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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;1327711 
Kerkbijdrage  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
   Giro; NL 80 INGB 0003931154 
 

   Jrg. 48    No.  18        26 maart  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 26 mrt. 19:30 uur; EUCHARISTIEVIERING/pastor Escher  
    IN ST. ISIDORUSHOEVE 
 
Zo. 27 mrt. 09:30 uur; EERSTE PAASDAG; 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/dames-en herenkoor  
    en Spirit 

Bernard te Riet, jrgd. Benny Damveld, Johan Vossebeld, 
ouders Breteler-Breukers, ouders Kamphuis-Stroeve, ouders 
Waanders-Heppen, Minie Koppelman-Scholten, ouders 
Wielens-Gosselink, ouders Essink-Groot Breteler + Mathilde, 
ouders Ter Avest-Winters, ouders Löbker-Nijhuis, ouders 
Annink-Heijmerink + Marian, ouders Nijland-Oude Bos + 
Herman, overleden koorleden, ouders Roesink-Ter Braak, 
overleden familie Ter Avest-Ooink, tot zekere intentie, 
overleden familie Ter Avest-Rosta, ouders Mentink-Ten 
Asbroek, Hendrik en Annie Veldhuis. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Ma. 28 mrt. 09:30 uur; TWEEDE PAASDAG; 
    PAROCHIEVIERING  IN DELDEN 
    pastoor Oortman 
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Di. 29 mrt. 09:00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 02 apr. 18:30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
    presentatie communicanten 
 Johan Vossebeld, overleden familie Vossebeld-Arning, 
 Adéle van der Aa-Vossebeld, jrgd. Willem ten Dam, 
 Minie Koppelman-Scholten. 
 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. Eerste Paasdag is de extra mandjescollecte voor het onderhoud 
van onze kerk. 
Za. 2 april is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 
stencilwerk. 

 
MISDIENAARS 
Za. 02 apr. 18:30 uur; Aniek Veldhuis en Alisa Wielens 
 

LECTORES 
Zo. 27 mrt. 09:30 uur; Spirit 
Za. 02 apr. 18:30 uur; Mevr. Kamphuis 
 

KOSTERS 
28 mrt. t/m 03 apr.  Hr. en mevr. Ter Avest 
04 apr. t/m 10 apr.  Mevr. Wielens 

 
DIENSTEN BENTELO 
Zo. 27 mrt. 09:30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
Za. 02 apr. 18:30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 

DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 26 mrt. 19:30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 

samen met Beckum 
Zo. 03 apr. 09:30 uur; Woco/Werkgroep 
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TELEFOONNUMMERS PASTORES  

Mr. M.J.A.Oortman: Pastoor 06-20453713 
Liturgie @:mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
H.Ogink: past. werker  06-21483512 
Catechese @: hogink@heiligegeestparochie.nl 
 
C. Saris; past. werker  06-23737003 
Diaconie @: csaris@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer   06-23254488 (niet voor uitvaarten) 

 
ZONNEBLOEM 
ONTMOETINGSDAG BECKUM/BENTELO/HENGEVELDE 
Op dinsdag 19 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- 
Rest. Het Wapen van Beckum (Boenders). U bent vanaf 9:45 uur 
van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets 
lekkers. Daarna is het tijd voor een overweging, die wordt 
verzorgd door Pastor Ogink. 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 inclusief koffie/thee, 
drankje en diner zijn € 30 p.p. te voldoen bij opgave. 
Hebt u belangstelling? Dan kunt u zich tot 12 april opgeven bij Mariet 
Eijsink, telefoon 074-3676498. 
 

KLEDING-INZAMELING 
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en 
steun Cordaid Mensen in Nood! 
Op zaterdag 2 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 

mailto:hogink@heiligegeestparochie.nl
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De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh: 
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de 
wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met het regen- en 
cycloonseizoen juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele 
stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar 
verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen 
mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig 
sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we 
hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als 
waterbouwers, toch kunnen helpen? Help mee met uw oude textiel: 
Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid 
Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen 
beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een 
preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor 
kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen 
doorkomen.  
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  

http://www.samskledingactie.nl/

