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Onder ons  

Parochieblad Beckum en omstreken 
Telefoon Pastorie; 074-3676209 
E-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl 
 
R.K. Heilige Geest Parochie 
geloofsgemeenschap  Rabo;   NL83 RABO 010.47.01.137 
Beckum   Giro; NL 51 INGB 0001327711 
Kerkbijdrage;  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
   Giro; NL 80 INGB 0003931154 

 
   Jrg. 48    No.  26 + 27        21 mei   2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 22 mei 09.30 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    MARIAVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Overleden fam. Aarnink, ouders Breteler-Breukers,  ouders 

Kamphuis-Stroeve, Gerrit ten Tije, Jozef Derkink. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 24 mei 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 Gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 28 mei 18.30 uur; AFSCHEIDSVIERING pastor Saris 
    in DELDEN 
 
Zo. 29 mei 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 31 mei 09.00 uur;  EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Zo. 05 juni 09.30 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. vr. Waanders-Heppen, Willem en Fiene ten Dam, Minie 

Koppelman-Scholten, Johan Vossebeld, overleden familie 
Vossebeld-Arning, Adéle van der Aa-Vossebeld. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 

COLLECTE 
De collecte is bestemd voor plaatsengeld, bijdrage Bisdom en eigen 
kerk. Zondag 5 juni is de extra mandjescollecte voor de vluchtelingen 
in Jordanië.  
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie voert jaarlijks twee grote 
campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de 

stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar 
urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de 

stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. De 

Bisschoppelijke Vastenactie heeft voor deze campagne een project 

geadopteerd van Caritas Jordanië. In de bisschoppenvergadering van 
dinsdag 10 mei jongstleden hebben de bisschoppen besloten deze 

campagne van harte aan te bevelen. 

  

MISDIENAARS 
 
 
LECTORES 
Zo. 22 mei 09.30 uur; T. Meijerink 
Zo. 05 juni 09.30 uur; Tr. Kamphuis 
 
KOSTERS 
23 mei t/m 29 mei Hr. en mevr. Temmink 
30 mei t/m 05 juni Hr. en mevr. Ter Avest 
06 juni t/m 12 juni Mevr. Wielens 
 
DIENSTEN BENTELO 
Zo. 05 juni 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor van Breemen 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 29 mei 09.30 uur; Woco/pastor Ogink 
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Za. 04 juni 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES  

Mr. M.J.A.Oortman: Pastoor 06-20453713 
Liturgie @:mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
H.Ogink: past. werker  06-21483512 
Catechese @: hogink@heiligegeestparochie.nl 
 
C. Saris; past. werker   06-23737003  
Diaconie @: csaris@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer    06-23254488 (niet voor uitvaarten) 
 

VROUW ACTIEF BECKUM 
DINSDAG 24 MEI a.s. gaan we genieten tijdens een avondfietstocht. 
We vertrekken om 18.15 uur bij de kerk, opgaaf is niet noodzakelijk. 
Onderweg een gezellige stop met koffie en na afloop een gezamenlijk 
drankje. 
Met vriendelijke groet, 
bestuur Vrouw Actief Beckum 

 
MARIAKAPELLENDAG 2016 
Op de laatste zondag in mei (29 mei) wordt voor de 
negende keer onze jaarlijkse Mariakapellendag 
gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.  
Enkele kapellen hebben speciale activiteiten 
georganiseerd.  
De kapellen die dit jaar meedoen zijn:  
13.30 uur Mariakapel de Maria Clouse te Noord-
Deurningen aan de Johanninksweg. No:9 
Pastoor Jacobs zal hier een overweging houden en het themakoor en 
St. Jozefkoor zorgen voor de muzikale begeleiding. Na afloop is er 
koffie. 
Om 14.45 uur Mariagrot te Rossum, op het kerkplein tegenover de 
St.Plechelmuskerk. No:27 
De Hr. Booijink zal hier een lezing houden over de geschiedenis van 
de Mariakapellen van Noordoost Twente. Het koor van Rossum zorgt 
voor de muzikale omlijsting. 

mailto:hogink@heiligegeestparochie.nl
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Om 16.30 uur: Mariakapel aan de Kipboomweg in Agelo. No:109.  
Met medewerking van de Pinksterbruidjes uit Agelo en met 
medewerking van het gelegenheidskoor 
Eindviering om 18.00 uur in de Maria Kapel van Tilligte. No 7 
We gaan te voet vanaf de St. Judas kerk in Tilligte naar de Mariakapel 
aan de Westenveldweg. Pastor Kerkhof Jonkman zal hierin voorgaan 
en het Dames- en Herenkoor zorgen voor de muzikale omlijsting. Na 
de viering is er koffie. 
Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle vier 
kapellen!! 
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd 
in het boek: Landkruisen en kapellen 
 
 

ORGEL – PLUSCONCERT 
H. Blasiuskerk - Beckum 

Zaterdag 4 juni 2016 
Aanvang: 16.00 uur 

Het programma heeft een Frans romantisch sferisch karakter waarin 
een rode lijn van liturgische liederen en orgelwerken. 
Werken van o.a. Vierne, Fauré en Dupré. 
Met medewerking van; Evelyn Ziegler - sopraan 
    Danny Koschinski - orgel 
 

AFSCHEID  CHRISTIANNE SARIS 
Op zaterdag 28 mei is er een gebedsviering in de H. Blasius te Delden 
waarbij het pastoraal team voorgaat. Na de viering is er een informeel 
samenzijn in het Parochiehuis tegenover de kerk. Daar is gelegenheid 
om persoonlijk afscheid te nemen van Christianne. 
Wij nodigen u van harte uit om bij de viering en de receptie aanwezig 
te zijn. Besturen en pastoraal team. 
 

 
ZONNEBLOEMNIEUWS 
De Zonnebloem afd. Beckum organiseert voor 
haar gasten op zaterdag 9 juli een Zonnedag. 
We verwachten u om 10.00 uur in ’t 
Proggiehoes  waar we beginnen met koffie en 
thee. 
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Om 15.00 uur zal ons programma eindigen. Graag opgeven vóór 4 
juni bij Ria Assink tel. 074 3676468 of bij  Ria Asbroek tel. 074 
3676573. 
We hopen er samen weer een gezellige dag van te maken en u met 
velen te mogen begroeten op 9 juli! 
 
In Beckum zijn wandeltochten uitgezet langs bijzondere en 
historische locaties, zoals b.v. een vierkante put. Vrijwilligers van de 
Zonnebloem willen gasten begeleiden op de korte route van 3,3 km. 
en er een gezellig uitje van maken. Mocht de afstand te ver zijn om te 
lopen dan hoeft dat geen bezwaar te zijn, want wij beschikken over 
rolstoelen waarin we u dan meenemen. Graag horen wij of hier animo 
voor is. Dus, heeft u hier belangstelling voor of wilt u hierover meer 
informatie neem dan contact op met een van ons. 
Ria Asbroek tel. 074 3676573 
Marian Jannink tel. 074 3776372 
Carla Bunte tel. 074 2918505 
 
Om alvast te noteren: 
Op woensdag 12 oktober is de ontspanningsmiddag van de Regio  
Zonnehof bij het Wapen van Beckum. Nadere informatie volgt nog. 
Zonnebloem afd. Beckum 


