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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.  38 + 39                     13 aug 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 13 aug. 18.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 

Jrgd. Herman Aarnink, Willem en Fiene ten Dam, 
jrgd. Gerrit ten Tije, ouders Waanders-Heppen, 
Minie Koppelman-Scholten, Bernard Grootte Bromhaar, 
Johan Vossebeld, jrgd. Jan Grashof, Antoon Timmerhuis, 
overleden familie Aarnink. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 16 aug. 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. 21 aug. 09.30 uur GEEN VIERING 
 
Di. 23 aug. 09.00 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    M. Pot 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
 
 
 

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl


 2 

Za. 27 aug. 18.30 uur WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 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 27 aug is de extra mandjescollecte voor de MIVA. 
 

MISDIENAARS 

- 
 

LECTORES 

Za. 13 aug 18.30 uur; T. ter Avest 
Za. 27 aug 18.30 uur; T. Kamphuis 
 

KOSTERS 
15 aug t/m 21 aug Hr. en mevr. Temmink 
22 aug t/m 28 aug Hr. en mevr. Ter Avest 
29 aug t/m 04 sept Mevr. Wielens 
 

DIENSTEN BENTELO 

Zo. 21 aug 09.30 uur; Woco/pastor Ogink 
Za. 27 aug 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 20 aug 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 28 aug 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Nowara 
 

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) 
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MIVA COLLECTE 2016 

‘Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten’ 
Zorg voor de meest kwetsbare groep patiënten is in India niet 
vanzelfsprekend. Op 27 en 28 augustus vindt weer de MIVA-collecte in 
de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder 
project in India; hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die 
stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de 
allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase 
katholieke gezondheidszorg organisatie CHAI ervoor dat dit gaat 
veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor 
terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten 
palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze 
zorgcentra, in het binnenland van India. Broeder Jotish zet zich al 
sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan 
ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen 
waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug 
te vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens is het 
waard”. Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet 
voor de patiënten en hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden. 
MIVA voelt zich bevoorrecht een bijdrage te mogen leveren aan dit 
project en hoopt op steun vanuit de parochies. De palliatieve 
zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer. Broeder Jotish: “De 
ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen 
vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald. De ernstig 
zieke patiënten zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Ook 
wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te 
bezoeken en ze daar hulp te bieden. Daarnaast wordt de ambulance 
ook ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te 
brengen naar hun familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde 
is.” Hoe kunt u helpen? De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is 
bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. We hopen met uw 
bijdrage meerdere palliatieve centra van vervoer te voorzien. Meer 
informatie? Op onze website www.miva.nl/collecte leest u meer over dit 
project. U vindt daar ook foto’s van het project. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw medewerking! 
 

SOOSSEINTJE 

Woensdag 14 september a.s. hebben we ons jaarlijkse reisje van de 
soos. We verwachten u ‘s morgens om 8.30 uur bij restaurant de 
Zevenster, Haaksbergerstraat 123 Oele. Van daaruit vertrekken we om 
8.45 uur. We zijn dan om ongeveer 18.45 uur terug waar het diner op 
ons wacht bij de Zevenster. Uw bijdrage voor deze dag is € 60. Iemand 
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van het bestuur komt een van deze weken langs, om te vragen of u 
meegaat en het geld te innen. Als u alleen komt eten, betaalt u € 20. 
Het zou heel erg fijn zijn als u het geld gepast klaar hebt liggen. Dat 
scheelt ons weer tijd. U bent ook van harte welkom als u geen lid bent. 
Dan betaalt u wat meer, maar dan moet u dit wel even melden bij 
iemand van het bestuur. Het zou ook heel erg fijn zijn als u zich 
aanmeld als nieuw lid; dan mag u ook voor € 60 euro mee, want er zijn 
afgelopen jaar weer verschillende mensen weggevallen door ziekte of 
verhuizen. Neem de stap en kom gezellig bij de soos. Het zou jammer 
zijn dat de soos moet stoppen omdat we niet genoeg leden hebben om 
wat te organiseren. Waar we naar toe gaan is nog een verrassing, 
maar dit komt zeker goed. We hopen dat u allen weer meegaat, mooi 
weer mee brengt en dan hebben we een leuke dag! 
Een hartelijke groet namens de soos. 
Anny Ottink. 


