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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. 13 + 14             11 februari 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 11 febr. 18.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

Gerrit ten Tije, Antoon Timmerhuis, jrgd. Leis Scholten en 
Herman, Johan Vossebeld, Adéle van der Aa-Vossebeld, 
overleden familie Vossebeld-Arning, overleden familie Aarnink. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 14 febr. 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 19 febr. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 21 febr. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Marie Berndsen-Vossebeld 

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

Za. 25 febr.  18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/dames-en herenkoor 
 Jrgd. ouders Bretler-Breukers, Johan Mulder, Hendrik ter Avest, 
 ouders Vossebeld-Boenders en Richard Vossebeld. 
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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 eigen kerk.  
Zaterdag 11 februari is de extra mandjescollecte voor de boekjes en 
het stencilwerk. 
 

LECTORES 
Za. 25 febr. 18.30 uur; R. Jannink 
 

KOSTERS 
13 febr. t/m 19 febr. Mevr. Wielens 
20 febr. t/m 26 febr. Hr. en mevr. Temmink 
27 febr. t/m 05 mrt. Hr. en mevr. ter Avest 
 

VIERINGEN BENTELO 
Zo. 19 febr.  09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Oortman 
Zo. 26 febr. 11.11 uur; Woco/carnavalsviering/pastor Timmerman 
 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 18 febr. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 26 febr. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 

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) 

 
OVERLEDEN 
Zaterdag 28 januari jl. is overleden Bennie Vossebeld op de leeftijd van 
84 jaar. We hebben afscheid van hem genomen op donderdag 2 
februari tijdens de uitvaartviering. Vrijdag 3 februari hebben we hem 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 
Dat hij mag leven in de vrede van de Heer en moge God zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen de kracht geven het verdriet te 
dragen. 
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JUBILEUM 
Jongerenkoor Eigen-Wijs bestaat dit jaar 50 jaar. Natuurlijk willen wij 
dit met zoveel mogelijk parochianen vieren. De voorstelling is op 
zaterdag 11 maart om 20:00 uur in de Reggehof te Goor. Vanaf 19:15 
uur zullen er oude jongerenkoor nummers klinken in de foyer voordat 
de voorstelling begint. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen bij 
de Reggehof. 
Waar: Reggehof Goor 
Wanneer: Zaterdag 11 maart 20:00 uur 
Live muziek (jongerenkoor liederen) van 19:15 uur in de foyer 
Kaarten: à  € 10,-  te koop bij de Reggehof 
 

SOOSSEINTJE 
Dinsdag 21 februari a.s. houden we de soosmiddag gezamenlijk met 
de soos uit Bentelo. Dit is in zaal Spoolder in Bentelo. Zoals gewoonlijk 
beginnen we om 14.30 uur. Als het even kan graag op tijd in Bentelo, 
het is ook om 17.00 uur afgelopen. 
 
Dan is de soos van maart op VRIJDAG 10 MAART. 
Dan komt Mevr S. Wielens ons van alles vertellen over bijen. Er is ook 
eventueel honing te koop. Als u geld meeneemt zou handig zijn!  
Het zou fijn zijn u allen weer te zien. Hou deze middagen vrij en tot 
dan!!! 
 
PS, dit bericht komt niet opnieuw in Onder Ons, dus noteer het alvast 
voor maart. 
Groet het bestuur. 
 

Eilanden van Hoop in San Salvador - Vastenactie 2017 
In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de 
Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. 
San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan 
gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. 
De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven 
in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en 
beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. 
Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere 
kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. 
De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. 
Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en 
vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, 
zonder vader en zonder geld. Ons campagneproject – de 
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samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen 
voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De 
jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief 
bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed 
bestaan kunnen opbouwen. Met onze bijdrage aan het 
campagneproject steunen we verschillende initiatieven, alle ‘Eilanden 
van hoop’ in een gewelddadige samenleving. 

 Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la 
Guarda. 

 De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.  

 Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos. 

 Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen. 

 CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun 
werk.  

Veel extra informatie, tips en campagnesuggesties op de website. 
Kijk op www.vastenactie.nl  

http://www.vastenactie.nl/

