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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. 32 + 33                      24 juni  2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 24 juni 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    J. Hag/Spirit 
 Ouders Vossebeld-Aarnink en overleden familie. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 27 juni 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 02 juli 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 04 juli 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 08 juli 18.30 uur; SCHOOLVERLATERSVIERING 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor van de Bemt/Spirit  

Gerrit ten Tije, jrgd. Liesbeth Mulder-ten Doeschot + Johan 
Mulder, ouders Westendorp-Koster + Gerrit. 

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl


 

2 

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 24 juni is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Za. 24 juni 18.30 uur; Spirit 
Za. 08 juli 18.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
26 juni t/m 02 juli Hr. en mevr. Temmink 
03 juli t/m 09 juli Hr. en mevr. Ter Avest 
10 juli t/m 16 juli Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 02 juli 09.30 uur; Geen viering 
Za. 08 juli 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 01 juli 18.30 uur; Schoolverlatersviering/Woco 
Zo. 09 juli 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Groothuis 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 
Mr. M.J.A. Oortman: Pastoor  06-20453713 
Liturgie  @:mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
H. Ogink:   pastoral werker 06-21483512 
Catechese  @: hogink@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer  06-23254488 (niet voor uitvaarten) 
 
OVERLEDEN 
Zondag 11 juni jl. is overleden Betsie Mulder-Witbreuk op de leeftijd 
van 89 jaar. Donderdag 15 juni hebben we afscheid van haar genomen 
tijdens de Avondwake. Vrijdag 16 juni vond de crematie plaats in 
besloten kring. Dat zij mag leven in de vrede van de Heer en moge 
God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht geven het 
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verdriet te dragen. 
 
VOOR OUDERS VAN KINDEREN UIT DE HEILIGE 
GEESTPAROCHIE. 
U dient uw kinderen nu aan te melden voor de eerste heilige 
communie 2018 en het vormsel. Mailen vóór 15 juli naar; 
secretariaat@pastoraalteam.nl onder vermelding van naam, school, 
geloofsgemeenschap en welk sacrament. Zie affiches achter in de kerk 
en op school. 
 
ZONNEBLOEMNIEUWS 

De Zonnebloem afd. Beckum organiseert voor 
haar gasten op zaterdag 15 juli  een Zonnedag . 
We verwachten u om 10.00 uur bij erve Goselink 
aan de Beckummerweg 38  waar we beginnen 
met  koffie en thee. We hebben weer een 
verrassend programma dat om 15.00 uur zal 
eindigen. Graag opgeven vóór 4 juni bij Ria 
Asbroek, tel. 074-3676573 of Mirjam Kleinsman, 
tel. 074-3676538. We hopen er samen weer een 
gezellige dag van te maken en u met velen  te  

mogen begroeten. 
Zonnebloem afd. Beckum 
 
25 JAAR PRIESTER 
Zondag 25 juni wordt het heugelijke feit gevierd dat pastor Nowara 25 
jaar priester is. De dag begint met de Eucharistieviering om 11.00 uur in 
de Stephanus in Borne, aansluitend zal er een receptie zijn. Om 16.00 
uur is er een plechtige vesper met aansluitend een barbecue. Iedereen is 
van harte welkom om aan deze festiviteiten deel te nemen en op deze 
wijze pastor Nowara te feliciteren met dit jubileum. 
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