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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. 51  No. 11 en 12   24 februari 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zo. 24 febr. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Zoet/Dames- en Herenkoor 

Hendrik ter Avest , Dien Harink-Scharenberg, Richard Vossebeld 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 26 febr. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING  
    Magda Pot  

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

 
Za. 02 maart  19.00 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 05 maart 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
  Gerard Vossebeld 

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

 
Wo. 06 maart  19.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    ASWOENSDAG in Delden 

pastor van de Vegt  
 
Zo. 10 maart  09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
  Bernard te Riet 

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. 
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LECTORES 
Zo. 24 febr.  09.30 uur; Trudie Meijerink 
Zo. 10 maart  09.30 uur; Ria Jannink 
 
KOSTERS 
18 febr. t/m 24 febr.  mevr. Wielens 
25 febr. t/m 03 mrt.  hr. en mv. Temmink 
04 mrt. t/m 10 mrt.  hr. en mv. Ter Avest  
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo.24 febr.  09.30 uur. geen viering 
Zo.03 mrt.  11.11 uur  WoCo/Ogink/Carnavalsviering 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Za. 23 febr.  19.00 uur Eucharistie/Escher 
Zo.03 mrt.  09.30 uur  WoCo/werkgroep 
 
BEZINNINGSDAG DENEKAMP 
Beste parochianen, 
Namens het pastoraal team hebben we een bijzondere uitnodiging voor u! Na het 
succes van de vorige bezinningsdagen in Denekamp bent u van harte opnieuw 
uitgenodigd op zaterdag 23 maart 2019 van 9 tot 16 uur. Voor koffie, thee en een 
lunch wordt gezorgd. 
Graag bieden wij u dit kosteloos aan. Het enige dat u wel moet doen is aanmelden 
via het secretariaat van het pastoraal team vóór 13 maart 2019 aanstaande.  
Achter in de kerk vindt u een flyer betreffende deze bezinning dag en het adres 
waar u zich kunt opgeven. 
En…. Denekamp is groot, maar vol is vol…. Wij zien u graag zaterdag 23 maart 
2019!  
 
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) 

 
Münster Domschat in Museum Catharijneconvent 
In de Dom van Münster worden al eeuwenlang oogverblindende rijkdommen 
bewaard. De meest wonderbaarlijke voorwerpen gemaakt van goud en zilver, 
edelstenen en exotische materialen uit alle windstreken zijn sinds de 
middeleeuwen samengebracht én samen gebleven. Deze schat heeft oorlogen, 
rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst in de 
geschiedenis de schatkamer in Münster voor een expositie in Museum 
Catharijneconvent. 
In andere belangrijke Europese middeleeuwse bisschopssteden waren ook dit 
soort prestigieuze schatten te vinden, maar niet één is zo goed intact gebleven als 
die van Münster. Zo is uit oude archieven bekend dat de Utrechtse Domkerk een 
vergelijkbare verzameling had. In de tijd van de Reformatie en door een financiële 
crisis is de Utrechtse Domschat echter bijna helemaal vernield of versmolten. 

mailto:hogink@heiligegeestparochie.nl


 3 

In Münster is juist het omgekeerde gebeurd. Vrijwel alle archieven zijn door brand 
en oorlogvoering verloren gegaan, maar de schatten hebben de tand des tijds 
doorstaan. De voorwerpen bieden een fascinerend inzicht in de internationale 
positie die Münster in de middeleeuwen bekleedde. Zo bevat de collectie een 
reliekhouder die door Keizer Otto in 997 is geschonken aan de Bisschop van 
Münster. Maar er is ook een Iraans bergkristallen speelstuk dat aantoont dat 
Münster onderdeel was van handelsroutes tussen het voormalige Mesopotamië en 
Europa. 
In de expositie ‘De Münster Domschat’ zijn de Utrechtse archiefschat en de 
Münster rijkdommen samen te bewonderen. De bezoeker krijgt zo een beeld van 
de omvang en grootsheid van een Domschat. Ook wordt duidelijk hoe deze werd 
gevormd en wat het belang was voor de middeleeuwse samenleving. 
 
8 maart t/m 10 juni 2019, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 
Utrecht, tel.: 030 2313835, www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17 uur, za-zo en 
feestdagen 11-17 uur. Koningsdag gesloten. 

http://www.catharijneconvent.nl/

