
 
1 

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. 49       No. 11 + 12                28 januari 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 28 jan. 18.30 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Spirit 
 ouders Vossebeld-Temmink, Dora en Martinus Knoef-Temmink. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 31 jan. 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 
 
Zo. 05 febr. 09.30 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 07 febr. 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. 
 
Za. 11 febr. 18.30 uur;  GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

Gerrit ten Tije, Antoon Timmerhuis, jrgd. Leis Scholten en 
Herman, Johan Vossebeld, Adéle van der Aa-Vossebeld, 
overleden familie Vossebeld-Arning. 
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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 eigen kerk.  
 

LECTORES 
Za. 11 febr.  18.30 uur; T. Meijerink 
 

KOSTERS 
23 jan. t/m 29 jan. Mevr. Wielens 
30 jan. t/m 05 febr.  Hr. en mevr. Temmink 
06 febr. t/m 12 febr. Hr. en mevr. ter Avest 
 

VIERINGEN BENTELO 
Zo. 05 febr. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 11 febr. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 04 febr. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 12 febr. 09.30 uur; Woco/pastor Ogink gezinsviering 

 
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) 

 
JUBILEUM 
Jongerenkoor Eigen-Wijs uit Goor bestaat dit jaar 50 jaar. Natuurlijk 
willen wij dit met zoveel mogelijk parochianen vieren. De voorstelling is 
op zaterdag 11 maart om 20:00 uur in de Reggehof te Goor. Vanaf 
19:15 uur zullen er oude jongerenkoor nummers klinken in de foyer 
voordat de voorstelling begint. Kaarten kosten € 10 en zijn te bestellen 
bij de Reggehof.  
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BEDEVAART NAAR ECHTERNACH 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2017 een bedevaart naar 
Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze 
korte pelgrimage (5 en 6 juni) voert naar het graf van de eerste 
bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, 
Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. 
De springprocessie zelf vindt plaats op dinsdag 6 juni. Hieraan doen 
jaarlijks twaalf- tot veertienduizend pelgrims mee. Nadere details 
rondom het programma, de reissom et cetera worden t.z.t. onder meer 
bekend gemaakt via de website van het aartsbisdom. 
Meer informatie/aanmelden: bij bedevaartcoördinator dhr. Ben Lokate, 
tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl 
 

LANDKRUIS HERTME (parochie HH. Jacobus en Johannes)  
INGEZEGEND 
Het kruis met corpus uit de aan de eredienst onttrokken kerk van de H. 
Theresia in Borne heeft een nieuwe bestemming gekregen als 
landkruis in Hertme. Dit initiatief van Dorette Neeskens (oud-dirigente 
van de Theresiakerk) kwam tot stand met steun van sponsoren, de 
gemeente Borne en een aantal vrijwilligers. Op zondag 22 januari vond 
de inzegening plaats door pastoor Oortman, met medewerking van het 
dames- en herenkoor en in aanwezigheid van ruim vijftig parochianen. 
“Het voelt goed dat dit kruis opnieuw een waardevolle plek krijgt. Op 
een kruispunt van wegen, waarin het ook een moment van bezinning 
kan zijn,” aldus Oortman. 
 
WERELD 
We weten het allemaal, het is er een bende 

Het is er te eng, en te vijandig, en te vol 
Het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 

Op onze groene, blauwe, grauwe bol 
Het is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 

En door de steden raast een rücksichtslos geweld 

Maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden 

Er staan altijd weer boterbloemen in het veld 

Er zijn nog immer die momenten van vervoering 

Al lijkt dat bolletje ook nog zo negatief 
Tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 

Van mensen die nog zachtjes zeggen: Ik heb je lief        Toon Hermans 

http://www.aartsbisdom.nl/bedevaarten
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