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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. 28 + 29         27 mei 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wo. 24 mei 18.30 uur;  VIGILI VAN HEMELVAART 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch 

Dames- en Herenkoor 
 Minie Koppelman-Scholten. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 27 mei 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 30 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. 04 juni 09.30 uur; EERSTE PINKSTERDAG 
    EUCHARISTIEVIERING IN DELDEN 
    pastor Nowara en pastoraal team 
 
Ma. 05 juni 09.30 uur; TWEEDE PINKSTERDAG 
    EUCHARISTIEVIERING IN DELDEN 
    pastoor Oortman 
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Di. 06 juni 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 10 juni 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/samenzang + orgel 
 Ouders Kamphuis-Stroeve, Gerrit ten Tije, jrgd. Bernard Eijsink. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegene die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zaterdag 27 mei is de extra 
mandjescollecte voor week van de Nederlandse missionaris. 
 
LECTORES 
Za. 27 mei 18.30 uur; R. Jannink 
Za. 10 juni 18.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
29 mei t/m 04 juni Mevr. Wielens 
05 juni t/m 11 juni Hr. en mevr. Temmink 
12 juni t/m 18 juni Hr. en mevr. ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 10 juni 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 11 juni 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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JAARLIJKSE PAROCHIEAVOND 
Om alvast te noteren. 
Dinsdag 20 juni wordt de jaarlijkse parochievergadering gehouden in ‘t 
Proggiehoes. Aanvang; 20.00 uur. U bent hiervoor allen van harte 
uitgenodigd. 
 
KERKENDAG OVERIJSSEL 
Voor alle kerken in Overijssel! 
3 juni 2017 op ABDIJ NIEUW SION. 
Bij Diepenveen/Wesepe, van 10.00 uur tot 15.00 uur, eigen bijdrage 
€ 5. 
Rondleidingen o.a. door unieke Berceau 
(morgen/middag tijden 10.30 uur en 13.30 uur) 
Thema ontmoetingen in de binnentuin(s.v.p. eigen stoelen of kussens 
meenemen), Getijdenviering Middaggebed. 
De Abdij Nieuw Sion ligt aan de Gulikenweg 6 in Diepenveen. 
Opgave (aantal personen) s.v.p. bij: 
platformkerkenoverijssel@gmail.com (+ rondleiding) 

SECRETARIAAT 
Vrijdag 26 mei a.s. is het secretariaat gesloten. 
 

Aanbeveling voor de Pinkstercollecte 
Deze week vragen wij uw speciale aandacht voor de Week van de 
Nederlandse Missionaris, de WNM. Als vanouds is de Pinkstercollecte 
bestemd voor dit doel, waarmee we het welzijn en werk van 
missionarissen ondersteunen. Missionarissen geven veel en vragen 
weinig. Hooguit vragen zij de WNM om een bijdrage voor kosten van 
uitzending, werk, woning, parochie, zorg of welverdiend verlof. 
Met het vuur van de geest van Pinksteren steunen wij de Week 
Nederlandse Missionaris. Daarmee steunen wij onze zusters en 
broeders in de missie, die ons geloof met hart en ziel in praktijk 
brengen. Daarnaast steunen wij de jongere missionair werkers, die in 
hun voetsporen treden. Ook zij verbinden zich met mensen die in 
armoede en verdrukking leven, naar het voorbeeld van Jezus. 
Elke bijdrage aan de WNM is van wezenlijk belang voor de missionaire 
traditie. Ik beveel daarom deze collecte van harte bij u aan. Laten we 
samen onze missionarissen een hart onder de riem steken. En laten 
we samen de missionaire traditie voortzetten. Draag daarom op het 
Hoogfeest van Pinksteren volgende week ruimhartig bij aan deze 
speciale collecte bij de uitgang van de kerk. Hartelijk dank! 


