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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. 48    No.  28 + 29        04 juni 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 05 juni 09:30 uur;  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. vr. Waanders-Heppen, Willem en Fiene ten Dam,  

Minie Koppelman-Scholten, Johan Vossebeld,  
overleden familie Vossebeld-Arning, Adéle van der Aa-
Vossebeld, jrgd. Bernard te Riet. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 07 juni 09:00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink 

Gerhard Landewé. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 11 juni 18:30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 14 juni 09:00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Bertha Busscher-Landewé. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Zo. 19 juni 09:30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
 Overleden familie Aarnink, Gerrit ten Tije, Truus Kamphuis, 
 Johan Mulder, Antoon Timmerhuis. 
 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 plaatsengeld, bijdrage Bisdom en eigen 
kerk. Zondag 5 juni is de extra mandjescollecte voor de vluchtelingen 
in Jordanië.  
Zondag 19 juni is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 

stencilwerk. 

 

MISDIENAARS 
Zo. 19 juni 09:30 uur; Bente Lansink Rotgerink en Megan Verberne 
 
LECTORES 
Zo. 19 juni 09:30 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 
06 juni t/m 12 juni Mevr. Wielens 
13 juni t/m 19 juni Hr. en mevr. Temmink 
20 juni t/m 26 juni Hr. en mevr. Ter Avest 
 
DIENSTEN BENTELO 
Za. 11 juni 18:30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 19 juni 09:30 uur; Woco/pastor vd Bemt/gezinsviering 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 12 juni 09:30 uur; Eucharistieviering/pastor Hoogland 
Za. 18 juni 18:30 uur; Woco/werkgroep 
 

TELEFOONNUMMERS PASTORES  
Mr. M.J.A. Oortman: Pastoor 06-20453713 
Liturgie @: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
H. Ogink: past. werker 06-21483512 
Catechese @: hogink@heiligegeestparochie.nl 
Noodnummer   06-23254488 (niet voor uitvaarten) 
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ZONNEBLOEMNIEUWS 
De Zonnebloem afd. Beckum organiseert voor 
haar gasten op zaterdag 9 juli een Zonnedag. 
We verwachten u om 10:00 uur in ’t 
Proggiehoes waar we beginnen met koffie en 
thee. Om 15:00 uur zal ons programma 
eindigen. Graag opgeven vóór 4 juni bij Ria 
Assink telefoon 074 3676468 of bij Ria 
Asbroek telefoon 074 3676573. We hopen er 
samen weer een gezellige dag van te maken 
en u met velen te mogen begroeten op 9 juli! 
 

In Beckum zijn wandeltochten uitgezet langs bijzondere en 
historische locaties, zoals b.v. een vierkante put. Vrijwilligers van de 
Zonnebloem willen gasten begeleiden op de korte route van 3,3 km. 
en er een gezellig uitje van maken. Mocht de afstand te ver zijn om te 
lopen dan hoeft dat geen bezwaar te zijn, want wij beschikken over 
rolstoelen waarin we u dan meenemen. Graag horen wij of hier animo 
voor is. Dus, heeft u hier belangstelling voor of wilt u hierover meer 
informatie neem dan contact op met een van ons. 
Ria Asbroek, telefoon 074 3676573 
Marian Jannink, telefoon 074 3776372 
Carla Bunte, telefoon 074 2918505 
 
Om alvast te noteren:  
Op woensdag 12 oktober is de ontspanningsmiddag van de Regio 
Zonnehof bij het Wapen van Beckum. Nadere informatie volgt nog. 
Zonnebloem afd. Beckum 
 

FIETSBEDEVAART VOOR JONGEREN VAN AMERSFOORT 
NAAR KEVELAER 
Voor jongeren van 15 tot 30 jaar organiseert de Broederschap van 
Kevelaer van Amersfoort e.o. en ‘t Gooi voor de achtste keer een 
fietsbedevaart vanaf de St. Josephkerk in Hooglanderveen (bij 
Amersfoort) naar Kevelaer. “Een tocht waarbij je anderen, maar ook 
jezelf leert kennen. Kevelaer is de plaats om samen het geloof te 
vieren, te verdiepen en om troost te ontvangen. Het is een unieke 
ervaring, waar je met plezier aan terug zult denken!,” aldus 
priesterstudent Henk van Hamersveld namens de organisatie. Na 
ontvangst van de reiszegen vertrekt de groep op zondag 24 juli naar 
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Kevelaer. Daar sluit de groep aan bij het programma van de bus 
pelgrims. Na een laatste groet aan Maria bij de Genadekapel fietsen 
de deelnemers op woensdag 27 juli weer naar Nederland. 
 
Kosten: € 150 (inclusief volpension in Kevelaer, Nederlandstalig 
programma, deelname vieringen, exclusief diverse verzekeringen, 
lunch eerste dag en eventueel excursie).  
 
Meer informatie: facebook.com/BedevaartnaarKevelaer en via e-mail: 
jongkevelaer@gmail.com of telefoon: 033 2571258. 
 
Aanmelden: geef vóór zaterdag 30 juni o.v.v. ‘Pelgrim Jongeren 
Fietsbedevaart’ naam, adres, woonplaats en e-mailadres door aan 
Broederschap van O.L.V. van Kevelaer Amersfoort e.o. en ‘t Gooi, 
t.a.v. Henk van Hamersveld, p/a Johannes Maria Goeslaan 5, 3829 CJ 
Hooglanderveen, e-mail: jongkevelaer@gmail.com. Hierna wordt een 
officieel inschrijfformulier toegestuurd/gemaild.
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