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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. 46 + 47                   8 oktober 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 08 okt. 18.30 uur; GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Truus Kamphuis, Minie Koppelman-Scholten, 
 Johan Vossebeld, Bernard Grootte Bromhaar + familie, 
 overleden familie Vossebeld-Arning, Willem en Fiene ten Dam, 

Adéle van der Aa-Vossebeld, jrgd. ouders Martinus en Marie 
Vollenbroek. 

 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 11 okt. 09.00 uur;  GEEN VIERING 
  14.30 uur;  Opening Soosseizoen 
 
Zo. 16 okt. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 18 okt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Johanna Landewé-Laarman 
 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. 22 okt. 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Johan Mulder, Liesbeth Mulder-ten Doeschot, 
 overleden familie Aarnink, jrgd. Jan Aarnink, Gerrit ten Tije, 
 Dika ter Avest-Winters, Minie Koppelman-Scholten,  
 Jan en Sien Cornelissen, Harrie Cornelissen. 
 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.  
Za. 8 okt. is de extra mandjescollecte voor Wereldmissiedag van de 
kinderen. 
Za. 22 okt. is de extra mandjescollecte voor Missiezondag. 
 

LECTORES 
Za. 08 okt. 18.30 uur; T. Meijerink 
Za. 22 okt. 18.30 uur; T. Kamphuis 
 

KOSTERS 
10 okt. t/m 16 okt. Mevr. Wielens 
17 okt. t/m 23 okt. Hr. en mevr. Temmink 
24 okt. t/m 30 okt. Hr. en mevr. ter Avest 

 
DIENSTEN BENTELO 
Zo. 16 okt. 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 22 okt. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

DIENSTEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 15 okt. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 23 okt. 09.30 uur; Woco/pastor van de Bemt 
 

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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SOOSSEINTJE 
Dinsdag 11 oktober a,s, is weer de eerste soosmiddag van dit seizoen. 
Deze middag is in samenwerking met de Zonnebloem. Pastor Ogink 
zal voorgaan in de viering, Iedereen is van harte welkom, het is dus 
voor alle gezindten. We verwachten niet alleen de soosleden maar 
iedereen die ook op de Zonnebloemactiviteiten aanwezig zijn. Bent u 
hier nog nooit geweest, kom gerust want een keer moet de eerste keer 
zijn. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag. Zoals 
gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur, eerst koffie, dan de viering, en 
om ongeveer 16.00 uur hebben we een gezamenlijke broodmaaltijd. 
Rond 17.00 uur zal deze middag afgelopen zijn, dezelfde tijd als 
anders. Dan zou ik u willen vragen of de soosleden de contributie  
€ 40,- in gepast geld mee willen nemen. Dit is gemakkelijker voor onze 
penningmeester. Bij de contributie zitten alle drankjes en koffie bij in 
voor het hele seizoen. Toch willen we heel erg graag nieuwe leden 
zien. We hebben afgelopen jaar veel leden verloren, niet omdat ze de 
soos niet gezellig vonden, maar omdat ze zijn overleden. U mag ook 
eerst contact opnemen met iemand van het bestuur over het wel en 
wee van onze soos, maar uw komst stellen we erg op prijs. We hebben 
weer een leuk programma!!! 
Graag tot dinsdag 11 oktober a.s. om 14.30 uur. 
Groeten, het bestuur. 
 
 

 
Hubertusviering op zondag 30 oktober 2016 
 
Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar 
aalmoezenier Anne Kramer de kerkdienst in het 
Twentse dialect opdragen en wel in de R.K. Heilige 
Blasius te Beckum, die voor deze dag feestelijk is 
versierd. Aanvang van de kerkdienst is 10.30 uur en 
is gratis toegankelijk voor allen die deze bijzondere 
viering willen bijwonen. Tijdens de kerkdienst geeft, 
zoals ieder jaar, de jachthoorngroep Les Trompes 
de Quatre Vents acte de préséance. De organist en 

het Dames- en Herenkoor van R.K. Heilige Blasius zullen tevens de 
mis begeleiden. 
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Na de mis is er gelegenheid om uw jachthond door Anne Kramer te 
laten zegenen en de ervaring heeft geleerd dat velen hiervan dankbaar 
gebruik maken. De Twentse Jachthoornblazers zullen u na de 
kerkdienst bij uw binnenkomst bij Het Wapen van Beckum (Boenders), 
Beckummerkerkweg 20 te Beckum, begroeten. 
 
Eenieder is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen. 
Aansluitend aan de kerkdienst in de R.K. Heilige Blasius bent u van 
harte welkom om bij Het Wapen van Beckum het nodige in de vorm 
van een kopje koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn te 
genieten. Ongetwijfeld zal dan veel jagerslatijn ook dit jaar over de tafel 
gaan! Voor de laatste nieuwtjes en informatie kunt u altijd even een 
kijkje nemen op onze website www.enschedesejagersvereniging.nl 
 
Elly Huijsman, PR Enschedese Jagersvereniging 
enschedesejagersvereniging@gmail.com 
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