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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.  42 + 43       10 september 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 10 sept. 18.30 uur;  EUCHARISTIEVIERING/ 
    pastor Escher/dames-en herenkoor 
 Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot, 

Minie Koppelman-Scholten, Johan Vossebeld, Bernard Grootte 
Bromhaar en familie, overleden familie Aarnink, 
Willem en Fiene ten Dam, Gerrit ten Tije, jrgd. Jan Waanders, 
Adéle van der Aa-Vossebeld, overleden familie Vossebeld-
Arning, ouders Baumeister-Wielens en overleden familie. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 13 sept. 09.00 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 

Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Zo. 18 sept. 09.30 uur;  GEEN VIERING 
 
Za. 24 sept. 18.30 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    H. Ogink /Spirit 
 Truus Kamphuis, jrgd. Jan Hendrik Leferink, Hennie Asbroek, 
 jrgd. Frank Asbroek. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor plaatsengeld, bijdrage Bisdom en eigen 
kerk.  
Zaterdag 24 september is de extra mandjescollecte ten name van de 
Vredesweek. 
 

LECTORES 

Za. 10 sept.  18.30 uur; R. Jannink 
Za. 24 sept. 18.30 uur; Spirit 
 

KOSTERS 
12 sept. t/m 18 sept. Hr. en mevr. ter Avest 
19 sept. t/m 25 sept.  Mevr. Wielens 
26 sept. t/m 02 okt. Hr. en mevr. Temmink 

 

DIENSTEN BENTELO 

Zo. 18 sept. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Za. 24 sept. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 17 sept. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 24 sept. 09.30 uur; Woco/pastor van de Bemt 
 

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) 

 

 “TROTS VAN DE STAD. DE UTRECHTSE DOMTOREN” 

IN CENTRAAL MUSEUM 

Het Centraal Museum in Utrecht presenteert tot en met 2 oktober ‘Trots 
van de stad. De Utrechtse Domtoren’. Al zeven eeuwen is de 
Domtoren de trots van de Utrechters. Voor anderen is hij het symbool 
van de stad. Maar waarom werd die toren eigenlijk gebouwd? En hoe 
ging dat in zijn werk? Een grote overzichtstentoonstelling in het 
Centraal Museum vertelt de wonderbaarlijke geschiedenis van de 

mailto:hogink@heiligegeestparochie.nl


 
3 

Domtoren, van de middeleeuwen tot nu. 
 
“Al tijdens de bouw in veertiende eeuw was de Domtoren een duidelijk 
oriëntatiepunt. Dat is nu nog steeds zo,” aldus Edwin Jacobs, directeur 
Centraal Museum. “Met deze expositie brengen we de wereld van 
Utrecht dichtbij de mensen. We laten op een bijzondere manier zien 
waar de Utrechtse toren in al die eeuwen voor stond, en hoe dat 
doorklinkt in het heden.” 
De Domtoren werd in de middeleeuwen gebouwd als ‘landmark’. 
Ondanks branden, natuurrampen (waaronder de gigantische storm uit 
1674) en al dan niet geslaagde restauraties is dat nog steeds zo. Er 
bestaan veel verhalen over de mysterieuze toren, maar kloppen die 
eigenlijk wel? Historicus René de Kam en kunsthistoricus Frans Kipp 
deden uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de Domtoren. 
De resultaten zijn niet alleen verschenen in een dik boek, maar worden 
deze zomer ook tot leven gebracht in het Centraal Museum. 
 
De schilderijen, tekeningen, middeleeuwse gereedschappen en 3D-
animaties in de expositie laten zien wat de toren in der loop der 
eeuwen heeft meegemaakt. Een speciaal voor de tentoonstelling 
gemaakte ‘time lapse’ toont binnen enkele minuten hoe de torenbouw 
in zijn werk ging en hoeveel werklieden en materialen daarvoor nodig 
waren. Samen met het KNMI is uitgezocht hoe het mogelijk is dat de 
Domtoren als een van de weinige grote Utrechtse gebouwen het 
immense noodweer van 1 augustus 1674 heeft doorstaan. Ook is er 
een reconstructie van de neerslagradar van die dag gemaakt. 
In de tentoonstellingswerkplaats kunnen bezoekers met een 3D-
printerpen zelf miniatuur Domtorentjes maken, meebouwen aan een 
grote maquette van de Domtoren en -kerk, of uitvinden hoe ‘Dom’ ze 
eigenlijk zijn. 
 
T/m 2 oktober, Centraal Museum, Agnietenstraat 1 Utrecht, tel.: 030 
2362362, www.centraalmuseum.nl, dinsdag t/m zondag 11-17 uur. 
 

WERKSOOS BECKUM – BENTELO – HENGEVELDE 

Het seizoen 2016 – 2017 van de werksoos B.B.H. start op woensdag 
21 september a.s. van 14.00 – 16.30 uur in de Pol te Bentelo. 
Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. 
Kom gerust eens kennismaken met onze werkwijze. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met; J. Vossebeld, tel. 074-3676225. 
 

http://www.centraalmuseum.nl/
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JUBILEUM 

Zaterdag 24 september a.s. wordt Ine Wentink in het zonnetje gezet 
tijdens de viering omdat ze 25 jaar in dienst is van de H. Blasius/ 
Heilige Geest parochie. Na de viering is er gelegenheid om koffie te 
drinken.


