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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.  17 +18                    11 maart  2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 11 mrt. 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

Bernard te Riet, Gerrit ten Tije, overleden familie Vossebeld-
Arning, overleden familie Aarnink, jrgd. ouders Markslag-
Bekkedam. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 14 mrt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Gerhard Busscher 

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

 
Zo. 19 mrt; 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 21 mrt. 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. 
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Za. 25 mrt. 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Truus Kamphuis. 
 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 25 maart is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 
stencilwerk. 
 

LECTORES 
Za. 25 mrt. 18.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
13 mrt. t/m 19 mrt. Hr. en mevr. Temmink 
20 mrt. t/m 26 mrt. Hr. en mevr. ter Avest 
27 mrt. t/m 02 apr.  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 18 mrt. 18.30 uur; H. Vormsel 
Za. 25 mrt. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 18 mrt. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Geurts 
Zo. 26 mrt. 09.30 uur; Woco/pastor Ogink 
 
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) 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op dinsdag 30 mei 2017 gaan we weer een dag met de boot. Dit jaar 
voor het eerst met een nieuwe boot, genaamd de Nirvana. Vertrek 
ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00 uur zijn we weer terug in de 
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Haven van Goor. Op de boot wordt voor koffie/thee, warme maaltijd en 
drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een 
mooi dagje uit! 
Opgave voor 30 april bij Els Harink (074-3676574) of bij een van de 
andere vrijwilligsters van de afdeling Zonnebloem Beckum. 
 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s 
Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! 

Op zaterdag 1 april vindt in Beckum 
de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic 

zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres: 
Parochiehuis Beckum  Beckumerschoolweg   38 
 
Met de opbrengsten van deze actie steunen we de hulp aan 500 
Nepalese families, vooral vrouwen en kinderen, die door aardbevingen 
en overstromingen noodgedwongen hun dorp hebben moeten verlaten. 
De hulp bestaat uit schoon drinkwater, voldoende eten, een dak boven 
het hoofd en trainingen zodat deze ontheemde Nepalezen weer zelf 
een toekomst kunnen opbouwen. 
 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 088-
2080100 

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één 
van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de 
kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.200 
vrijwilligers. Met de opbrengst steunt Sam’s Kledingactie de projecten 
van Cordaid Mensen in Nood.  
PALMPASENVIERING 
In Geestig is vermeld dat de Palmpasenviering/gezinsviering op 
zaterdag 8 april is. Dit is geruild met Hengevelde en is nu op  
zondagmorgen 9 april om 09.30 uur. 
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