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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.  22          11 mei 2019 
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
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. 

 
Di. 14 mei 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Marie Siemerink 

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

 
Za. 18 mei 19.00 uur; MARIAVIERING 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jozef Derkink 

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. 12 mei 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 18 mei 19.00 uur; Tr. Meijerink 
 
KOSTERS 
13 mei t/m 19 mei  Mevr. Wielens 
20 mei t/m 26 mei  Hr. en mevr. Temmink 
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VIERINGEN BENTELO 
Zo. 12 mei 09.00 uur; Eerste H. Communie/pastor Oortman 
Za. 18 mei 19.00 uur; Woco/pastor v.d. Bemt 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 11 mei 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 19 mei 09.30 uur; Woco/pastor v.d. 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) 

 
KLEDINGACTIE 
Zaterdag 11 mei a.s. is Sam’s kledingactie bij het Proggiehoes. 
  
MARIAKAPPELENDAG 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 9.30 uur wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het 
Dames- en Herenkoor verzorgt 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 bestaat 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 wordt 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 gaat pastor H. de Vries voor. 
Nadien is er koffie. Bij mooi weer vindt het lof buiten plaats 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 Mariakapellen boek is deze dag te koop bij alle kapellen!! De cijfers 
geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen 
en kapellen in Twente. 
 
ROEPINGENZONDAG  
De RK-kerk viert op zondag 12 mei Roepingenzondag. Dit jaar is het thema ‘Bid tot 
de Herder’. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor 
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het 
Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 11 mei in Utrecht voor leden van de 
diocesane gebedskring om roepingen, bovendien een ontmoetingsdag.  
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Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en de diocesane 
Roepingenraad. “Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is 
een zeer belangrijke taak binnen de kerk. De Roepingenraad van het Aartsbisdom 
Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven 
en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en social media. We moeten aan de weg 
timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun 
leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als 
parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het 
priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard 
is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad te 
willen ondersteunen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend 
gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: De oogst is groot, maar arbeiders 
zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten 
(Mt 9, 37-38). Er is dus geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en 
aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele 
gebedsgroepen die er in ons Aartsbisdom zij, blijvend bidden dat de Heer arbeiders 
mag sturen voor de oogst. ‘Bid tot de Herder’ is dus ook een uitnodiging aan ons 
allemaal om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de 
Diocesane Gebedskring om roepingen Zonder financiële middelen lukt het echter ok 
niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens kosten veel geld. Daarom 
wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer 
dan welkom op bankrekeningnummer NL64ABNA0810496488 t.n.v. Fonds 
Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. U kunt uw gift aan dit fonds ook via iDeal 
overmaken op www.aartsbisdom.nl/doneren. Hartelijk dank voor uw steun”.  
Voor meer informatie en opgave voor de gebedskring: rector@ariensinstituut.nl.  
Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie 
www.ariensinstituut.nl. 
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