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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. 9             3 april 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste parochianen van Parochie De Goede Herder, HH. Jacobus en 
Johannesparochie en de Heilige Geest parochie, 

Omdat we de komende tijd en zeker in de Goede Week niet in de gelegenheid zijn 
om elkaar te ontmoeten maar toch graag contact willen houden met u als 
parochianen kunt u van dinsdag tot en met vrijdag om 18.30 uur via 
www.kerkomroep.nl de doordeweekse vieringen volgen. Typ bij ‘Keuze Kerk’ in: 
H. Blasius Delden, vervolgens ‘Live’ aanklikken. 

In de Goede Week kunt u ons ook live volgen met beeld via de computer, iPad, of 
mobiele telefoon bij YouTube. Typ in de zoekbalk ‘RK Twente Zuid’ in en 
vervolgens ‘enter’ aanklikken, dan aanmelden (er zijn geen kosten aan verbonden) 
en ‘Livestream RK Zuid’ aanklikken. Dit geldt voor alle onderstaande vieringen! 

 

Alle onderstaande vieringen zijn zonder kerkgangers maar dus wel te volgen 
via YouTube of de Kerkomroep!!! 

Palmpasen: God zal ons helpen 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 9.30 uur een Eucharistieviering. 
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Witte Donderdag: Liefde gebroken om te binden 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 18.30 uur een Eucharistieviering. 

Goede Vrijdag: Stilstaan bij het lijden 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 15.00 uur een Kruisweg. 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 18.30 uur een Avondplechtigheid. 

Paaswake: Weest niet bevreesd 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 18.30 uur een Paaswake, waarbij we het Licht 
van Christus zullen ontsteken. 
Het is mooi om in uw eigen huis om 20.00 uur het Licht van Christus te verspreiden 
door symbolisch een kaars voor het raam te zetten zodat wij aan de wereld laten 
zien dat wij Pasen vieren, ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment. 

Eerste Paasdag: Hij leeft 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 9.30 uur een Eucharistieviering. 

Tweede Paasdag: Hij leeft 
Vanuit de H. Blasius Delden is er om 9.30 uur een Eucharistieviering. 

Vanaf dinsdag 14 april is er van dinsdag tot en met vrijdag om 18.30 uur weer een 
viering te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Wij hopen u als parochianen of als gelovige op deze manier te mogen ontmoeten 
om toch samen de Goede Week en Pasen te kunnen vieren. 

Het pastorale team 

 
PALMTAKKEN EN PAASKAARS 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid betreffende het 
coronavirus op 23 maart hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot en 
met Pinksteren (tot en met 31 mei) alle vieringen geen doorgang kunnen vinden. 
In een eerdere mail hebben wij jullie gevraagd om met de Palmtakken en de 
Paaskaars naar de betreffende vieringen te komen in de H. Blasius in Delden om 
deze te laten wijden en zegenen. 
Helaas, tot ons groot verdriet, moeten wij constateren dat zelfs dit niet meer mogelijk 
is. Zodra wij weer samen kunnen vieren, zullen wij het eerste weekend dat er weer 
gevierd kan worden drie vieringen houden in de Eucharistische Centra. In de andere 
geloofsgemeenschappen zal dan géén viering zijn waarbij wij alle parochianen 
uitnodigen en tijdens die vieringen zullen de Paaskaarsen van de betreffende 
parochie zullen worden aangestoken zodat wij samen na deze moeilijke periode het 
Licht van Christus weer in de wereld kunnen brengen. 
Na deze gezamenlijke viering vindt het rooster weer doorgang zoals gepland. 
 
Beste vrijwilliger(ster), 
We leven in vreemde tijden. Had iemand van ons een maand geleden kunnen 
bedenken dat we nu in ons land, in deze wereld, in deze situatie zitten. Het 
coronavirus dat maakt dat we in ons doen en laten beperkt zijn waardoor onze 
samenleving er ineens heel anders uitziet.  
Voor u als vrijwilliger(ster) in onze parochies en geloofsgemeenschappen verandert 
er ook veel. De vieringen gaan niet door, koren repeteren niet meer, het voorgaan 

http://www.kerkomroep.nl/


 3 

en assisteren bij uitvaarten is anders geworden, liturgieboekjes voor het weekend 
worden niet meer gedrukt, bloemen worden niet met geschikt, het koffiedrinken 
samen in de keuken van de pastorie is niet meer mogelijk. Kortom: het leven van de 
vrijwilliger(ster) is compleet gewijzigd. En dan heb ik het nog niet over de 
thuissituatie. Misschien zijn er onder u die daadwerkelijk al te maken hebben met 
mensen die besmet zijn met het coronavirus en ziek zijn of misschien zelfs aan de 
gevolgen daarvan zijn overleden.  
Ineens merken we dat we niet alles in de hand hebben en dat we de controle 
verliezen. Ieder van ons zal daar op zijn of haar eigen manier mee omgaan. We 
moeten daarin zelf onze weg kiezen. Daarin wens ik u allen heel veel sterkte toe. Ik 
hoop dat u vertrouwen kunt vinden in uw geloof. Het geloof dat ons zegt dat wij nooit 
alleen zijn, dat Hij met ons is, altijd! 
Ondertussen ligt het vrijwilligerswerk nagenoeg stil. Er zijn vrijwilligers die nog tal van 
werkzaamheden verrichten om goed voor de gebouwen te zorgen en allerlei dingen 
regelen. Als pastores hechten wij er zeer aan om u allen te bedanken voor het vele 
dat u doet. Nu de werkzaamheden wat stil liggen vragen wij u om goed op u zelf te 
passen, op uw directe familie, vrienden en bekenden. Wees een naaste voor 
anderen, maar nooit zonder goed op uzelf te passen! 
Als pastoresteam zijn wij bereikbaar, al was het maar om gewoon een praatje te 
maken of voor een luisterend oor. Onderstaand treft u de telefoonnummers en de 
tijden aan. Als u mensen kent die behoefte hebben om iemand van het pastoresteam 
te spreken, kunt u hen deze gegevens aanreiken. Of ons informeren en het 
telefoonnummer van de persoon doorgeven zodat het pastorale team zelf kan bellen. 
Het zijn vreemde tijden, voor ons allemaal. Laten we verbonden blijven in gebed en 
laten wij vooral ook bidden voor alle mensen die direct getroffen zijn door het 
coronavirus en alle mensen die voor hen zorgen.  
Namens alle leden van het pastoraal team wens ik u allen sterkte toe en Gods zegen. 
Heilige Maria, bid voor ons. 
 
Namens het pastoraal team, 
Marc Oortman, pastoor 
 
Pastoor Oortman  06 - 204 53 713 
Pastor Timmerman 06 - 250 91 377 
Pastor van den Bemt 06 - 136 09 293 
Pastor Doornbusch 06 - 144 06 955 
 
SLUITING H. BLASIUS BECKUM UITGESTELD 
Na de hoorzitting in Beckum op 30 januari jl. heeft het bestuur van de Heilige Geest 
parochie uitgebreid overlegd over wat ons is verteld door de parochianen bij Het 
Wapen van Beckum. Vervolgens heeft het bestuur een aantal besluiten genomen. 

- De voorgenomen sluiting van de kerk is uitgesteld tot begin januari 2021. 
- Er komt na de zomer nog een extra voorlichtingsavond in Beckum over de 
geplande kerksluiting. Hierover gaan we binnenkort, als de corona maatregelen zijn 
versoepeld en we weer kunnen vergaderen, overleggen met de locatieraad. 

Meer hierover in de volgende Geestig. 

Peter Helle, 
Vicevoorzitter parochiebestuur 


