
 1 

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. 50 +51           24 nov. 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zo. 25 nov.  09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Ceciliaviering/Pastor v.d. Bemt 
 Jrgd. Bertha ten Dam-Goselink en Bernard ten Dam, overleden koorleden 

dames-en herenkoor. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en  

gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 27 nov. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    M Pot 

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

 
Zo. 02 dec. 09.30 uur;  EERSTE ADVENT/GEEN VIERING 
 
Di. 04 dec. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 08 dec. 18.30 uur; TWEEDE ADVENT/EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 

Johan Mulder, jrgd. Fiene ten Dam, Gerrit ten Tije, Gerhard en Hanna Assink, 
Gerrit en Ria Assink, Truus Horst-Assink, Hennie Waanders. 
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. De extra mandjescollecte is voor de 
Adventsactie Solidaridad. 
 
LECTORES 
Zo. 25 nov. 09.30 uur; T. Meijerink 
Za. 08 dec. 09.30 uur; M. Pot 
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KOSTERS 
26 nov. t/m 02 dec. Mevr. Wielens 
03 dec. t/m 09 dec. Hr. en mevr. Temmink 
10 dec. t/m 16 dec. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 02 dec. 09.30 uur; Woco/Werkgroep 
Za. 08 dec. 18.30 uur; Woco/Werkgroep 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE  
Za. 01 dec. 18.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Zo. 09 dec. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
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) 

 
HERINNERING KERKBIJDRAGE 2018 
Willen de parochianen die hun toegezegde kerkbijdrage nog niet hebben voldaan dit 
zo spoedig mogelijk overmaken, zodat de vrijwilligers van de kerkbijdrage het jaar 
kunnen afsluiten. 
 
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN EN ZIEKENZEGEN/NOODTELEFOON 
De noodtelefoon van het pastoraal team is bedoeld voor het melden van situaties 
waarin onmiddellijk pastorale bijstand noodzakelijk is. De noodtelefoon is volgens 
een rooster altijd in het bezit van één van de leden van het pastoraal team, meestal 
een pastoraal werker, soms de pastoor. 
 
Ziekenzegen 
De pastoraal werker zal in de regel op korte termijn beschikbaar zijn voor een 
bezoek aan de zieke en zal samen met de overige aanwezigen met de zieke 
bidden en wordt de Ziekenzegen door middel van handoplegging, gegeven. Ook 
de H. Communie kan dan worden ontvangen. Dit is niet hetzelfde als het 
Sacrament van de Zieken, maar heeft ook een grote waarde door de 
verbondenheid.  
 
Sacrament van de Zieken 
Indien de zieke het Sacrament van de Zieken wenst te ontvangen, kan via de 
noodtelefoon een afspraak worden gemaakt. Gezien de agenda van de pastoor, is 
het onmogelijk onmiddellijk een bezoek te brengen. Tijdens dat geplande bezoek, 
is er een gesprek met de zieke, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete 
en Verzoening te ontvangen en H. Ziekenzalving. Ook hier geldt dat het een 
sacrament van verbondenheid is en waarbij ook de overige aanwezigen betrokken 
worden. Ook hier kan de H. Communie worden ontvangen. 
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Wij doen op u een beroep om niet tot het laatste moment te wachten met het 
verzoek om een Ziekenzalving/Ziekenzegen. Dan is er meer tijd voor de 
persoonlijke voorbereiding, zodat uw dierbaren daar bij kunnen zijn. De 
Ziekenzegen en de Ziekenzalving kunnen vaker en eerder ontvangen worden dan 
alleen aan het einde van het leven. Als de zieke heel specifiek het Sacrament van 
de Ziekenzalving wil ontvangen, is dat te plannen en dat voorkomt teleurstellingen.  
 
Het Sacrament van de Zieken in een gezamenlijke viering 
In onze parochies streeft het pastoraal team er naar om jaarlijks een 
ontmoetingsdag te organiseren waar gelegenheid is voor gezelligheid en 
ontmoeting. Tijdens de eucharistieviering op die dag is er gelegenheid, het 
Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Als u ouder wordt, ziek bent of u 
hebt het idee dat verstandig is om de Ziekenzalving te ontvangen, raden wij u aan 
en bent u van harte uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Deze dagen 
worden ruim van te voren aangekondigd in het parochieblad en op andere 
manieren. 
 
De noodtelefoon (06-232254488) is bereikbaar van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s 
avonds 22.00 uur. Degene die opneemt zal proberen u zo goed mogelijk te 
helpen. 
 
