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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. 37 + 38 + 39          24 aug.2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 24 aug. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor v.d. Bemt/Dames- en Herenkoor 
 Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot 

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

 
Di. 27 aug. 09.00 uur; GEBEDSVIERING 
    M. Pot 

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

 
Zo. 01 sept. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 03 sept. 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. 08 sept. 11.00 uur; AFSCHEID PASTOR OGINK IN DELDEN 
 
Di. 10 sept. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 15 sept. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 

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. Zaterdag 24 augustus is de extra 
mandjescollecte voor de MIVA. 
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LECTORES 
Za. 24 aug. 19.00 uur; T. ter Avest 
Zo. 15 sept. 09.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
02 sept. t/m 08 sept. Hr. en mevr. Temmink 
09 sept. t/m 15 sept. Hr. en mevr Ter Avest 
16 sept. t/m 22 sept. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 01 sept. 09.30 uur; Woco/pastor Ogink 
Zo. 15 sept. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 31 aug. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Za. 14 sept. 19.00 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) 

 
OVERLEDEN 
Zondag 11 augustus is Johan Eijsink overleden op de leeftijd van 77 jaar. We 
hebben afscheid van hem genomen tijdens de afscheidsviering op vrijdag 16 
augustus. Zaterdag 17 augustus was de crematie in besloten kring in Crematorium 
Enschede. Dat hij mag leven in de vrede van de Heer en moge God zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen de kracht geven het verdriet te dragen. 
 
HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse Haaksbergse Processie naar Kevelaer. 
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij uw plaatselijke broedermeester(es) (zie hieronder) 
of bij de bestuursvoorzitter: Bennie klein Rot, Ds. Van Kriekenstraat 15 te 
Haaksbergen. E-mail: bhakleinrot@kpnmail.nl. Directeur van de Haaksbergse 
Processie naar Kevelaer is: pastoor H.A.M. de Jong. 
Opgave tot 2 september 2019 bij: 
Beckum: Mw. Rosalien Hilderink, Hengelosestraat 204, Haaksbergen  
tel. 06-627617696 
 
AFSCHEID PASTOR OGINK 
Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd neemt Henk Ogink 
afscheid als pastoraal werker in de katholieke kerk. De laatste elf jaar was hij als 
zodanig werkzaam in de Heilige Geestparochie en de laatste zes jaar tevens in de 
HH. Jacobus en Johannesparochie en parochie De Goede Herder. Op zondag 8 
september zal pastoraal werker Henk Ogink afscheid nemen in de Eucharistieviering 
om 11.00 uur in de H. Blasiuskerk te Delden. Na de viering zal er een receptie 
gehouden worden in stadscentrum “het Parochiehuis” aan de overkant van de kerk, 
waarbij ruimte is voor persoonlijke ontmoeting. 
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Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Zijn persoonlijke adres;  H. Ogink 
    Cascade 12 
    7609 ZK Almelo 
 
Pastorale brief bij Jaar van de Eucharistie 
In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 
december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van 
het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een 
pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend 
hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van 
Sacramentsdag (23 juni) en is inmiddels naar alle parochies gestuurd ter 
verspreiding. Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste plaats zijn grote 
dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht 
velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers 
– met geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie 
gevierd kan worden.” Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof 
en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er 
in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet 
van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de 
Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, 
omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.” Met het doel “om ons 
allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het 
paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en 
verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht in de pastorale brief die nu voor u ligt, een 
Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar 
toe. De brief telt twee hoofdstukken. In het eerste wordt belicht wat de essentie van 
het sacrament van de Eucharistie is en welke plaats het inneemt in de navolging van 
Christus. In het tweede hoofdstuk noemt de kardinaal concrete elementen die eraan 
kunnen bijdragen dat de Eucharistie (weer) als het kloppend hart van het katholieke 
geloof wordt beleefd. Ten eerste de opening en afsluiting van het Jaar van de 
Eucharistie in het eucharistisch centrum, met een Mis voor de hele parochie. Als 
beeldmerk voor het Jaar van de Eucharistie is gekozen het schilderij ‘De 
Emmaüsgangers’ van Rembrandt van Rijn. “Dit beeld van de Emmaüsgangers zal 
op banieren en andere uitingen van het Jaar van de Eucharistie te zien zijn, hopelijk 
in al onze kerken en op andere plaatsen,” aldus kardinaal Eijk. Ten derde is er een 
hymne gekozen, het lied ‘Gij zelf zijt, Heer’. Dit lied bezingt Christus als het levende 
Brood. Ten vierde zal het aartsbisdom een speciaal gebed aanreiken om gezamenlijk 
of persoonlijk te kunnen bidden, om het Jaar van de Eucharistie aan God op te 
dragen. Ook zal er een gebed komen dat dient om – op voorspraak van mgr. Alphons 
Ariëns – te bidden om roepingen tot het priesterschap. Tevens wijst kardinaal Eijk op 
het belang van Eucharistische aanbidding. Catechese over de Eucharistie is een 
zesde element, daarnaast staan in de brief nog andere mogelijkheden. 
www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.-het-Jaar-
van-de-Eucharistie.pdf. 
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