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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.  35        23 juli  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 23 juli 18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames-en herenkoor 

Overleden familie Aarnink, Gerrit ten Tije, jrgd. Hendrik 
Veldhuis, jrgd. ouders Annink-Heijmerink en Marian, 
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, Richard Vossebeld en 
ouders Vossebeld-Boenders, Adéle van der Aa-Vossebeld. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 26 juli 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. 31 juli 09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor v.d. Bemt/Dames-en herenkoor 
 Jrgd. Bernard Harink, Jan en Sien Cornelissen, 
 Harrie Cornelissen. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor plaatsengeld, bijdrage Bisdom en eigen 
kerk. 
 

MISDIENAARS 
- 
 
LECTORES 
Za. 23 juli 18.30 uur; R. Jannink 
Zo. 31 juli 09.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
25 juli t/m 31 juli Hr. en mevr. Temmink 
01 aug. t/m 07 aug. Hr. en mevr. ter Avest 
 
DIENSTEN BENTELO 
Zo. 31 juli 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 30 juli 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 

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) 

 
 

ZONNEBLOEM Dag boottocht, JAN PLEZIER, Regio ZONNEHOF. 
Op woensdag 7 september 2016 gaan we opnieuw een dag uit met de 

boot de 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. 
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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, 3676583. 
Zonnebloem, regio “Zonnehof” 
 

Website katholiekleven.nl nu ook online 
Begin dit jaar ging het nieuwe YouTube videokanaal katholiekleven.nl 
van de Nederlandse bisschoppen van start. De bijbehorende website is 
eind mei ‘live’ gegaan. Daarmee is de ‘mediamix’ van katholiekleven.nl 
vooralsnog compleet: YouTube, Facebook en website. Ook is alvast 
een eigen Twitter-account geopend. 
Wekelijks worden nieuwe items geplaatst op katholiekleven.nl, zowel 
filmpjes als foto’s. Abonneren kan via YouTube en Facebook. Vanuit 
het Aartsbisdom Utrecht werkt rector Patrick Kuipers van de 
priesteropleiding het Ariënsinstituut mee aan de rubriek ‘De 
Boodschap’. Hierin geven priesters en een diaken uit verschillende 
bisdommen wekelijks uitleg over de lezingen van de zondag. Andere 
rubrieken zijn onder meer ‘Ik geloof’, ‘Heilig Jaar’ en ‘Paus Franciscus’. 
De (nieuwe) media zijn van belang bij het in beeld brengen van de 
actuele relevantie van geloof voor het leven van alledag. Bij de 
lancering van katholiekleven.nl liet kardinaal Eijk namens de 
Bisschoppenconferentie weten: “De Katholieke Kerk heeft de opdracht 
om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit 
doet zij op alle mogelijke manieren; in onze tijd ook via de nieuwe 
media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, 
verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet 
voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis 
en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel 
van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in 
Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven 
vanuit geloof, hoop en liefde.” 
 
Website: 
www.katholiekleven.nl 
 

http://www.katholiekleven.nl/
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YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCekKSj_tdihyinEHJHugpSg 
Facebook: 
www.facebook.com/katholiekleven.nl 
Twitter: 
https://twitter.com/KatholieklevenN 
 

SECRETARIAAT 
Op vrijdag 5 augustus is het secretariaat gesloten. 

https://www.youtube.com/channel/UCekKSj_tdihyinEHJHugpSg
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