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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. 28 + 29          22 juni  2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 23 juni 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink 

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

 
Di. 25 juni 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 29 juni 19.00 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Ouders Harink-Scharenberg 

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

 
Di. 02 juli 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 juli 09.30 uur; SCHOOLVERLATERSVIERING 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor v.d. Bemt/Spirit 
 Jrgd. Liesbeth Mulder-ten Doeschot en Johan Mulder  

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 zaterdag 29 juni 
voor de boekjes en het stencilwerk. 
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LECTORES 
Zo. 23 juni 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 29 juni 19.00 uur; T. ter Avest 
Zo. 07 juli 09.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
24 juni t/m 30 juni Mevr. Wielens  
01 juli t/m 07 juli Hr. en mevr. Temmink 
08 juli t/m 14 juli Hr. en mevr. Ter Avest 
15 juli t/m 21 juli Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 29 juni 19.00 uur; Woco/pastor Doornbusch/schoolverlaters 
Zo. 07 juli 09.30 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 30 juni 09.30 uur; Woco/pastor v.d. Bemt/schoolverlaters 
Zo. 07 juli 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Groothuis 
 
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) 

 
Ontmoetingsdag Beckum/Bentelo/Hengevelde 
Op woensdag 3 juli organiseren de Zonnebloemafdelingen 
Beckum, Bentelo en Hengevelde/St. Isidorushoeve de 
jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere ‘oudere’ 
die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag van 
ontmoeten en oude bekenden terug zien. Deze dag van 
gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden in Café-
Restaurant Het Wapen van Beckum. Vanaf 10.00 uur bent u 
van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers. Daarna is het 
tijd voor een overweging, die wordt verzorgd door Pastor Ogink. Dan volgt het 
borreluurtje met aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u onder het genot 
van een drankje genieten van een muzikaal optreden en de loterij. We sluiten af met 
koffie met…………… De kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, 
drankjes en diner zijn € 30,-- per persoon, te voldoen bij opgave. Hebt u 
belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Truus Kamphuis, tel.  
074-3676521/06-10304973 
 

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2019 
Deze zomer vindt de 37ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 25 juni t/m 
14 september zijn de deuren van twaalf binnenstad kerken voor het publiek 
geopend. Vrijwillige gidsen staan in die periode klaar om mensen rond te leiden. 
Zowel de toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) 
donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
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Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend bezoekers 
naar de Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende kerken is ook de St. 
Catharinakathedraal.  
Evenals in 2018 kunnen muziekliefhebbers deze zomer bijna iedere vrijdag een 
gratis lunchconcert bijwonen in één van de Utrechtse binnenstad kerken. Kijk voor 
meer informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken op 
www.kerkenkijken.nl. 
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen 
dat een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of 
besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. 
Meer informatie: www.kerkenkijken.nl 
 
BISDOM BEDEVAART NAAR BANNEUX 
In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 acht keer 
verschenen aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beco. Van 30 augustus t/m 3 
september organiseert het Aartsbisdom Utrecht samen met het bisdom ‘s-
Hertogenbosch een vijfdaagse bedevaart naar Banneux. 
Met zegenende handen staat de ‘Maagd der Armen’ in Banneux de mensen op te 
wachten. Jaarlijks trekken zo’n 500.000 pelgrims naar haar toe. In een park met 
kapellen en gebedsplaatsen is er voor een ieder ruimte om zich alleen in stilte of 
samen met een groep in gebed terug te trekken. De Maagd Maria verscheen in 
1933 aan Mariette Beco en vroeg daarbij om de bouw van een kapel. Die werd nog 
in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een 
basiliek gebouwd. In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan 
Mariette toonde. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis, 
ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Ook vanuit het 
Aartsbisdom Utrecht trekken vele gelovigen naar Banneux. 
Meer informatie: bij de regionale vertegenwoordigers of op 
www.banneuxbisdomutrecht.nl. 
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