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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. 23           22 april  2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zo. 23 apr. 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    PRESENTATIE COMMUNICANTEN 
    pastor Ogink/Spirit 
 Ouders Weernink-Damveld 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 25 apr. 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. 29 apr. 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. 
 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zaterdag 29 april is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Zo. 23 apr. 09.30 uur; Spirit 
Za. 29 apr. 18.30 uur; T. Meijerink 
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KOSTERS 
24 apr. t/m 30 apr. Hr. en mevr. Temmink 
01 mei t/m 07 mei Hr. en mevr. ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 29 apr. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 30 apr. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 
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) 
 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op dinsdag 30 mei 2017 gaan we weer (met de regio Zonnehof) een 
dag met de boot. Dit jaar voor het eerst met een nieuwe boot, 
genaamd de Nirvana. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00 uur 
zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de boot wordt voor 
koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. De 
vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi 
dagje uit! Opgave voor 30 april bij Els Harink 074-3676574 of bij een 
van de andere vrijwilligsters van de afdeling Zonnebloem Beckum. 
 
GEDOOPT 
ANNELYNN dochter van Remco Koenderink en Miranda Spijker 
  zusje van Julian 
 
DEAN  zoon van Michel en Annemiek Pot-Christenhusz 
  broertje van Duncan en Fenne 
 
ROEPINGENZONDAG 2017 
Op 7 mei a.s. is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor 
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. 
Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een 
zeer belangrijke taak binnen de Kerk. Paus Franciscus sprak enkele 
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maanden geleden over het belang van dit roepingenpastoraat. Hij zei: 
Roeping begint met een blik van barmhartigheid die op mij 
gericht is. Zó heeft Jezus naar Mattheüs gekeken. Deze 
tollenaar zag geen blik van misprijzen of veroordeling, maar 
voelde zich vanbinnen bekeken met liefde. Jezus heeft de 
vooroordelen en de etiketten van het volk getrotseerd; Hij heeft 
een nieuwe ruimte geopend waarin Mattheüs zijn eigen leven 
opnieuw heeft kunnen bekijken en kon beginnen aan een 
nieuwe weg. Op dezelfde manier stel ik mij de blik van de 
pastor voor. Deze blik is in staat om verwondering voor het 
Evangelie op te wekken, om wakker te maken uit de sloomheid 
waarin de cultuur van consumentisme en oppervlakkigheid ons 
onderdompelt en om de vragen van waarachtig geluk op te 
wekken, vooral bij jongeren. 

Ook het Aartsbisdom Utrecht heeft behoefte aan mensen die de 
liefdevolle blik van God in hun leven hebben ervaren en zich geroepen 
weten de Heer te volgen, het Evangelie te verkondigen, de 
sacramenten te vieren en om te zien naar de mens in nood. Het volk 
van God moet geleid worden door herders die geraakt zijn door Gods 
liefde en daarom hun leven willen geven aan de dienst van het 
Evangelie. Er is echter geen roepingenpastoraat mogelijk zonder 
volhardend en aanhoudend gebed. Met paus Franciscus spreek ik de 
hoop uit dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele 
gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn blijvend bidden dat de 
Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. Van harte nodig ik u daarom 
uit om u aan te sluiten bij de Diocesane Gebedskring om roepingen. 
Daarmee maakt u het gebed om roepingen tot het priesterschap, 
diaconaat en religieuze leven tot een belangrijke intentie van ons 
gezamenlijk gebed. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: 
rector@ariensinstituut.nl. Zonder financiële middelen lukt het echter 
ook niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters kosten veel geld. 
Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. 
Uw bijdrage is meer dan welkom op IBAN NL64ABNA0810496488 ten 
name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer 
informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: 
www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun! 
drs. P. Kuipers 
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad 
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SAM’S KLEDINGACTIE 
Bij de kledingactie in Beckum is er 570 kg. textiel ingezameld. Hiervoor 
onze hartelijke dank! 
Team Sam’s kledingactie. 
 
VASTENACTIE 2017 
De vastenactie heeft het mooie bedrag van € 599,06 opgebracht. Van 
dit bedrag is € 440,- ingezameld door de kinderen van basisschool de 
Bleek. Top gedaan! 
Bedankt allemaal. 


