-Brinke; familie
Stapelbroek-Hendriks.
Woensdag 16 september
09.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. den Hartog

Misintenties:
Zr. Stefanie (mensen v.d. gang en buren); overleden ouders BallastLuttikholt; Theo en Wilma.
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VIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE
Di 25 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Do 27 aug 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Vr 28 aug 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Za 29 aug

19:00

Beltrum

Zo 30 aug 09:30 Groenlo
Di 1 sep 09:00 Groenlo
Wo 2 sep

10:00

Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Beltrum

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Koffie na afloop

Do 3 sep 09:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Vr 4 sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Za 5 sep 19:00 Eibergen Woord- en Gebedsviering
Diaken C. Peters
Za 5 sep 19:00 Rekken Woord- En Gebedsviering
Werkgroep Liturgie
Za 5 sep 19:30 Rietmolen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Zo 6 sep 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Di 8 sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Di 8 sep 09:00 Neede
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Do 10 sep 09:00 Rietmolen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Vr 11 sep 09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Zo 13 sep 09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Zo 13 sep

10:30

Beltrum

Woord- en Gebedsviering
Werkgroep Liturgie
koffie na afloop
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Zo 13 sep 11:00 Lievelde
Di 15 sep 09:00 Groenlo
Wo 16 sep 09:00

Do 17 sep 09:00
Vr 18 sep 09:00
Za 19 sep 15:00
Za 19 sep 19:00
Za 19 sep 19:00
Zo 20 sep 09:30
Zo 20 sep

Beltrum

Eibergen
Groenlo
Groenlo
Eibergen
Neede
Groenlo

10:00

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Doopviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Beltrum

Pastoor H. De Jong
Pastor R. Den Hartog
Pastoor H. de Jong
Pastoor H.de Jong
Pastor R. den Hartog
Pastoor H. De Jong

Oecumenische Viering
Pastor Escher

Zo 20 sep 10:00 Rekken

Oecumenische Viering
Werkgroep / PKN
Zo 20 sep 10:30 Rietmolen Woord- en Gebedsviering
Werkgroep
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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:
Frans Wallerbos
Dorpsstraat 2 (voorheen Waterdijk)
Hij is op 16 augustus 2020 op 84-jarige leeftijd overleden.
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en
goede herinneringen het verlies verzachten.
EXTRA COLLECTE
De MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) wil mensen ondersteunen die
het als hun bestemming zien om anderen te helpen. Zij zetten zich in
voor kansarme bevolkingsgroepen en zijn actief op veel terreinen zoals
onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Ze werken vaak aan
projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. De
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen. De MIVA helpt mensen om elkaar te kunnen
helpen. Helpt u mee met uw bijdrage op 29 augustus?
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 5 en zondag 6 september 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 26 augustus is er een Taizé viering in de Calixtusbasiliek
in Groenlo om 19.00. U bent van harte welkom.
OPSTART WOENSDAGVIERINGEN
Op woensdag 2 september start de eerste viering om 10:00 uur met
een Eucharistieviering, met als voorganger Pastoor H. de Jong en koffie
na de viering. Gezien de ervaring met de weekend vieringen gaan we
ook de woensdagmorgen viering weer opstarten. De viering zal om
voldoende afstand te kunnen houden voor in de kerk plaats vinden.
Ook voor deze vieringen blijft het nodig dat de bezoekers zich
registreren/aanmelden. U hebt moeite met het aanmelden voor de
vieringen? Wij hebben hier alle begrip voor en bieden u de volgende
onderstaande mogelijkheden:
1. U komt gewoon naar de betreffende viering zonder u vooraf aan te
melden. Bij aankomst noteren wij dan uw gegevens zoals: naam,
adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u naar de
viering komt.
2. U mag thuis deze gegevens, naam, adres, en telefoonnummer,
ook zelf opschrijven en deze bij binnenkomst afgeven.
3. Voor diegene die zich nu al digitaal aanmelden, blijf dit dan doen,
het bespaart ons werk.
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St. Paulusparochie
VREDESZONDAG
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u van
harte uit om aan het begin van de vredesweek op zondag 20
september om 10.00 uur samen te komen in de Onze-Lieve-VrouwTenhemelopnemingkerk te Beltrum voor de jaarlijkse oecumenische
vredesdienst. Het thema van de vredesweek van 2020 is: ‘Vrede
verbindt verschil’. Len Munnik maakte voor dit thema een cartoon; twee
mensen in hun eigen doos schudden elkaar de hand. Maar dat kan toch
helemaal niet meer! Het nieuwe ‘normaal’ is 1,5 meter afstand en geen
handen schudden. We zijn beland in een totaal andere tijd, wat vroeger
vanzelfsprekend was kan niet meer. Wat verlangen we naar gewoon
menselijk contact, naar samenzijn, een arm om je schouder. In deze
tijd voel je de verschillen: de een is voorzichtig met contacten en houdt
afstand, de ander lapt het aan zijn laars en gaat gewoon zijn gang. Het
thema ‘Vrede verbindt verschil’ sluit aan bij de hedendaagse hunkering
naar verbinding, gezamenlijkheid en hechting. In een samenleving
waarin we te maken hebben met een grote diversiteit aan culturen en
religies, is vreedzaam samenleven niet altijd gemakkelijk.
Verschillen in morele opvattingen, maar ook in de dagelijkse omgang
en manieren van leven, zorgen nogal eens voor wrijving en onbegrip.
Verschillen kunnen echter ook verrijken, je iets nieuws leren of beter
doen beseffen wat voor jou van waarde is. Daarnaast zijn er ook
tekenen van solidariteit en zijn mensen van harte bereid om iets voor
elkaar te doen. Laten we hopen en bidden, dat dit niet slechts tijdelijk
is, en dat deze solidariteit niet verdwijnt, wanneer het “normale leven”
weer kan worden hervat. In de vredesweek kunnen we deze nieuw
gevonden solidariteit vieren. Tegelijk blijft het nodig om daar waar
vrede nog ontbreekt, met hoop en vertrouwen hieraan te werken.
Er breekt een tijd aan waarin we, zoals de figuren
in de tekening, elkaar de hand weer schudden.
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LEZING ENIS ODACI
‘Enis Odaci - vrede en verdraagzaamheid in onze samenleving’.
Zo luidt in het kader van de vredesweek de titel van de lezing op
maandag 21 september om 19.30 uur in de R.K. kerk “Heilige
martelaren van Gorcum”, Rekkenseweg 42 te Rekken. Vanaf 19.15 uur
heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee
graag welkom. Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter
voorkoming van verspreiding van het coronavirus in acht genomen. Dat
betekent o.a., dat er niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn. U dient
zich daarom aan te melden bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of
0544-46 30 45; graag uiterlijk woensdag 16 september.
Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9-11 zich te
verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede n.a.v. het
losgebarsten islamdebat. Hij ontdekte vele humanistische elementen in
zijn geloof en besloot erover te schrijven en te spreken. Hij verdiepte
zich ook in de (Nederlandse) christelijke cultuur om bruggen te kunnen
bouwen tussen mensen en gemeenschappen. Zo werd hij publicist en
spreker op het gebied van vele thema’s over de culturele- en
levensbeschouwelijke samenleving. Daarnaast ontwikkelt hij projecten
om discriminatie tegen te gaan. Ook adviseert hij overheden en
maatschappelijke organisaties om beleid om te zetten in een positieve
praktijk. Soms geeft hij op radio of televisie een levensbeschouwelijke
blik op de actualiteit. Hij is mederedacteur van Volzin, een magazine
voor religie en samenleving.

