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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.  22        22 april  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 24 apr. 09.30 uur; WOORD-EN C0MMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot, jrgd. vrouw  

Leferink-Bloem, jrgd. Gerard Pot, ouders Weernink-Damveld. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 26 apr. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Jan en Sien Cornelissen, Harrie Cornelissen. 

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

 
Za. 30 apr. 18.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/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. 
 

COLLECTE 
De collecte is bestemd voor plaatsengeld, bijdrage Bisdom en eigen 
kerk.  
Zondag 24 april is de extra mandjescollecte voor de slachtoffers in 
Oekraïne. 
Zaterdag 30 april is de extra mandjescollecte voor Roepingenzondag. 
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MISDIENAARS 
Za. 30 apr. 18.30 uur; Marije Breteler en Lot Beltman 
 
LECTORES 
Za. 30 apr. 18.30 uur; T. ter Avest 
 
KOSTERS 
25 apr. t/m 01 mei  W. Wielens 
02 mei t/m 08 mei  Hr. en Mevr. Temmink 
 
DIENSTEN BENTELO 
Za. 30 apr. 18.30 uur;  Woco/pastor Roetgerink 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 01 mei 09.30 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) 

 
OVERLEDEN 
Op dinsdag 5 april j.l. is Hennie Asbroek overleden op de leeftijd van 
85 jaar. We hebben afscheid van hem genomen op zaterdag 9 april, 
waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium te Usselo. 
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. 
 

DANKBRIEF VOOR ALLE NEDERLANDSE KINDEREN 
DIE MEEGEDAAN HEBBEN AAN DE VASTENACTIE 2016 
Soroti, April 2016  
Hartelijke groeten uit Oeganda en van Socadido,  
Ik ben Father Silver Opio en ik schrijf jullie om de kinderen in 
Nederland te bedanken voor de liefde die jullie je vrienden in Oeganda 
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hebben getoond. Samuel en Elizabeth hebben Oeganda zelfs bezocht 
in september 2015!  
Omdat kinderen in Oeganda afhankelijk zijn van hun ouders voor 
schoolspullen en geen ondersteuning krijgen van de overheid, zijn de 
arme ouders meestal niet in staat hun kinderen naar school te sturen. 
Sommige kinderen gaan daarom naar school zonder boeken of met 
heel weinig boeken, pennen, potloden, enzovoorts. De kinderen in 
Oeganda zijn daarom heel erg blij dat jullie vanuit vriendschap geld 
voor ze gespaard hebben, zodat ze schoolspullen kunnen kopen. Ook 
de ouders zijn blij voor hun kinderen. En de leraren niet te vergeten, 
omdat de kinderen nu kunnen schrijven in hun eigen schriften en 
kunnen leren uit hun eigen boeken. De leraren kunnen nu goed 
lesgeven en dat maakt het in de klas een stuk leuker. En de kinderen 
kunnen ook beter leren in een klaslokaal waarin alle lesmaterialen 
aanwezig zijn.  
Daarom wil ik jullie nogmaals heel hartelijk bedanken voor jullie inzet 
en bijdragen! We weten dat er in de wereld veel meer kinderen in nood 
zijn, maar al zouden we slechts één kind kunnen helpen, dan betekent 
dit al heel erg veel!!  
God houdt van jullie allemaal. 
Gods Zegen toegewenst,  
Fr Silver Opio,  
directeur Socadido, Soroti, Oeganda 

 
Pelgrimage van Aartsbisdom Utrecht naar Polen 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10-18 september 2016 een 
bedevaart naar Polen. Deze bedevaart (per bus) staat in het teken van 
het door paus Franciscus afgekondigde ‘Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid’. Het aartsbisdom koos daarom als bestemming Polen 
– dit is immers het geboorteland van zr. Maria Faustina Kowalska. Zr. 
Faustina werd in 2000 heilig verklaard door de Poolse paus Johannes 
Paulus II. Hij voerde in het Jubeljaar 2000 bovendien de Zondag van 
de Goddelijke Barmhartigheid in. Op die tweede zondag van Pasen 
wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, 
zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan zuster Faustina werd 
doorgegeven. In februari en maart 2016 waren enkele goed bezochte 
informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op deze bedevaart. Hierbij 
werd onder meer het programma van deze reis doorgenomen. Zo 
bezoeken de pelgrims niet alleen het Heiligdom van de Goddelijke 
Barmhartigheid (waar zr. Faustina woonde en begraven ligt), maar ook 
het nabijgelegen Johannes Paulus II Heiligdom. Verder staan de stad 
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Krakau, het heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (een eeuwenoud 
landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het 
vernietigingskamp Auschwitz, Wadowice (geboorteplaats van paus 
Johannes Paulus II) en Czestochowa op het programma. In dit 
bekende bedevaartsoord bevindt zich de Zwarte Madonna van 
Czestochowa. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de Eucharistie 
gevierd. “De deelnemers bezinnen zich gedurende deze pelgrimage 
ook op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid,” 
aldus hoofdaalmoezenier vicaris Ronald Cornelissen. In Bijbelse 
parabels die gaan over barmhartigheid (het verloren schaap, de 
verloren munt en de verloren zoon) vinden we de kern van het 
Evangelie en ons geloof, aldus paus Franciscus, “omdat ze 
barmhartigheid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart 
vervult van vreugde en verzoening brengt door vergeving.” Met deze 
bedevaart naar Polen wil het Aartsbisdom Utrecht bijdragen aan de 
verspreiding van de kracht en vreugde die de barmhartigheid 
schenken. 
De reis is op basis van volpension: op diverse dagen krijgen de 
pelgrims lunchpakketten mee vanuit het hotel. Eind augustus wordt er 
nog een startbijeenkomst georganiseerd voor deze bedevaart, waarbij 
de deelnemers de laatste informatie krijgen. Het is een intensief 
programma: deelnemers aan deze bisdombedevaart moeten dus wel 
goed ter been zijn. 
De prijs van de bedevaart bedraagt € 849 (toeslag eenpersoonskamer: 
€ 240). 
De inschrijving verloopt via bedevaartorganisatie VNB: 
www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=875. 
 
Meer informatie: dhr. Ben Lokate, tel.: 030 2361570,  
e-mail: lokate@aartsbisdom.nl  
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