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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. 40 + 41       27 aug. 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za. 27 aug. 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Gerrit ten Tije, Minie Koppelman-Scholten. 

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

 
Di. 30 aug. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 

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

 
Zo. 04 sept. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 10 sept. 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot, 

Minie Koppelman-Scholten, Johan Vossebeld, Bernard Grootte 
Bromhaar en familie, overleden familie Aarnink, 
Willem en Fiene ten Dam, Gerrit ten Tije, jrgd. Jan Waanders, 
Adéle van der Aa-Vossebeld, overleden familie Vossebeld-
Arning. 
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. 
Zaterdag 10 september is de extra mandjescollecte voor de boekjes en 
het stencilwerk. 
 

MISDIENAARS 
- 
 

LECTORES 
Za. 27 aug. 18.30 uur; T. Kamphuis 
Za. 10 sept. 18.30 uur; R. Jannink 
 

KOSTERS 
29 aug. t/m 04 sept. Mevr. Wielens 
05 sept. t/m 11 sept. Hr. en mevr. Temmink 
12 sept. t/m 18 sept. Hr. en mevr. ter Avest 
 

DIENSTEN BENTELO 
Zo. 04 sept. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 11 sept. 10.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
 

DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 03 sept. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 11 sept. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 

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) 

 
SOOSSEINTJE 
Woensdag 14 september hebben we ons jaarlijkse reisje van de soos. 
We verwachten u ‘s morgens om 8.30 uur bij Restaurant de Zevenster, 
Haaksbergerstraat 123 in Oele en we vertrekken om 8.45 uur. 
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We zijn dan om ongeveer 18.45 uur terug waar het diner op ons wacht. 
Uw bijdrage voor deze dag is € 60,00. Iemand van het bestuur komt 
een deze weken langs om te vragen of u meegaat en het geld te innen. 
Als u alleen komt eten, betaalt u € 20,00. Het zou heel erg fijn zijn, als 
u het geld gepast klaar hebt liggen. Dat scheelt ons weer tijd. U bent 
ook van harte welkom als u geen lid bent. Dan betaalt u iets meer, 
maar dan moet u dit wel even melden bij iemand van het bestuur. Het 
zou ook heel erg fijn zijn als u zich aanmeld als nieuw lid. Dan kunt u 
ook voor € 60,00 euro mee, want er zijn afgelopen jaar weer 
verschillende mensen weggevallen door ziekte of verhuizen. Neem de 
stap en kom gezellig bij de soos. Het zou jammer zijn dat de soos moet 
stoppen omdat we niet genoeg leden hebben. Waar we naar toe gaan, 
is nog een verassing maar dit komt zeker goed. We hopen dat u allen 
weer meegaat, mooi weer mee brengt en dan hebben we een leuke 
dag! 
Een hartelijke groet namens de soos. 
Anny Ottink. 
 
UITNODIGING 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de viering van de heiligverklaring van 
Moeder Teresa 
 
Waar: Moeder Teresa kerk, Meijersweg 10, 7553 AZ Hengelo 
Wanneer: Zondag 4 september van 11.00 uur tot 15.00 uur 
Wie: Alle parochianen van de Goede Herder Parochie en andere 
belangstellenden 
 
Programma: 
11.00 uur: Feestelijke H. Eucharistieviering met voorganger  

pastoor  M. Oortman 
12.30 uur: Aandacht voor de heiligverklaring van Moeder Teresa in 

Rome 
13.00 uur: Gezamenlijke brunch en presentatie van de diaconale 

werkgroepen 
15.00 uur: Afsluiting van een feestelijke dag 
Alle koren van de Moeder Teresa parochie verlenen hun medewerking. Er is 
een kindernevendienst en crèche. Ter ere van Moeder Teresa heeft Paus 
Franciscus het weekend van 3 en 4 september 2016 uitgeroepen tot een 
jubileumweekend voor alle diaconale werkers. Voor de kinderen is er een 
springkussen. Voor alle andere bijzondere festiviteiten verwijs ik u naar de 
Samenloop en onze website: www.moederteresakerk.nl. We hopen u daar 
met velen te ontmoeten. Werkgroep Moeder Teresa Heiligverklaring. 

http://www.moederteresakerk.nl/www.moederteresakerk.nl
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UITNODIGING VOOR PAROCHIANEN EN VRIJWILLIGERS OP 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

Op 4 september 2016 wordt Moeder Teresa heilig verklaard. 

Paus Franciscus heeft het weekend van 3 en 4 september 2016 uitgeroepen 
tot een jubileumweekend voor alle diaconale werkers. Of te wel alle 
vrijwilligers, die zich inzetten voor de werken van barmhartigheid. In dit 
speciale weekend willen we alle parochianen en vrijwilligers in onze Goede 
Herder Parochie, Heilige Geest parochie en HH. Jacobus en 
Johannesparochie een bijzondere bezinningsmiddag aanbieden. 
 
Waar: Moeder Teresa kerk, Meijersweg 10, 7553 AZ Hengelo 
Wanneer: Zaterdag 3 september van 13.30 uur tot 17.00 uur 
Wie: Alle parochianen en vrijwilligers zijn van harte welkom 
 
Laat u bezielen door te luisteren, te zingen en in het gesprek met elkaar. De 
middag wordt o.a. verzorgd door mevrouw J. Verstappen met de lezing ‘De 

werken van barmhartigheid in de kunst’. De middag wordt afgesloten met een 
vesperviering. Daarna is er een gezellig samenzijn. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
Wilt u ons laten weten of u van deze uitnodiging gebruik maakt? U kunt zich 
opgeven via het secretariaat van de Moeder Teresa geloofsgemeenschap, 
074-2913009 of info@moederteresakerk.nl. Voor alle andere bijzondere 
festiviteiten verwijs ik u naar de Samenloop. Alle medeparochianen zijn van 
harte welkom om ook deze bijzondere festiviteiten mee te vieren. 
We hopen u daar met velen te ontmoeten. Werkgroep Moeder Teresa 
heiligverklaring.
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