TOEKOMSTBENDIG VIERINGENROOSTER PER 1 JANUARI 2019 
Door het vertrek van pastor Nowara, het toekomstige vertrek van pastoraal werker 
Henk Ogink, het steeds minder aantal emeriti die beschikbaar zijn vanwege de 
hoge leeftijd en fysieke ongemakken en ons geluiden bereiken dat de belasting 
voor vrijwilliger soms wel erg groot is, heeft het pastoraal team opnieuw naar het 
vieringenrooster gekeken. We kwamen tot de conclusie dat we genoodzaakt waren 
een nieuw toekomstbestendig vieringenrooster te maken. 
Het nieuwe rooster is ontwikkeld voor de komende jaren en wij gaan er van uit dat 
wij de vieringen in de toekomst met het huidige pastorale team en met vrijwillige 
lekenvoorgangers dienen in te vullen.  
De emeriti die nog beschikbaar zijn roosteren wij graag in en we zijn hen ook 
dankbaar net als wij onze vrijwilliger voorgangers dankbaar zijn en hen die taak in 
het volste vertrouwen toevertrouwen.  
Dit rooster is inmiddels besproken met de besturen, pastoraatsgroepen en 
vrijwilligers die betrokken zijn bij het vieringenrooster van onze drie parochies. We 
hebben als pastoraal team zoveel mogelijk geluisterd naar de wensen die ons de 
afgelopen tijden hebben bereikt en de gemene deler meegenomen in onze 
besluiten. We beseffen als team dat er altijd mensen zijn die andere wensen 
hebben.  
Het pastorale team heeft er niet voor gekozen om alleen nog maar te vieren in de 
drie Eucharistische centra maar te blijven vieren in alle dertien 
geloofsgemeenschappen. Dat vraagt meer inzet van het pastorale team maar zo 
komen we ook aan de wens tegemoet dat wij als team meer nabij en zichtbaar zijn 
in onze geloofsgemeenschappen. Het zal in de toekomst wel zo zijn dat er tijdens 
de feestdagen meer en meer centraal gevierd dient te worden omdat wij juist op die 
dagen niet meer op alle plekken aanwezig kunnen zijn.  
 
 
 



 4 

WEEKENDVIERINGEN PER 1 JANUARI 2019 
Eucharistische centra 
Alternerende tijden eucharistische centra Delden en Borne:  
zaterdagavond 19:00 uur en zondagmorgen 9:30 uur 
Lambertus blijft vast op de zondagmorgen 11.00 uur 
De Latijnse viering van 9.30 uur in de Lambertus komt te vervallen. 
 
Pastoor Oortman is de enige priester en het is niet waarschijnlijk dat een nieuwe 
priester ons team komt versterken. Dit houd in dat de pastoor allereerst voor zal 
gaan in de Eucharistievieringen in de drie eucharistische centra op zaterdag en 
zondag. Als emeriti of andere priesters beschikbaar zijn zullen deze zoveel 
mogelijk voor gaan in de eucharistische centra zodat pastoor Oortman ook 
zichtbaar blijft in de andere geloofsgemeenschappen. Pastoor Oortman zal dan 
roulerend in de andere tien geloofsgemeenschappen de Eucharistie vieren.  
 
Andere geloofsgemeenschappen 
In de andere geloofsgemeenschappen zullen de kerktijden van de 
weekendvieringen alterneren zodat de leden van het pastorale team indien nodig, 
drie WoCo viering kunnen doen in het weekend waarin zij voorgaan. De tijden zijn: 
zaterdagavond 19.00 uur (dit op verzoek van vele geloofsgemeenschappen), 
zondagmorgen om 9.30 uur en 11.00 uur. 
De pastoor gaat ieder weekend voor behoudens vakantie en af en toe een vrij 
weekend en de overige leden van het team gaan twee weekenden in de maand 
voor en daar waar er een vijfde weekend is zullen de leden van het team dat 
weekend ook invullen. Eén weekend zal er ingevuld worden door een vrijwillige 
lekenvoorganger. 
Om de pijn te verdelen en solidair te zijn met elkaar, omdat de emeriti steeds meer 
uitvallen en wij vrijwilligers niet willen overbelasten maakt dat er één keer in de 
maand geen viering is ingepland, in de geloofsgemeenschappen anders dan de 
eucharistische centra. 
Indien de geloofsgemeenschappen de viering in dat weekend zelf kunnen invullen 
dan geeft het pastorale team hier ruimte voor op de tijden die in het rooster staan 
vermeld. Van deze tijden kan niet worden afgeweken.  
Voor iedereen zal het wennen zijn omdat de tijden van de vieringen veranderen en 
er in de geloofsgemeenschappen die geen eucharistisch centra zijn er weinig 
eucharistie vieringen zijn. Wij vragen ook aan alle parochianen van de drie 
parochies om begrip en wij vragen u vooral goed in de parochiebladen of op de 
website van de parochies te kijken voor de vieringen. U bent natuurlijk ook altijd 
welkom bij andere geloofsgemeenschappen in onze drie parochies om samen 
Gods Blijde Boodschap te vieren.  
 
Het pastorale team 
Carin Timmerman 


