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Beckum  Giro; NL 51 INGB 0001327711 
Kerkbijdrage;  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
   Giro; NL 80 INGB 0003931154 
 

Jrg. 51  No. 20 + 21        27 april 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 28 apr. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Zoet/Dames- en Herenkoor 

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

 
Di. 30 apr. 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. 04 mei; 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 07 mei; 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Zoet 
 Gerard Vossebeld 

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

 
Zo. 12 mei; 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
 Minie Koppelman-Scholten 

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 
Roepingenzondag. 
 
LECTORES 
Zo. 28 apr. 09.30 uur; M. Pot 
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KOSTERS 
30 apr. t/m 05 mei Hr. en mevr. Temmink 
06 mei t/m 12 mei  Hr. en mevr. Ter Avest 
13 mei t/m 19 mei  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 05 mei 09.30 uur; Woco/pastor v.d. Bemt 
Zo. 12 mei 09.00 uur; Eerste H. Communie/pastor Oortman 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 04 mei; 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 11 mei 18.30 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) 

 
KLEDINGACTIE 
Om alvast te noteren. Zaterdag 11 mei is Sam’s Kledingactie bij ’t Proggiehoes. 
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met 
hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De 
opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar 
een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een 
aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende 
aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen 
zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in 
de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, 
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden 
zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. 
Noodhulp 
Cordaid verleent noodhulp met een consortium van vijf lokale organisaties (Aman, 
Bina Swadaya, LPTP, Perdhaki en Pusaka) die in het verleden door Cordaid getraind 
zijn in het verlenen van noodhulp. Daarnaast werkt Cordaid met het Caritas netwerk 
dat vooral via CRS en twee lokale Caritas organisaties op Sulawesi veel noodhulp 
capaciteit in het gebied heeft. Cordaid heeft via haar partners inmiddels aan meer 
dan 1000 mensen gezondheidzorg verleend via mobiele klinieken, er is ruim 40 ton 
rijst uitgedeeld, er zijn watertanks, waterfilters, hygiëne pakketten gedistribueerd en 
dekzeilen en kook benodigdheden uitgedeeld. Momenteel worden latrines gebouwd. 
Het lokale partners consortium heeft 10 dorpen geselecteerd in wat moeilijker 
bereikbare gebieden die zij de komende maanden willen steunen bij de 
wederopbouw. Ze gaan samen met de gemeenschappen inventariseren wat de 
prioriteiten zijn en hoe gemeenschappen zelf hun wederopbouw in de hand kunnen 
nemen met steun van Cordaid en partners. Daarbij zal er tegelijkertijd met 
gemeenschappen werken aan het beter voorbereid zijn en beter kunnen reageren 
op toekomstige rampen, een werkwijze waar Cordaid veel ervaring in op heeft 
gedaan onder andere in de Filipijnen en Nepal. 
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MARIAVIERING 
Zaterdag 18 mei is er een Mariaviering. Wilt u zo vriendelijk zijn om een bloem mee 
te nemen voor de bloemenhulde? 
 
MARIAKAPELLENDAG 2019 
Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse  
Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. Enkele 
kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.  
De kapellen die dit jaar meedoen zijn:  
Rossum:.(27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. 
Het Dames- en Herenkoor verzorgt daar de zang. Na deze viering trekken we naar 
de Mariakapel onder begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met 
krentenwegge. 
Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, 
gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen 
uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geelwitte 
vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers. 
Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo ‘De Hulpe’ voor een 
oecumenische viering. Er zal worden gezongen door het MARKELO’S KERKKOOR. 
Er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking. 
Na de viering is er een hapje en een drankje. 
Enter (119) Om 18.00 uur is de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan. 
Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaatsvinden bij de kapel. Bij slecht 
wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat 
willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket 
van te maken voor Maria.  
 
Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!! 
 
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: 
Landkruisen en kapellen in Twente. 


