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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. 6 + 7 + 8             31 december 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 31 dec. 19.00 uur; OUDEJAARSDAG 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Willem en Fiene ten Dam, jrgd. Johan Grootte Bromhaar, ouders 

Eijsink-Rupert en familie, ouders Schartman-Bouwhuis en 
familie, Johan Vossebeld, Aloysius Stegeman, ouders Maatje- 
Koenderink. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Zo. 01 jan. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING  IN DELDEN 
 
Di. 03 jan. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Johan Vossebeld. 

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

 
Zo. 08 jan. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING  

IN HENGEVELDE 
    NIEUWJAARSRECEPTIE 
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Di. 10 jan. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Johannes Landewé 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 14 jan. 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Jrgd. Hendrik Aarnink, ouders Westendorp-Koster en Gerrit, 
 Gerrit ten Tije, ouders Vossebeld-Temmink,  Dora en Martinus 

Knoef-Temmink, Aloysius Stegeman, overleden familie 
Vossebeld-Arning, Adéle van der Aa-Vossebeld, jrgd. Marie 
Veldhuis-Ottink. 
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.  
 

LECTORES 
Za. 31 dec. 19.00 uur; M. Pot 
Za. 14 jan. 18.30 uur; T. Kamphuis 
 

KOSTERS 
02 jan. t/m 08 jan. Mevr. Wielens 
09 jan. t/m 15 jan. Hr. en mevr. Temmink 
 

VIERINGEN BENTELO 
Za. 14 jan. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 15 jan. 09.30 uur; Woco/werkgroep 

 

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 10 januari a.s. is er weer soos. De heer Theunissen komt deze 
middag verzorgen. We verwachten jullie allen weer, om samen op het 
nieuwe jaar te proosten. Om 14.30 uur beginnen we. Hou deze middag 
vrij en graag tot dan!! 
Groeten het bestuur. 
 

OVERLEDEN 
Op dinsdag 13 december 2016 is overleden Tonnie Pot op de leeftijd 
van 74 jaar. We hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
avondwake op maandag 19 december. Dinsdag is hij in besloten kring 
begraven op het parochiële kerkhof. Dat hij mag leven in de vrede van 
de Heer en moge God zijn partner, kinderen en kleinkinderen de kracht 
geven het verdriet te dragen. 
 

MEDEDELINGEN 

 In januari van het nieuwe jaar zullen de enveloppen weer bij u in 
de bus vallen voor de Aktie Kerkbalans. Misschien vindt u het 
vreemd dat hier over nu gesproken wordt, maar het bestuur van 
de parochie, de vrijwilligers van de locatieraad en 
pastoraatsgroep van deze geloofsgemeenschap en de pastores 
willen u wijzen op het grote belang van deze actie. Zonder uw 
financiële bijdrage kan het pastorale werk niet gedaan worden en 
kan het kerkgebouw niet onderhouden worden en in stand 
blijven. Denkt u daaraan als u de brief in de bus aantreft.  

 

 Zondag 8 januari 2017 is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsviering 
voor alle parochianen van de Heilige Geest parochie. De viering 
zal plaatsvinden om 09.30 uur in de H.H. Petrus en Paulus kerk 
te Hengevelde. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie bij café 
Assink in Hengevelde. U bent allen van harte hiervoor 
uitgenodigd.  

 

 Op 11 januari 2017 hoop ik, pastoor Oortman, toe te treden tot 
de club van vijftigjarigen. Geen reden om te treuren, maar om te 
vieren en wel op zondag 15 januari. Om 11.00 uur zal er een 
Eucharistieviering zijn in de Lambertusbasiliek te Hengelo. Van 
13.30 uur tot 16.30 uur zal er een receptie zijn in de Stefans-hof, 
Grotestraat 207 te Borne. 
Graag nodig ik u van harte hiervoor uit. 
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KOFFIEDRINKEN 
Dinsdag 3 januari staat na de viering de koffie klaar. 
 

MARIAKAPEL 
In verband met vandalisme, het hek van de Mariakapel is geforceerd, 
was de kapel voorlopig gesloten. Ondertussen is de Mariakapel weer 
geopend.  


