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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.  19 + 20                   25 maart  2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
Di. 28 mrt. 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 apr. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 04 apr. 09.00 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink 
 Hendrik Landewé 

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

 
Zo. 09 apr. 09.30 uur; PALMPASEN 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    GEZINSVIERING 

PALMPASENOPTOCHT 
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    pastor Ogink/Spirit 
 Jrgd. Willem ten Dam, Gerrit ten Tije, jrgd. Marie Aarnink 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
  13.00 uur; DOOPVIERING 
    Dean Pot en Annelynn Koenderink 
 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk.  
Zaterdag 25 maart is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 
stencilwerk. 
 

LECTORES 
Zo. 09 apr. 09.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
27 mrt. t/m 02 apr Mevr. Wielens 
03 apr. t/m 09 apr. Hr. en mevr. Temmink 
10 apr. t/m 16 apr. Hr. en mevr. ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 02 apr. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 08 apr. 18.30 uur; Woco/gezinsviering/pastor Timmerman 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 01 apr. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Zo. 09 apr. 09.30 uur; Woco/gezinsviering/pastor Timmerman 
 
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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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 
 
BOETEVIERING 
Dinsdag 11 april om 18.30 uur is er in de Heilige Blasius kerk te Delden 
een boeteviering ter voorbereiding op Pasen. U bent hier allen van 
harte voor uitgenodigd. 
 
ONZE LIEVE VROUWE VAN FATIMA 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de verschijnen van Onze Lieve 
Vrouwe van Fatima hebben plaatsgevonden. In ons bisdom is een 
officiële replica van het beeld van Fatima aanwezig dat op 26 maart in 
de Lambertus basiliek in Hengelo aanwezig zal zijn. Dit beeld zal 
tijdens de eucharistievieringen te zien zijn, maar er zal bijzondere 
aandacht zijn voor de verschijningen van Fatima tijdens de vesper op 
die zondag om 17.00 uur ’s middags. De basiliek is vanaf 16.00 uur 
geopend voor mensen die in stil gebed bij het beeld van Onze Lieve 
Vrouwe van Fatima willen bidden. U bent van harte allen uitgenodigd. 
Een Affiche met betreffende informatie vindt u achter in de kerk. 
 
VOEDSELBANK 
In de veertigdagentijd worden wij opgeroepen om solidair te zijn met de 
minderbedeelde medemens. Dit willen wij doen door houdbare 
producten voor de voedselbank in te zamelen. Achter in de kerk vindt u 
een mand waarin u de meegebrachte producten kunt leggen. Het 
pastoraal team nodigt u van harte uit om aan deze actie bij te dragen. 
 

SOOSSEINTJE 
Dinsdag 4 april a.s. hebben we weer soos. De laatste van het seizoen. 
Deze middag wordt verzorgd door de heer In ’t Veld. We laten ons 
verrassen wat hij allemaal te vertellen heeft. Het is een echte 
natuurman. Hij werkt voor  Natuurmonumenten. 
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Dan gaan we in de maand mei nog munten tellen. De datum is nog niet 
bekend, het zal zeker op een dinsdag zijn. Volgende week komt onder 
ons niet uit vandaar deze week dit bericht. We verwachten jullie allen 
weer op dinsdag 4 april om 14.30 uur. Tot dan! 
Het bestuur. 
 
ONTMOETINGSDAG ZONNEBLOEM 
BECKUM/BENTELO/HENGEVELDE 
Op woensdag 26 april organiseren de Zonnebloemafdelingen 
Beckum, Bentelo en Hengevelde de jaarlijkse ontmoetingsdag voor 
hun gasten en iedere “oudere” die daar belangstelling voor heeft. Het 
is een dag van ontmoeten en oude bekenden zien. Daar wilt u toch ook 
bij zijn?  
Deze dag van gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden in Café- 
Restaurant Assink te Hengevelde. Vanaf 10.00 uur bent u daar van 
harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers. 
Daarna is het tijd voor een overweging, die wordt verzorgd door 
Pastor Doornbusch. Dan volgt het borreluurtje met aansluitend 
het diner. Na de middagpauze kunt u onder het genot van een 
drankje genieten van een ontspannende verrassing en de loterij. 
De kosten voor deze geheel verzorgde dag incl. koffie/thee, 
drankje en diner zijn € 30,-- per persoon, te voldoen bij opgave. 
Hebt u belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij 
Mariet Eijsink, tel. 074-3676498. 


