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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. 30 + 31                        10 juni 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 10 juni 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/samenzang + orgel 
 Ouders Kamphuis-Stroeve, Gerrit ten Tije, jrgd. Bernard Eijsink, 

jrgd. Bernard te Riet, Truus Kamphuis, overleden familie 
Vossebeld-Arning. 

 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegene die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 13 juni 09.00 uur;  EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Bertha Busscher-Landewé. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 

gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 18 juni 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 20 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. 24 juni 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    J. Hag/Spirit 
 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 24 juni is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Za. 10 juni 18.30 uur; T. Meijerink 
Za. 24 juni 18.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
12 juni t/m 18 juni Hr. en mevr. ter Avest 
19 juni t/m 25 juni Mevr. Wielens 
26 juni t/m 02 juli Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 18 juni 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 24 juni 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 17 juni 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Geurts 
Zo. 24 juni 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
 
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) 
 
JAARLIJKSE PAROCHIEAVOND 
Dinsdag 20 juni wordt de jaarlijkse parochievergadering gehouden in ‘t 
Proggiehoes. Aanvang; 20.00 uur. U bent hiervoor allen van harte 
uitgenodigd. Het verslag van de vorige vergadering vindt u achterin de 
kerk. 
 
VOOR IEDEREEN DIE MARIA EEN WARM HART 
TOEDRAAGT 
In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het 
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organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting 
beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan 
mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede 
door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke 
ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed 
uit de opbrengst van projecten.  
Het project ‘De Maria Passie’ Annemarie van Leen, Margje Vleck en 
Roel Verheggen hebben elkaar in 2005 ontmoet, tijdens de musical 
‘De Ontmoeting’ door Aquero. Jaren later, in 2014, troffen zij elkaar 
opnieuw en al snel was er de wens om opnieuw iets te kunnen 
betekenen voor Aquero. Tijdens een brainstormsessie is De Maria 
Passie geboren. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een 
baken, een licht in het duister en de verbinding met Lourdes. Eenmaal 
op dit spoor werden de contouren zichtbaar voor een 
theatervoorstelling.  
De Maria Passie zal worden uitgevoerd door amateurs onder leiding 
van enkele professionals. Het concrete eindresultaat van dit project is 
een prachtige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt 
samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek, uitgevoerd door 
iedereen en te bewonderen door iedereen. Het brengt op een 
vernieuwende wijze en voor iedereen op verstaanbare wijze het leven 
van Maria voor het voetlicht.  
De Maria Passie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin de 
volgende aspecten aan bod komen. 
- Verkondiging door de Engel/zwangerschap - Huwelijk met Jozef - 
Familie - Geboorte van Jezus - Het moederschap - Omgaan met 
bekendheid van Jezus - Aspecten zoals twijfel, angst, hoop - Voor je 
kind blijven kiezen - Meelijden - Verliezen van je kind - Rouw en 
verdriet - Maria als bron van kracht - Verschijningen – Geloof. 
De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar 
perspectief belicht. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de 
huidige tijd. Deze theatervoorstelling zal in 2017/2018 dertien keer 
worden gepresenteerd aan iedereen die is aangesproken door de 
Maria Passie. De voorstellingen zullen in alle provincies door heel 
Nederland worden gegeven in kerken, theaters en 
gemeenschapshuizen. De eerste voorstelling is in het mooie oosten 
van het land. Op zaterdag 1 juli zullen we de try out doen in Enschede 
in de prachtige Jacobuskerk midden in het centrum van de stad.  
U kunt uw kaarten bestellen door € 10 per kaart over te maken op  
Rekening Aquero ,NL63INGB0008328858 t.n.v. stichting Aquero, Wijk 
aan Zee. 
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Voor eventuele extra informatie kunt u terecht op 
www.demariapassie.nl en kunt u uiteraard contact opnemen met 
Annemarie van Leen-Janssen op telefoonnummer 06-40197933 
Stichting Aquero heet u graag welkom. 
Met vriendelijke groet, 
Bert Elferink, webmaster en pr, 06-23770341 
 
VOOR OUDERS VAN KINDEREN UIT DE HEILIGE 
GEESTPAROCHIE 
U dient uw kinderen nu aan te melden voor de Eerste Heilige 
communie 2018 en het Vormsel. Mailen vóór 15 juli naar; 
secretariaat@pastoraalteam.nl o.v.v. naam, school, 
geloofsgemeenschap en welk sacrament. Zie affiches achter in de kerk 
en op school. 
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