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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. 49               No. 01           26 november 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 27 nov. 09.30 uur;  EERSTE ADVENT 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Spirit 
 Jrgd. Bertha ten Dam en Bernard. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 29 nov.  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. 

 
Za. 03 dec. 18.30 uur; TWEEDE ADVENT 
    GEEN VIERING 
 
Di. 06 dec. 09.00 uur;  EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Gerhard 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. 11 dec. 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
 Johan Mulder, Minie Koppelman-Scholten, Johan Vossebeld, 

jrgd. Fiene ten Dam, Truus Kamphuis,  
pastor Wilfried Vossebeld en familie. 

 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. Tijdens de Advent is de kerkdeurcollecte voor de Bisschoppelijke 
Adventsactie Solidaridad. 
 

LECTORES 
Zo. 11 dec. 09.30 uur; T. Meijerink 
 

KOSTERS 
28 nov. t/m 04 dec. Hr. en mevr. Temmink 
05 dec. t/m 11 dec. Hr. en mevr. Ter Avest 
12 dec. t/m 18 dec. Mevr. Wielens 
 

VIERINGEN BENTELO 
Za. 03 dec. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 11 dec. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 04 dec. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 10 dec. 18.30 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) 
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OVERLEDEN 
Donderdag 17 november is overleden Johan Waanders op de leeftijd 
van 77 jaar. We hebben afscheid van hem genomen op dinsdag 22 
november, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof. Dat hij mag leven in de vrede van 
de Heer en moge God zijn familie de kracht geven het verdriet te 
dragen. 

 
KERKBIJDRAGE 
Willen de parochianen die hun toegezegde kerkbijdrage nog niet 
hebben voldaan, dit zo spoedig mogelijk overmaken? Dan kunnen de 
vrijwilligers van de kerkbijdrage het jaar afsluiten. 
 

UITNODIGING  
“Stil leed in het buitengebied” 
Presentatie Actieplan agrarische sector en Sociale kaart Hof van 
Twente  
Donderdag 1 december 2016 om 20.00 uur 
Zalencentrum Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op de 
erfbetredersavond. Tijdens deze avond praten wij u graag bij over de 
inzet van ons Platform Stil Leed, het Actieplan agrarische sector in de 
gemeente Hof van Twente en de sociale kaart. Daarnaast willen we 
ook graag kennis en ervaring uitwisselen met u als regionaal 
erfbetredersnetwerk. Een aantal regionale erfbetreders hebben we 
gevraagd om meer te vertellen over persoonlijke ervaringen en 
verwachtingen richting toekomst. Ook zal bedrijfscoach Paulien 
Hogenkamp haar ervaring met ons delen en ons van tips voorzien 
rondom het signaleren en reageren. Platform Stil Leed Bewoners uit 
het buitengebied van de gemeente Hof van Twente kunnen een 
beroep doen op het Platform Stil Leed in het Buitengebied. Het 
platform bestaat uit vrijwilligers en professionals die een agrarische 
achtergrond hebben of uit de hulpverlening komen. Het platform neemt 
de problemen niet over maar weet wel goed de weg en kan snel de 
juiste mensen inschakelen. 
 
Opgave: 
Uiteraard kunt u deze uitnodiging doorsturen aan geïnteresseerden 
binnen uw netwerk. Graag horen we wel vooraf of u komt. U kunt zich 
opgeven via E info@stimuland.nl | T (0529) 47 81 80. 
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Oecumenische adventswandeling en viering  
“Samen op weg naar het licht” 
13 december 2016 
De Advent is een tijd van verwachting, uitzien naar de vredevorst, 
naar een nieuw begin.  
Het is tevens uitzien naar het licht en het leven dat recht doet en vrede 
sticht. Vanwege alle spanningen in de wereld verlangen wij hier meer 
naar dan ooit. We willen hier uitdrukking aan geven door met elkaar op 
weg te gaan in het donker en te bidden en te zingen in het licht en wel 
op dinsdagavond 13 december aanstaande. 
De wandeling start en eindigt in de H.H. Paulus en Petruskerk te 
Hengevelde. U wordt verwacht om 19.00 uur. Na een korte bezinning 
gaan we op weg. Rond 20.15 staat de koffie/thee klaar. Omstreeks 
20.30 uur sluiten we de avond af met een oecumenische 
gebedsviering, waarin Ria Doornbusch zal voorgaan. 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 
We zien uit naar uw komst. 
Werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest 
Parochie.  
Voor wie: 
Parochianen, gemeenteleden en belangstellenden 
van Beckum, Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde, 
Delden, Goor, Diepenheim en Markelo.  
En een ieder die zich wil bezinnen in de periode van Advent.  
Wanneer: 
Dinsdagavond 13 december 2016 
Waar:  
H.H. Paulus en Petruskerk Goorsestraat 19 te Hengevelde 
Hoe laat: Ontvangst om 19.00 uur 


