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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 000.13.27.711 
Kerkbijdrage;  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
   Giro; NL 80 INGB 000.39.31.154 

 
   Jrg. 48    No. 31 + 32                       25 juni  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 25 juni 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Dien Harink-Scharenberg, Harrie Cornelissen, 
 Jan en Sien Cornelissen. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di 28 juni 09.00 uur;  WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 03 juli 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 05 juli 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Gerhard Landewé. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 09 juli 18.30 uur;  SCHOOLVERLATERSVIERING/ 
    GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Spirit 
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 Willem en Fiene ten Dam, ouders Westendorp-Koster en Gerrit, 
jrgd. Liesbeth Mulder-ten Doeschot, Minie Koppelman-
Scholten, Johan Vossebeld, Bernard Grootte Bromhaar, 
overleden familie Vossebeld-Arning. 
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.  
Zaterdag 9 juli is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 

stencilwerk. 

 

MISDIENAARS 
Za. 09 juli 18.30 uur; Aniek Veldhuis en Alisa Wielens 
 
LECTORES 
Za. 25 juni 18.30 uur; R. Jannink 
Za. 09 juli 18.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
27 juni t/m 03 juli Mevr. Wielens 
04 juli t/m 10 juli Hr. en mevr. Temmink 
11 juli t/m 17 juli Hr. en mevr. Ter Avest 
 
DIENSTEN BENTELO 
Zo. 03 juli 09.30 uur; Geen viering 
Za. 09 juli 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 02 juli 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 10 juli 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Groothuis 
 

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) 
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ZONNEBLOEM Dag boottocht, JAN PLEZIER, Regio ZONNEHOF. 
Op woensdag 7 september 2016 gaan we opnieuw een dag uit met de 
boot Jan Plezier. Vorige keer is dit erg goed bevallen met deze mooie 

nieuwe boot. We vertrekken vanaf de Haven in Goor, om ongeveer 
9.30 uur en zijn rond 17.00 uur terug. Op de boot wordt voor koffie en 
thee, warme maaltijd, hapjes en drankjes gezorgd. Graag opgeven bij 

Els Harink 074 3676574, of bij een van de andere vrijwilligsters. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een 

mooi dagje uit. 
 

KLEURRIJK IN DE HOF 

ZATERDAG 9 JULI 
Ontmoet verschillende culturen tijdens dit evenement voor alle 
inwoners uit de Hof, van jong tot oud. Ontmoeting tussen de 
verschillende culturen staat centraal. De nieuwkomers in de Hof en 
wellicht ook andere inwoners hebben grote behoefte om kennis te 
maken met de Nederlandse samenleving en contacten te leggen. De 
kinderen hopen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken. Er is 
lekker eten uit diverse landen, muziek, dans, spelen, jeugdcircus, 
schminken voor kinderen en er zijn ontmoetingsplekken. Alles wordt 
aangeboden door verenigingen en organisaties uit de Hof. Een 
prachtige ontspannen en creatieve ontmoeting!  
U komt toch ook? 
Locatie 
In en rondom het gemeentehuis Hof van Twente in Goor.  
Volg ‘Kleurrijk in de Hof’ ook op Facebook! 
 

ZONNEBLOEM ontspanningsmiddag 
De Zonnebloem, regio “Zonnehof” biedt u een muzikale 
ontspanningsmiddag aan met medewerking van The Neighbour 
Sisters. Deze middag is op woensdag 12 oktober 2016 bij het Wapen 
van Beckum. 
Aanvang: 14.00 uur. 
Einde: 17.00 uur. 
Kaarten kosten € 10,00 
Heeft u belangstelling voor deze middag, geeft u zich dan op vóór 7 
september a.s. bij Sandra Nales, telefoon 3676583. 
Zonnebloem, regio “Zonnehof” 
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KERKEN KIJKEN UTRECHT 2016 
Deze zomer vindt de 34ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. 
Van 28 juni t/m 10 september zijn de deuren van twaalf 
binnenstadskerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd 
vrijwillige gidsen staan in die periode klaar om mensen rond te leiden. 
Zowel de toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis. Alle 
kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend 
bezoekers naar de Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende 
kerken zijn ook de St. Catharinakathedraal en de St. Augustinuskerk 
van de Salvatorparochie. De openingstijden van de deelnemende 
kerken zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl (klik in het kaartje op de 
namen van de kerken voor meer informatie over de gebouwen, foto’s 
en ‘panorama views’ – aan de linkerkant van deze pagina’s worden 
steeds de openingstijden vermeld). Omdat veel van de kerken nog in 
gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk 
wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of 
besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. 
Meer informatie: www.kerkenkijken.nl.

http://www.kerkenkijken.nl/
http://www.kerkenkijken.nl/

