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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 000.13.27.711 
Kerkbijdrage;  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
   Giro; NL 80 INGB 000.39.31.154 

 
   Jrg. 48    No.  30        18 juni  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 19 juni 09.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
  pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
 Overleden familie Aarnink, Gerrit ten Tije, Truus Kamphuis, 
 Johan Mulder, Antoon Timmerhuis. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun  
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel.  
 
Di. 21 juni 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. 25 juni 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
  T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Dien Harink-Scharenberg, Harrie Cornelissen, 
 Jan en Sien Cornelissen. 
 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 19 juni is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 
stencilwerk. 
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MISDIENAARS 
Zo. 19 juni 09.30 uur; Bente Lansink Rotgerink en Megan Verberne 
 
LECTORES 
Zo. 19 juni 09.30 uur; M. Pot 
Za. 25 juni 18.30 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 
20 juni t/m 26 juni Hr. en mevr. Ter Avest 
27 juni t/m 03 juli Mevr. Wielens 
 
DIENSTEN BENTELO 
Za. 25 juni 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo 26 juni 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman/ 

schoolverlatersviering 
 

TELEFOONNUMMERS PASTORES  
Mr. M.J.A. Oortman, pastoor: 06-20453713 
Liturgie @: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
H. Ogink, pastoraal werker: 06-21483512 
Catechese @: hogink@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer 06-23254488 (niet voor uitvaarten) 

 
OVERLEDEN 
Op dinsdag 7 juni 2016 is overleden Gerard Temmink op de leeftijd 
van 88 jaar. We hebben afscheid van hem genomen op maandag  
13 juni tijdens de uitvaartviering, waarna we hem begeleid hebben 
naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof. Dat hij mag leven 
in de vrede van de Heer en moge God zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen de kracht geven het verdriet te dragen.  
 
ZONNEBLOEM Dag boottocht, JAN PLEZIER, Regio ZONNEHOF. 
Op woensdag 7 september 2016 gaan we opnieuw een dag uit met de 
boot de Jan Plezier. Vorige keer is dit erg goed bevallen met deze 
mooie nieuwe boot. We vertrekken vanaf de Haven in Goor, om 
ongeveer half 10 en zijn rond 17.00 uur terug. Op de boot wordt voor 
koffie en thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes gezorgd. Graag 
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opgeven bij Els Harink 074 3676574, of bij een van de andere 
vrijwilligsters. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een 
mooi dagje uit. 
 

BEDEVAART NAAR KLEIN LOURDES (Tienray, Noord Limburg ) 
In Lourdes verscheen Maria op  
11 februari 1858 voor de eerste keer aan Bernadette. Het Hoogfeest 
van de Onbevlekte Ontvangenis, de naam waarmee Maria zich aan 
Bernadette kenbaar maakte, is op 8 december. Toen de pastoor die 
naam hoorde wist hij inderdaad dat het Maria was die daar verscheen. 
Veel mensen vinden de weg naar Lourdes en de grot, maar niet 
iedereen kan zomaar even naar Lourdes. Gelukkig is er voor u ook 
dichterbij een mogelijkheid, namelijk Tienray in Noord Limburg, de 
enige officiële Lourdes bedevaartplaats van ons land. 
 
In 1874 heeft pastoor Maessen de verering van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes naar Tienray gehaald, naast de reeds bestaande verering van 
Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Deze verering leidde in 
1877 op verzoek van de bisschop tot de toekenning van de eretitel 
KLEIN LOURDES door Paus Pius IX aan Tienray. Dit betekent dat 
voor Tienray dezelfde rechten en plichten gelden als voor Lourdes. In 
1888 werd vervolgens een kopie van de grot van Lourdes nagebouwd 
in de kerk zelf. 
 
Dagelijks komen pelgrims naar de grot om er te bidden en hun 
intenties neer te leggen. Het vertrouwen in Maria’s bijstand, als 
voorspreekster bij haar Zoon Jezus is nog springlevend. 
 
Graag wil ik u van harte uitnodigen om mee op bedevaart te gaan naar 
Tienray. Deze bedevaart wordt mede begeleid door Mgr. E. de Jong, 
hulpbisschop van Bisdom Roermond. 
De bedevaart naar KLEIN LOURDES vindt plaats op:  
Zaterdag 8 oktober 2016. 
We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St. Jozefkerk aan de St. 
Josephstraat 109 te Almelo. En we verwachten om ± 18.00 uur weer in 
Almelo te zijn. 
De kosten van deze bedevaart bedragen € 30,00 p.p. incl. lunch en 
koffie/thee. Dit wordt afgerekend in de bus. Voor eventueel meer 
informatie over KLEIN LOURDES www.kleinlourdes.nl 
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Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij:  
Dhr. E. Timmermans, tel.:06-44151414  
of  
pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink, tel.: 06 22 46 9405 
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com. 
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