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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. 52  No. 15 + 16       07 maart 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 07 mrt. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 

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

 
Di 10 mrt. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch 

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

 
Zo. 15 mrt. 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. 

 
Di. 17 mrt.  09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    M. Pot 

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

 
Za. 21 mrt. 19.00 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/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. In de weekendvieringen is de extra 
mandjescollecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie. 
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LECTORES 
Zo. 15 mrt. 09.30 uur; T. Meijerink 
Za. 21 mrt.  19.00 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 
09 mrt. t/m 15 mrt  Hr. en mevr. Temmink 
16 mrt. t/m 22 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
23 mrt. t/m 29 mrt. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 15 mrt. 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 21 mrt. 19.00 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 15 mrt. 19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
Zo. 22 mrt. 09.30 uur; Woco/pastor van de Bemt 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
STILLE OMGANG AMSTERDAM 
Zaterdag 21 maart gaan wij vanuit onze drie parochies deelnemen aan de Stille 
Omgang in Amsterdam. U kunt zich opgeven voor deelname bij het secretariaat van 
het pastorale team, informatie hierover vindt u op de flyer achter in de kerk. 
Wij hopen dat vele gebruik maken van de mogelijkheid om aan deze bijzondere 
bedevaart deel te nemen. 
Het pastorale team. 
 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op donderdag 30 april 2020 gaan we weer (met de regio Zonnehof) een dag met de 
boot. We gaan, net als voorgaande jaren met een boot waar we heerlijk warm binnen 
zitten en eventueel bij goed weer ook boven op het dek kunnen vertoeven. Daar 
kunnen we met de lift naar boven indien de trap niet lukt. Vertrek ongeveer om 9.30 
uur en rond 17.00 uur zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de boot wordt 
voor koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi dagje uit! 
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar. Opgave voor 
30 maart bij Els Harink 074-3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters van de 
afdeling Zonnebloem Beckum. 
 
BEVRIJDINGSFEEST 
Begin april is het 75 jaar geleden dat Beckum is bevrijd. De Zonnebloem en de 
Ouderensoos willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en vieren 
samen op 4 april 75 jaar vrijheid. Iedereen die zich verbonden voelt met één 
van deze twee verenigingen is hierbij van harte uitgenodigd. We verwachten u 
die dag om 10.30 uur in ‘t Proggiehoes, zo rond de klok van 16.00 uur sluiten we 
de dag af. In de middag wordt er een diner geserveerd. Aan deze dag zijn geen 
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kosten verbonden. Bij opgave willen we graag, behalve uw naam, een aantal dingen 
van u weten, nl: 

 Heeft u een dieet 

 Heeft u zorg nodig overdag 

 Is vervoer een probleem 

Opgave voor 21 maart bij: 
Anny Ottink; tel: 3676442 
Truus Kamphuis; tel: 3676521 of 06-10304973 
 
BIJBELSE BLOEMEN 
Graag willen we u uitnodigen in de Heilige Blasiuskerk in Delden om Bijbelse 
bloemen en hun symboliek te ontdekken in glas in loodramen in de kerk. 
Aansluitend is er een vesper. Deze activiteit is op zaterdag 21 maart van 13.00 tot 
16.00 uur. Meer info op de poster en flyers achter in de kerk. 
 
VASTENBRIEF BISSCHOP EIJK 
Bij de uitgangen ligt de brief voor de Veertigdagentijd van Bisschop Eijk. Deze kunt 
u meenemen. 
 
MEDISCHE INGREEP KARDINAAL EIJK 
De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft begin dit jaar in het 
buitenland een nabehandeling ondergaan in verband met de aangezichtspijn 
waaraan hij leed. Daarom was hij een groot deel van de maanden januari en 
februari niet aanwezig in het aartsbisdom. Kardinaal Eijk heeft daarover 
vandaag een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de 
parochiebesturen. 
De aangezichtspijn waaraan kardinaal Eijk leed, was het gevolg van het 
hersenstaminfarct waardoor hij in 2001 werd getroffen. In zijn brief schrijft hij: “Over 
deze aangezichtspijn heb ik naar buiten toe nooit mededelingen gedaan, omdat ik 
wilde voorkomen dat mensen me daarom zouden ontzien en ervoor zouden 
terugschrikken om een beroep op me te doen. Bovendien wilde ik geen medelijden 
wekken en niet anderen lastig vallen met mijn gezondheidsproblemen.” Kardinaal 
Eijk is blij dat de behandeling die hij heeft ondergaan een gunstig resultaat heeft: “U 
zult begrijpen dat dit voor mij een grote verademing is, nadat ik negentien jaar lang 
constant aangezichtspijn heb gehad. In de afgelopen decennia heb ik persoonlijk de 
ervaring opgedaan wat het betekent om jarenlang pijn te hebben. Daarbij heb ik grote 
kracht geput uit de vereniging met het lijden van Jezus, vooral in de viering van de 
Eucharistie.” 


