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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. 13 en 14         9 maart 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 10 mrt. 09.30 uur; 1E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
  Bernard te Riet, ouders Markslag-Bekkedam. 

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

 
Di. 12 mrt. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Ogink 
 Johan Landewé, Gerhard Busscher. 

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

 
Za. 16 mrt. 19.00 uur; 2E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Spirit 

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

 
Di. 19 mrt. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIEIRING 
    T. ter Avest 

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

 
Zo. 24 mrt. 09.30 uur; 3E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

EUCHARISTIEVIERING 
    Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
    Doop/vormselviering Christel Egberink en 
    Jahmela Richardson 

Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. 
 
LECTORES 
Zo. 10 maart  09.30 uur; Ria Jannink 
Za. 16 mrt. 19.00 uur; Spirit 
Zo. 24 mrt. 09.30 uur; T. Ter Avest 
 
KOSTERS 
11 mrt. t/m 17 mrt. Mevr. Wielens 
18 mrt. t/m 24 mrt. Hr. en mevr. Temmink 
25 mrt. t/m 31 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 16 mrt. 19.00 uur; Woco/pastor Zoet 
Zo. 24 mrt. 09.30 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 17 mrt. 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Za. 23 mrt. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor 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) 

 
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!  
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 12 maart a.s. is er weer soos. De medewerkers van het Historisch Archief 
Beckum verzorgen deze middag. We laten ons verrassen wat deze middag ons 
brengt. Het zal zeker een interessante middag worden. We verwachten u allen 
weer om 14.30 uur. Hou deze middag vrij en tot dan!! Groeten het bestuur!! 
 
HOLLANDSE MEESTERS VAN HET ITALIAANSE STADSGEZICHT 
Caspar Adriaensz. van Wittel (1653-1736) werd geboren in Amersfoort, verhuisde 
rond 1673 naar Italië, verwierf daar (letterlijk) naam en faam en keerde niet terug. 
Tegenwoordig bevindt zijn oeuvre zich grotendeels in Italiaanse, Engelse en 
Spaanse collecties. Met de expositie ‘Maestro van Wittel – Hollandse meester van 
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het Italiaanse stadsgezicht’ eren Museum Flehite en Kunsthal KAdE in Amersfoort 
deze in Nederland vrij onbekende meester. Caspar van Wittel, ofwel Gaspare 
Vanvitelli (het Italiaans kent de letter ‘w’ niet), schilderde in de zeventiende en 
achttiende eeuw plekken in Rome, Napels en Venetië. Zo schilderde hij Piazza del 
Popolo wel vijftien keer, maar hij legde ook de Tiber vast met zijn bruggen en de 
Engelenburcht, het Piazza Navona, het Colosseum, het Sint Pietersplein, de 
Quirinaal, de Villa Borghese, kerken, straten en pleinen. De tentoonstelling telt circa 
45 schilderijen en gouaches en 30 tekeningen van Van Wittel. Daarnaast zijn 30 
schilderijen en tekeningen van Hollandse en Italiaanse meesters te zien. Fotograaf 
Hans Wildschut fotografeerde bovendien de stadsgezichten zoals ze er nu uitzien. 
 
T/m 5 mei, Museum Flehite, Westsingel 50 Amersfoort, di-zo 11-17 uur (ook geopend 
op Eerste en Tweede Paasdag, op Koningsdag gesloten), www.museumflehite.nl 
 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 

Op woensdag 8 mei 2019 gaan we weer (met de regio Zonnehof) een dag met de 
boot. We gaan, net als voorgaande jaren met een boot waar we heerlijk warm binnen 
zitten en eventueel bij goed weer ook boven op het dek kunnen vertoeven. Daar 
kunnen we met de lift naar boven indien de trap niet lukt. 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! 
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar. Opgave voor 
8 april bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters van de 
afdeling Zonnebloem Beckum. 

http://www.museumflehite.nl/

