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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. 49                 21 okt. 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zo. 22 okt. 09.30 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 

Jrgd. Johan Mulder, Minie Koppelman-Scholten, ouders Vossebeld-
Temmink, ouders ten Dam-Goselink, jrgd. Frans Winters, overleden 
familie Winters-Knoef en familie Hartgerink-te Lintelo, Dika ter Avest-
Winters. 

 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 24 okt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Johanna Landewé-Laarman 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 28 okt. 18.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/dames-en herenkoor 
 Jrgd. Johan Kamphuis, ouders Kamphuis-Stroeve 
 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. 
Zondag 22 oktober is de extra mandjescollecte voor Wereldmissiedag. 
 
LECTORES 
Za. 28 okt. 18.30 uur; T. ter Avest 
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KOSTERS 
23 okt. t/m 29 okt. Mevr. Wielens 
30 okt. t/m 05 nov. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 28 okt. 18.30 uur; Woco/pastor Ogink 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 29 okt. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
 

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) 

 
375 jaar Bedevaart Kevelaer “Met Maria… het Woord van God leven”  
Haaksbergse Processie naar Kevelaer 2017 
Programma:  
woensdag 1 november 2017 
10.00 uur: Pontificale Hoogmis, Basiliek  
14.30 uur: Grote Kruisweg, Mariapark  
14.30 uur: Kleine Kruisweg, Pax-Christi  
16.45 uur: Afscheidsmoment, Genadekapel  
17.00 uur: Lof, St. Antoniuskerk  
Opgave voor de bedevaart van 1 november bij de plaatselijke broedermeester 
of bij:  
de heer B. klein Rot Haaksbergen, telefoon 053-5724699;  
mevr. B. Broekhuis, telefoon 074-3575416;  
H. Scharenberg, telefoon 074-3575681. 
 
PRIESTERWIJDING 
Op zaterdag 11 november 2017 wordt onze priesterstudent, Jesús Mauricio 
Meneses Santiago, tot priester gewijd. De plechtigheid vindt om 11.00 uur 
plaats in de H. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Onze 
drie parochies hebben een bus gehuurd zodat u in de gelegenheid bent om 
samen naar Utrecht te gaan. Verdere informatie vindt u achter in de kerk. 
 
HEILIGE GERHARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
Op zondag 22 oktober zal in Overdinkel voor de 105e keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden met als thema "Wat brengt ons 
samen". Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele 
duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen 
al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart 
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steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Muzikale medewerking 
zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het Dames- en 
Herenkoor, waardoor de Deutsche Messe van Franz Schubert zal worden 
uitgevoerd. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar 
het park. Aansluitend om 11.00 uur plechtige Eucharistieviering in het park, 
met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem). 
Daarna volgt de processie. Om 15.00 uur is het sluitingslof in de Gerardus 
Majellakerk. Voorafgaand aan de bedevaart is er een triduüm. Sinds enkele 
jaren worden er tijdens de viering op zondagmorgen ook succesvolle 
kinderactiviteiten georganiseerd. Voor verdere informatie wenst kunt u contact 
opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op 
werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur telefoon 053-5381304. 

 
Hubertusviering op zondag 5 november 2017 

De eerste viering door Enschedese Jagersvereniging 
gehouden was in 2000. De eerste jaren sober maar 
allengs de jaren groeiden is het een evenement geworden 
waar menig jager naar uitkijkt en bijwoont. Het kan 
worden gezegd dat de opkomst door deze jaren heen 
enorm gegroeid is en dat de viering in de R.K. Heilige 
Blasius te Beckum een bijna volle kerk biedt. Net als de 
afgelopen jaren zal ook dit jaar aalmoezenier Anne 
Kramer de kerkdienst in het Twentse dialect opdragen en 
wel in de R.K. Heilige Blasius te Beckum, die voor deze 
dag feestelijk is versierd. Aanvang van de kerkdienst is 
10.30 uur en gratis toegankelijk voor allen die deze 
bijzondere viering willen bijwonen. Tijdens de kerkdienst 

geeft zoals ieder jaar te doen gebruikelijk de jachthoorngroep Les Trompes de 
Quatre Vents acte de présence. De organist en het dames en heren kerkkoor 
van R.K. Heilige Blasius zullen tevens de mis begeleiden. Na de mis is er 
gelegenheid om uw jachthond door Anne Kramer te laten zegenen en gezegd 
kan worden dat hiervan dankbaar gebruik van wordt gemaakt. De Twentse 
Jachthoornblazers zullen u na de kerkdienst bij uw binnenkomst bij Het 
Wapen van Beckum (Boenders), Beckummerkerkweg 20 te Beckum 
begroeten. Eenieder is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen. 
Aansluitend aan de kerkdienst in de R.K. Heilige Blasius bent u van harte 
welkom om bij Het Wapen van Beckum het nodige in de vorm van een kopje 
koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn te genieten. 
Ongetwijfeld zal dan veel jagerslatijn ook dit jaar over de tafel gaan! Voor de 
laatste nieuwtjes en informatie kunt u altijd even een kijkje nemen op onze 
website www.enschedesejagersvereniging.nl. 
Elly Huijsman, 
PR Enschedese Jagersvereniging 
enschedesejagersvereniging@gmail.com 
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