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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. 41          21 sept. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 21 sept. 19.00 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. 24 sept. 09.00 uur; GEEN VIERING  
 
Zo 29 sept. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/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. Zondag 29 september is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Zo. 29 sept. 09.30 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 
23 sept. t/m 29 sept. Hr en mevr. Temmink 
30 sept. t/m 06 okt. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 29 sept. 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 29 sept. 19.00 uur; Woco/pastor Zoet 
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TELEFOONNUMMERS PASTORES 

Mr. M.J.A. Oortman: Pastoor   06-20453713 
Liturgie   @:mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer  06-23254488 (niet voor uitvaarten) 

 
MEDEDELINGEN 
- Op maandagavond 7 oktober en op dinsdagmiddag 8 oktober zijn de eerste 

bijeenkomsten van de cursus ‘Verhalen op ’t randje’. We lezen een Bijbels 

verhaal, verkennen de betekenis ervan en verbinden dat met ons leven nu. 

Vervolgens kijken we naar enkele kunstwerken bij het verhaal. Deze serie van 

zes bijeenkomsten wordt zowel op maandagavonden als op dinsdagmiddagen 

aangeboden. Opgeven kan tot 1 oktober bij het secretariaat van het pastoraal 

team. Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerk, in uw parochieblad 

of op de website van uw parochie. 

- Op 29 oktober is er een ontmoetingsdag in Goor voor 80+ parochianen van de 

Heilige Geestparochie. Ook is er de mogelijkheid om de ziekenzalving te 

ontvangen. Inmiddels hebben deze mensen een formulier ontvangen om zich op 

te geven voor deze dag. Schroom niet en geef u op. Voor vervoer kan eventueel 

gezorgd worden.  

 
SAM’S KLEDINGACTIE 
Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood. Dank zij uw 
gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij humanitaire noodhulp bieden aan de 
slachtoffers van de hongersnood in Jemen. U kunt uw kleding in gesloten plastic 
zakken inleveren op zaterdag 28 september van 10.00-13.00 uur bij ’t 
Proggiehoes. Hartelijk dank voor uw donatie! 
 
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
In Overdinkel vindt zondag 20 oktober 2019 voor de 107de keer de Heilige Gerardus 
Majella Bedevaart plaats met als thema: ‘Je bent niet alleen’. Muzikale medewerking 
wordt verleend door muziekvereniging Concordia en het Dames- en Herenkoor.  
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 
Aansluitend om 11.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in het park, met als 
hoofdcelebrant hulpbisschop Hoogenboom. Na de Mis volgt de processie. Om 15.00 
uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 
“Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims 
vanuit het hele land bij elkaar zullen komen,” zo verwacht de Gerardus Bedevaart 
groep Overdinkel. “Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en 
weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.” 
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 17 oktober, vrijdag 
18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus 
Majella kerk een viering in het teken van Gerardus. Sinds enkele jaren worden er 
ook kinderactiviteiten georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.  
Meer informatie: parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, bereikbaar op 
werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) via tel.: 053 5381304 of 
via e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl. 
Bij het parochiecentrum kunnen ook (mis)intenties worden opgegeven. Kosten 
intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00. IBAN: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. 
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Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
 
KEVELAERSLOF 
Op zondagavond 6 oktober wordt het grote Kevelaerslof gehouden in de kerk van  
H.H. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. Net als in voorgaande jaren, hopen we 
een geheel gevulde kerk te hebben. Dit bijzondere Maria- en Sacramentslof wordt 
gehouden in samenwerking met de Broederschap van de Haaksbergse Processie 
Kevelaer. Zeer velen zijn bij de voorbereidingen betrokken: vele pastores, het 
zangkoor, de Haaksbergse Harmonie, acolieten, bruidjes, vaandeldragers, kosters, 
bloemschiksters en natuurlijk de broedermeesters en -meesteressen van de 
Broederschap van de Haaksbergse Processie Kevelaer. Het Kevelaerslof begint om 
19.00 uur in de kerk van H.H. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. 
(Veldmaterstraat 61). Iedereen is van harte welkom! Na het lof is er koffie/thee  
drinken en gelegenheid om nog even na te praten.  
 
AFSLUITNG BEDEVAARTSJAAR 2019 
Op vrijdag 1 november wordt het bedevaartsjaar Kevelaer 2019 afgesloten. De 
broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer organiseert dan een bedevaart naar 
Kevelaer. Om 10.00 uur is de Pontificale Hoogmis met de nieuwe bisschop van 
Roermond Mgr. Smeets. ’s Middags is er de grote Kruisweg in het park en de kleine 
kruisweg in de Pax Christi Kapel. Om 17.00 uur is er het afsluitende Lof in de Sint 
Antoniuskerk. 
De kruisweg en het lof wordt gezamenlijk gevierd met de broederschap Oost Twente. 
U kunt zich voor deze bedevaart opgeven bij de plaatselijke broedermeesters of bij 
de heer Bennie Klein Rot; telefoon 053-5724699 of 06-53712355 
bhakleinrot@kpnmail.nl.  
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