O.L.V. TENHEMELOPNEMING

BELTRUM
Een bloeiende geloofsgemeenschap

Locatieraad werkt aan een vitale kerk

Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming Beltrum is
een van de zeven geloofsgemeenschappen die
samen de St. Paulus Parochie vormen. De locatie
Beltrum is een bloeiende gemeenschap met
drieduizend parochianen en zo’n vierhonderd
vrijwilligers die zich actief inzetten voor onze kerk.

De Beltrumse kerk valt onder het bestuur van de
St. Paulusparochie. Het dagelijkse reilen en zeilen
van de kerk komt voor rekening van de locatieraad.
Het bestuur bestaat uit acht enthousiaste
Beltrummers die samen werken aan een vitale
geloofsgemeenschap en die zorg dragen voor het
beheer en het onderhoud van de kerk.

Liturgie en gemeenschapszin
De locatie Beltrum is een van de drie liturgische
centra binnen de St. Paulusparochie. Dit houdt in
dat hier nog bijna wekelijks diensten worden
gehouden. Hoewel ook de terugloop van het aantal
kerkgangers niet aan Beltrum voorbijgaat, is het
kerkbezoek in Beltrum ‘goed’ te noemen. Steeds
vaker bezoeken ook mensen van buiten Beltrum
onze vieringen. Naast de liturgie wil de Beltrumse
kerk een kerk tussen en voor de mensen zijn.
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† KOM ERBIJ ¢
De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming in Beltrum maakt deel uit
van de St. Paulusparochie. In
deze folder laten we u in
vogelvlucht kennismaken met
een vitale geloofsgemeenschap.
U bent van harte welkom.

Prachtige Neogotische kerk

Midden in de samenleving
Ons kerkgebouw is een prachtige plek om
samen te komen voor vieringen. De
Beltrumse geloofsgemeenschap wil een
blije kerk zijn waar mensen zich thuis
voelen en die mensen met elkaar verbindt.
De kerk is letterlijk het middelpunt van
de Beltrumse gemeenschap.

Een vierwekelijks parochieblad
Om de inwoners en de
parochianen te informeren
over het wel en wee binnen
de geloofsgemeenschap
verschijnt vierwekelijks het
parochieblad ‘De Echo’.
Naast informatie over
vieringen en de catechese
bevat het berichten over
allerlei activiteiten die in
Beltrum plaatsvinden. De Echo is dan ook
meer dan een parochieblad; het verbindt de
Beltrumse gemeenschap.
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Joop bedankt!
Tijdens de druk bezochte viering van zaterdag 30 april jl. nam Joop
Wolterinck afscheid als koster in onze kerk. Joop en zijn vrouw
Francis werden bedankt voor meer dan 20 jaar inzet voor en
betrokkenheid bij onze kerk.

Het kerkgebouw dateert uit 1847 en de ranke
toren uit 1894. In de loop der jaren onderging het
diverse uitbreidingen en verbouwingen. De
muren zijn voorzien van prachtige muurschilderingen van de kunstenaars Wenzel en
Bach. In de afgelopen jaren is de buitenkant van
het gebouw, mede dankzij gulle giften uit de
gemeenschap, grondig gerestaureerd. Ook de
binnenkant is met behoud van authentieke
elementen in stijl aangepast.

Een goed onderhouden kerkhof
Direct achter het kerkgebouw, letterlijk op
loopafstand, ligt het kerkhof. Door de inzet van
vele vrijwilligers ligt het kerkhof er prachtig bij.
Ook de recente renovaties van de Calvarieberg,
het ambachtelijke gietijzeren hekwerk en de
monumentale bomen dragen daaraan bij. Naast
de traditionele graven zijn er een columbarium
voor het plaatsen van urnen en een strooiveld.

Een fraaie kerktuin
Het mooie Beltrumse kerkgebouw is omgeven
door een fraaie tuin. Opvallend zijn de
monumentale kastanje en beukenboom die kerk
flankeren. In 2014 ging de tuin op de schop en is
deze opnieuw ingericht. De tuin is open om goed
zicht te geven op de kerk en de oude pastorie
waarin momenteel een dierenartsenpraktijk is
gevestigd. Naast het authentieke straatwerk bevat
de tuin vaste planten en is er een gazon met
daarin zo’n drieduizend voorjaarsbloeiers. Bij de
aanleg ging er symbolisch voor elke inwoner een
bol in de grond.

Beltrum geeft om haar kerk
De kosten voor de bouw zijn indertijd
bijeengebracht door de Beltrumse bevolking. Nog
steeds zorgt de gemeenschap dat de kerk goed
kan worden onderhouden. Naast groots opgezette
acties voor groot onderhoud (Actie Torenhoog)
dragen de Beltrummers, via onder andere de actie
Kerkbalans, jaarlijks bij aan de kosten van het in
stand houden van de kerk. Samen de schouders
eronder, dat kenmerkt de Beltrumse bevolking.

