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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. 49       No. 26 + 27                     13 mei 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 13 mei 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Geurts/Dames- en Herenkoor 

Gerrit ten Tije, jrgd. Dina Eijsink-Wielens, overleden familie 
Vossebeld-Arning, uit dankbaarheid, overleden familie 
Ottenschot-Konink, Minie Koppelman-Scholten, Jozef Derkink. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 16 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. 

 
Zo. 21 mei 09.00 uur;  EERSTE H. COMMUNIE in St. I’hoeve 
 
Wo. 24 mei 18.30 uur; VIGILI VAN HEMELVAART 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
 Minie Koppelman-Scholten. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 27 mei 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 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 eigen kerk. Zaterdag 27 mei is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 

 
LECTORES 
Za. 13 mei 18.30 uur; M. Pot 
Wo. 24 mei 18.30 uur; T. ter Avest 
Za. 27 mei 18.30 uur; R. Jannink 
 

KOSTERS 
15 mei t/m 21 mei Hr. en mevr. Temmink 
22 mei t/m 28 mei Hr. en mevr. Ter Avest 
29 mei t/m 04 juni Mevr. Wielens 
05 juni t/m 11 juni Hr. en mevr. Temmink 
 

VIERINGEN BENTELO 
Zo. 20 mei 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Wo. 24 mei 18.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
Za. 27 mei 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 21 mei 09.00 uur; Eerste H. Communie samen met Beckum 
         pastoor Oortman/pastor Ogink 
Do. 25 mei 09.30 uur; Woco 

 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
MARIATENTOONSTELLING 
O Sterre der zee, Maria mij hemelse moeder, het zijn dé Marialiederen die we 
vaak horen of zingen in de Meimaand. Maria is voor velen een bijzondere 
vrouw, moeder of hemelse moeder. Om haar ook op andere manieren te 
ontmoeten willen wij u uitnodigen om mee te gaan op woensdag 31 mei naar 
de Maria tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht. We vertrekken 
vanaf station Hengelo. Verdere informatie vindt in u in de folder achter in de 
kerk. 
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MARIAKAPELLENDAG 2017 
Op de laatste zondag in mei (28 mei) wordt voor de tiende keer onze 
jaarlijkse Mariakapellen dag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die 
dag open. Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd. 
 
De kapellen die dit jaar meedoen zijn: 
Langeveen (84) Aanvang 14.30 uur. De processie begint bij de kerk. 
Van daaruit wordt er door de pastorietuin getrokken, halverwege staat  
het allerheiligste. Daar wordt stilgehouden. Bij een tweede stop zullen 
voorbeden gebeden worden, als afsluiting is er een kort lof. Er wordt  
medewerking verleend door muziekvereniging Semper Crescendo en  
door het liturgiekoor Courage. Na afloop is er koffie. Bij slecht weer wordt 
de plechtigheid in de kerk gehouden. De pastores; Heuven, Pikkemaat, 
Huitink en Huisman gaan voor in de viering. 
 
Vriezenveen: (90) Aanvang 16.45 uur. De activiteiten zijn bij de 
Lourdesgrot die vlak bij de kerk staat. Er zal aandacht worden besteed 
aan de verschijning van Maria in Lourdes en het Lourdeslied zal worden 
gezongen. Met medewerking van het kinderkoor van Vivace. Pastor 
Christianne Saris en Ans Smidt gaan voor. 
 
De eindviering is in Geerdijk (107) en begint om 18.00 uur. 
Het koor G.Groot verleent medewerking en pastoor Ligtenberg gaat voor 
in de viering. Er zal een tent worden geplaatst waarin veel zitplaatsen 
worden gecreëerd. Na afloop is er koffie. 
 
Het nieuwe Mariakapellenboek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!! 
 
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in 
het boek: Landkruisen en kapellen in Twente. 