11

Uit de Beltrumse gemeenschap
VIERING NATIONALE ZIEKENDAG
De Nationale Ziekenzondag, een initiatief van de Zonnebloem, is dit
jaar op zondag 13 september om 10.30 uur. Tijdens de viering van
Woord en Gebed wordt hier bijzondere aandacht aan besteed. Wij
hopen dat naast de gebruikelijke kerkgangers ook andere parochianen
deze dienst willen bijwonen. De regels volgens het RIVM zullen
gehandhaafd worden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden alleen als
u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen regelen wij het vervoer.
Graag dan even van tevoren bellen naar het telefoonnummer van Anita
Wallerbos (0544-48 74 30).
De Zonnebloem Beltrum besteedt bijzondere aandacht aan deze dag
door samen met de werkgroep genoemde viering te verzorgen. Het
thema voor deze viering is: 50 jaar - Goed voor elkaar!
Evenals voorgaande jaren is er gelegenheid om een bloemetje te
bezorgen bij degenen die daarvoor in aanmerking komen.
De bloemen hiervoor staan in de kerk klaar, voorzien van naam en
adres. Mochten er mensen zijn die ook graag een bloemetje willen
bezorgen, maar niet aanwezig kunnen zijn in de viering, zij kunnen
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 10.30 uur een boeketje afhalen in de
Hassinkhof. De Zonnebloem Beltrum nodigt u mede namens de
geloofsgemeenschap van harte uit voor deze viering.

Namens alle Vrijwilligers,
Zonnebloem Beltrum.
BEDANKT
Bedankt voor de kaartjes, telefoontjes en medeleven na mijn operaties.

Tot ziens en groetjes, Gerrie Papen.
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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 14 september
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur op 14 sept, 12 okt.
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 19 september t/m vrijdag 16 oktober 2020:
uiterlijk t/m zaterdag 12 september 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
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HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer
van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 .
POLITIE GEMEENTE BERKELLAND
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de
volgende manieren contact opnemen met de politie:
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur
aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .
SENSIRE THUISZORG

Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn.
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met
zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM
We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.
Team Voormekaar Beltrum
Telefoon: 0545 - 250 300
Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.
MELDPUNT BELTRUM
Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u
mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het
Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie
of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het
reserveren van een rolstoel

Tel: 06 5709 7060

Open van 9.30 tot 11.30 uur.

meldpuntbeltrum@gmail.com
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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.

ONDERHOUDSGROEP KERKHOF
Ruim 28 jaar heeft Gerrie Papen het onderhoud van ons kerkhof
verzorgd. Het zag er al die jaren keurig uit. Nu echter moet hij
vanwege gezondheidsreden het kalmer aandoen, vandaar dat hij
momenteel dit werk niet kan uitvoeren, maar het kerkhof vraagt
natuurlijk wel zijn onderhoud. Zo liet o.a. het onkruid zich overal goed
zien! De beheercommissie van het kerkhof zag dat ook en ging naarstig
op zoek naar mensen die hun handen uit de mouw wilden steken. En
daarin zijn ze in geslaagd en konden een groep samenstellen die elke
maandag druk in de weer is, om het kerkhof weer het uiterlijk te geven
dat we gewend zijn. Op de foto ziet u de ploeg, te weten.
Staand: Harrie Reijrink, Leo Scharenborg, Theo Penterman, Ludgeerd
Reijerink, Koen Dute en Anton Helmers. Zittend: Glenn Hulshof, Stef
Dibbeling, Gerrie Papen, Martin Bouwmeesters en Joop Ribbers.
Johan Nijhuis ontbreekt op de foto.
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