
 1 

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. 36-37-38-39-40                         22 juli 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 22 juli 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Hendrik Veldhuis, ouders Waanders-Heppen,  ouders 

Baumeister-Wielens en overleden familie. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 25 juli 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 30 juli 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

Ouders Harink-Scharenberg, overleden familie Vossebeld-
Arning. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 01 aug. 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. 
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Za. 05 aug. 18.30 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 08 aug. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 13 aug. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara/Dames- en Herenkoor 

Herman Aarnink, jrgd. Gerrit ten Tije, overleden familie 
Vossebeld-Arning, Minie Koppelman-Scholten, uit 
dankbaarheid en tot zekere intentie. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 15 aug. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 19 aug. 18.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 22 aug. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 27 aug. 09.30 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. 

 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zondag 30 juli is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. Zondag 27 
augustus is de extra mandjescollecte voor de MIVA. 
 
LECTORES 
Za. 22 juli 18.30 uur; M. Pot 
Zo. 30 juli 09.30 uur; T. Meijerink 
Zo. 13 aug. 09.30 uur; T. ter Avest 
Zo. 27 aug. 09.30 uur; R. Jannink 
 
 
 
 
 
 



 3 

KOSTERS 
17 juli t/m 23 juli Hr. en mevr. Temmink 
24 juli t/m 30 juli Hr. en mevr. ter Avest 
31 juli t/m 06 aug. Mevr. Wielens 
07 aug.t/m 13 aug. Hr. en mevr. Temmink 
14 aug. t/m 20 aug. Hr. en mevr. ter Avest 
21 aug. t/m 27 aug. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 30 juli 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Za. 05 aug. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 13 aug. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 19 aug. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Zo. 27 aug. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 29 juli 18.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
Zo. 6 aug. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 12 aug. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 20 aug. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 26 aug. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
 
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) 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 12 september a.s. hebben we ons jaarlijks Soosreisje. We 
verwachten u allen ‘s morgens om 8.45 uur bij het Wapen van Beckum 
in Beckum en vertrekken om 9.00 uur. We zijn om ongeveer 18.15 uur 
terug in Beckum waar we gezamenlijk het diner hebben. Uw bijdrage 
voor deze dag is net als vorig jaar € 60. Iemand van het bestuur komt 
in de week van 21 augustus bij u langs om te vragen of u meegaat, en 
het geld te innen. Het zou erg fijn zijn als u gepast geld klaar hebt 
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liggen. U bent ook van harte welkom als u geen lid bent maar dan 
betaalt u wat meer. U moet dit wel even melden bij het bestuur. Het 
zou erg fijn zijn als zich meldt als nieuw lid, we kunnen vele nieuwe 
leden gebruiken. Er zijn er weer velen weggevallen, het zou erg 
jammer zijn dat de club op moet doeken, alleen omdat er geen animo 
meer voor is, dus meldt u aan, dan gaat u ook voor € 60 euro mee op 
reis. We hebben weer een erg mooi programma komende seizoen, 
waar we met velen van kunnen genieten. U hoeft zich niet oud te 
voelen, om lid van de ouderensoos te zijn! Waar we met het reisje naar 
toe gaan is nog een verassing, het is voor iedereen toegankelijk. We 
hopen op mooi weer en een goed humeur, dan hebben we weer een 
hele mooie dag!!! Een hartelijke groet namens de soos. 
Anny Ottink. 
 
ONDER ONS 
De volgende Onder Ons komt uit op zaterdag 26 augustus.


