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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. 16 + 17        30 maart 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 30  mrt. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Bennie Damveld 

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

 
Di. 02 apr. 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. 

 
Zo. 07 apr. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 09 apr. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Timmerman 
 Hendrik Landewé 

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

 
Zo. 14 apr. 10.00 uur; PALMPASEN/GEZINSVIERING 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Zoet/Spirit 

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. 
 
 
 

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl


 2 

LECTORES 
Za. 30 mrt. 19.00 uur; T. Meijerink 
Zo. 14 apr. 10.00 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
25 mrt. t/m 31 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
01 apr. t/m 07 apr.  Mevr. Wielens 
08 apr. t/m 14 apr. Hr. en mevr. Temmink 
15 apr. t/m 21 apr. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 07 apr. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
Za. 13 apr. 19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 06 apr. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 07 apr. 09.30 uur; Woco/pastor Van de Bemt 
 
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 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. 
 
KLEDINGACTIE 
Om alvast te noteren. Zaterdag 11 mei a.s. is Sam’s kledingactie bij het Proggiehoes. 
 
GEDOOPT 
Christel Egberink-Hermink, en Jahmela Richardson. 
 
 “MARIA, EEN BIJZONDERE HEILIGE” IN HEILIGENBEELDENMUSEUM 
Vanaf 2 april is in het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg te Vorden de 
nieuwe thematentoonstelling ‘Maria, een bijzondere heilige’ te zien. “De oorsprong 
van de naam Maria, de moeder van Jezus, is onduidelijk. Het betekent wellicht 
‘gewenst kind’, ‘bitter’, ‘rebels’ of ‘sterke wateren’. De naam zou ook uit Egypte 
afkomstig kunnen zijn. In dat geval betekent Maria ‘geliefde’ of ‘liefde’,” aldus het 
museum.  
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“Voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige. In de Rooms-Katholieke Kerk en 
in de Oosters Orthodoxe Kerk speelt Maria als Moeder van God een belangrijke rol 
in het geloofsleven. Er worden niet voor niets verschillende liturgische feesten en 
hoogfeesten ter ere van haar gevierd. Deze en andere wetenswaardigheden over 
Maria worden in de tentoonstelling belicht,” zo laat het Heiligenbeeldenmuseum 
weten. 
 
T/m 27 oktober, Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101 Kranenburg/Vorden, 
tel.: 0575 556488 (alleen tijdens openingsuren), www.heiligenbeeldenmuseum.nl, 
dinsdag t/m zondag 12-17 uur. Ook geopend op Tweede Paasdag en Tweede 
Pinksterdag. Entree: € 5, museumkaart geldig. 
 
LANDELIJKE OPEN KLOOSTERDAG OP 19 MEI 
Voor de negende keer wordt op zondag 19 mei de landelijke Open Kloosterdag 
gehouden. Vele kloosters zetten dan hun deuren open. De Konferentie Nederlandse 
Religieuzen hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin 
bezoekers en kloosterlingen op informele wijze in contact komen. 
 
Op de website www.openkloosterdag.nl komt een overzicht van deelnemende 
kloosters en hun programma’s. In sommige gevallen is aanmelding verplicht. 
Belangstellenden kunnen ook bij een klooster dat ze willen bezoeken, informeren of 
het meedoet aan deze editie van de Open Kloosterdag. 
 
De Open Kloosterdag vindt doorgaans om het jaar plaats. Bij de vorige editie in 2017 
deden in het aartsbisdom de volgende kloosters mee: de Zusters Karmelietessen te 
Arnhem, Abdij Koningsoord (Arnhem), het Dominicanenklooster in Huissen, de 
Zusters Augustinessen van Sint Monica in Utrecht, het Karmelietenklooster Karmel 
Twente en de Zusters Karmelietessen in Zenderen. 
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