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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. 48    No.  23 + 24 + 25        30 april  2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za. 30 apr. 18.30 uur;  GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Minie Koppelman-Scholten, jrgd. Johan Morskieft, Bernard 

Grootte Bromhaar, Willem en Fiene ten Dam. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 03 mei 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Gerhard Landewé. 

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

 
Wo. 04 mei 18.30 uur;  VIGILI VAN HEMELVAART 
    GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Hoogland/Dames- en Herenkoor 
 Johan Vossebeld, overleden familie Vossebeld-Arning, 
 Adéle van der Aa-Vossebeld, uit dankbaarheid, tot zekere 

intentie. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 08 mei 09.30 uur; GEEN VIERING 
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Di. 10 mei 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Marie Siemerink-Landewé. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 15 mei 09.30 uur; 1e PINKSTERDAG 
    PAROCHIEVIERING IN  DELDEN 
 
Ma. 16 mei 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 17 mei 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. 22 mei 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    MARIAVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Overleden fam. Aarnink, ouders Breteler-Breukers,  ouders 

Kamphuis-Stroeve, Gerrit ten Tije. 
 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. 
Zaterdag 30 april is de extra mandjescollecte voor Roepingenzondag. 
Woensdag 4 mei is de extra mandjescollecte voor de boekjes en het 
stencilwerk. 
 

MISDIENAARS 
Za. 30 apr. 18.30 uur; Marije Breteler en Lot Beltman 
Wo. 04 mei 18.30 uur; Bente Lansink Rotgerink en Megan Verberne 
 
LECTORES 
Wo. 04 mei 18.30 uur; T. Meijerink 
Zo. 22 mei 09.30 uur; Tr. Kamphuis 
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KOSTERS 
02 mei t/m 08 mei Hr. en mevr. Temmink 
09 mei t/m 15 mei Hr. en mevr. Ter Avest 
16 mei t/m 22 mei W. Wielens 
23 mei t/m 29 mei Hr. en mevr. Temmink 
 
DIENSTEN BENTELO 
Wo. 04 mei 18.30 uur; Vigili van Hemelvaart; Eucharistieviering 
    pastoor Oortman 
Zo. 08 mei 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 22 mei 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Do. 05 mei 09.30 uur;  Woco/pastor Ogink 
Za. 07 mei 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Hoogland 
Za. 21 mei 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Nowara 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES  

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

SOOSSEINTJE 
Dinsdag 3 mei a.s. gaan we gezamenlijk munten tellen voor de 
komende Pinksterfeesten. We beginnen om 14.30 uur. We verwachten 
u weer zoveel mogelijk, want ‘vele handen maken licht werk. 
Daar gaan we dan weer voor!!! 
Groet, het bestuur 
 

VROUW ACTIEF BECKUM 
We hebben nog twee activiteiten op ons programma staan. 
Allereerst gaan we op DINSDAG 24 MEI genieten tijdens een 
AVONDFIETSTOCHT. 
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We vertrekken om 18.15 uur bij de kerk, opgaaf is niet noodzakelijk. 
Onderweg een gezellige stop met koffie en na afloop een gezamenlijk 
drankje. 
Als afsluiter van het seizoen gaan we op WOENSDAG 22 JUNI een 
DAGJE UIT met de BUS. 
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 40,- p.p. We proberen een 
programma te maken met voor elk wat wils. Het zal in elk geval een 
compleet verzorgd dagje uit zijn. 
Zoals het nu staat vertrekken we om 8.00 uur bij de kerk, maar we 
houden je t.z.t. op de hoogte. 
BELANGRIJK: 22 juni duurt nog wel even maar om de juiste bus en 
andere reserveringen te kunnen doen willen we nu al graag weten wie 
er allemaal mee gaat. DUS: VANAF NU graag AANMELDEN! 
Dat kan door te bellen met 074-3676445, te mailen met 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of door het contactformulier van 
onze website www.vrouwactiefbeckum.nl in te vullen. (een enkeling 
heeft zich al opgegeven, dit staat genoteerd) 
Om duidelijkheid te krijgen: AANMELDEN kan t/m 10 mei. Dus niet 
vergeten en geef je per omgaande op! 
We kijken uit naar jullie aanmeldingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur Vrouw Actief Beckum 

http://www.vrouwactiefbeckum.nl/

