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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. 50   No. 30           23 juni 2018 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zo. 24 juni 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Bertha Busscher-Landewé, ouders Harink-Scharenberg, 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 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. 30 juni 18.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 

Truus Kamphuis, Gerrit ten Tije, Johannes Martinus Vossebeld, uit 
dankbaarheid. 
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 30 juni is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 

Za. 30 juni 18.30 uur; Tr. ter Avest 
 
KOSTERS 
25 juni t/m 01 juli Hr. en mevr. Ter Avest 
02 juli t/m 08 juli  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 

Zo. 01 juli 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
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VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 

Za. 30 juni 18.30 uur; Woco/schoolverlatersviering/ 
 
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) 

 
PASTOR GEURTS 

Het bestuur en het pastoraal team van de Heilige Geest parochie laten u weten dat 
pastor Geurts heeft aangegeven dat hij vanwege zijn leeftijd en gezondheid niet 
langer kan en wil voorgaan in de eucharistieveringen in onze parochie. Dat besluit 
betreuren we zeer, maar het past niet anders om het met groot respect te 
aanvaarden. Pastor Geurts heeft aangegeven dat hij voor andere pastorale 
activiteiten beschikbaar blijft en ook heeft hij gevraagd niet te veel aandacht aan 
zijn besluit te geven. In kleine kring is hij, namens ons allen, van harte bedankt voor 
zijn enorme inzet in onze parochie. Wij wensen hem alle goeds. 
 
BISDOMBEDEVAART NAAR HET HEILIGE LAND EN JORDANIE 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12-21 november een tiendaagse 
bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Deze pelgrimage staat onder 
(pastorale) leiding van mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Bijzonder element van 
deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’) in het Heilig 
Land. Dan sluiten we ons aan bij de honderden andere Nederlandse pelgrims die 
op dat moment in Israël zijn. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de 
Zaligsprekingen en nemen deel aan de vespers in de Basiliek van de 
Aankondiging, de plek waar de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van 
Jezus aankondigde. Op de tweede Nederlandse Dag is er een Eucharistieviering in 
de Catharinakerk in Jeruzalem, gelegen naast de Geboortekerk. In Jordanië staan 
onder meer bezoeken aan de berg Nero (van waar Mozes het Beloofde Land zag) 
en aan de historische stad Petra (met de beroemde rots woningen) op het 
programma. In het Heilig Land gaan we naast de twee Nederlandse Dagen onder 
andere naar het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. Daarmee gaat de 
Heilige Schrift voor de pelgrims nog meer leven. In en om Jeruzalem bezoeken we 
de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via Dolorosa (kruisweg) 
en de Heilig Grafkerk. Elke dag is er een Eucharistieviering. Ga met ons mee op 
deze bijzondere bedevaart! Een pelgrimage naar het Heilig Land verdiept het 
geloofsleven en brengt de Bijbelse verhalen nog meer tot leven. Aan deze 
pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen 
lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en 
zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel. 
Prijs: € 1.979 per persoon; toeslag eenpersoonskamer € 440. 
Let op: Uw paspoort moet na thuiskomst nog zes maanden geldig zijn. 
Meer informatie: 
– Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl 
– VNB, tel.: 073 6818111, e-mail: info@vnb.nl, www.vnb.nl 
Ga naar www.aartsbisdom.nl/heilig-land om de folder over deze bedevaart te 
downloaden. 
Direct boeken? http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1434 
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