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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. 41+42         26 aug. 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 

 
Di. 29 aug. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 02 sept. 18.30 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 10 sept. 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    ZIEKENZONDAG 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Nemen we er 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 27 augustus is de extra 
mandjescollecte voor de MIVA. 
 
LECTORES 
Zo. 27 aug. 09.30 uur; R. Jannink 
Zo. 10 sept. 09.30 uur; T. Kamphuis 
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KOSTERS 
21 aug. t/m 27 aug. Mevr. Wielens 
28 aug. t/m 03 sept. Hr. en mevr. Temmink 
04 sept. t/m 10 sept. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za 02 sept. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 10 sept. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 03 sept. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 09 sept. 18.30 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) 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 12 september a.s. hebben we ons jaarlijkse 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. 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. 
 
DE ZONNEBLEOM, REGIO “ZONNEHOF” 
biedt u een muzikale Ontspanningsmiddag met medewerking van 
zangeres “Merel”. Deze middag is op woensdag 11 oktober 2017 van 
14.00 - 17.00 uur bij Het Wapen van Beckum. Kaarten kosten € 10,00 
p/p. Hebt u belangstelling voor een gezellige middag, geeft u zich dan 
vóór 4 oktober a.s. bij Sandra Nales, Tel: 3676583. 
De Zonnebloem regio “Zonnehof” 
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375 jaar Bedevaart Kevelaer 

“Met Maria… het Woord van God leven” 
Haaksbergse Processie naar Kevelaer  2017 
Programma: 
zaterdag 9 september 2017 
  9.15 uur Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer Kaarsenkapel 
10.00 uur Grote Kruisweg Mariapark 
10.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi 
13.30 uur H. Mis Basiliek m.m.v. Dames- en Herenkoor Bentelo 
16.45 uur Lof Kaarsenkapel 
17.45 uur Afscheidsgebed Genadekapel 
 
Kevelaerslof zondag 1 oktober 2017 
Bonifatiuskerk Veldmaat Haaksbergen 
Aanvang 19.00 uur 
 
Programma: 
woensdag 1 november 2017  
10.00 uur Pontificale Hoogmis Basiliek 
14.30 uur Grote Kruisweg Mariapark 
14.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi 
16.45 uur Afscheidsmoment Genadekapel 
17.00 uur Lof St. Antoniuskerk  
Opgave voor de bedevaart van 9 september en van 1 november bij de 
plaatselijke broedermeester of bij de heer B. klein Rot Haaksbergen, 
telefoon 053-5724699; mevr. B. Broekhuis 074-3575416; H. 
Scharenberg 074-3575681. 
 
MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE/MIVA 
Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht 
voor veldwerkers in Burkina Faso.  
 
Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken 
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor 
Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’. 
Vervoer is van levensbelang in Burkina Faso, Dit land is één van de 
armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, 
gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van 
gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van 
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de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers 
gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te 
helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. Veldwerker Bernard 
rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. 
Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, 
soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard 
een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat 
het ook het beste vervoermiddel voor hem. “De afstanden zijn te groot 
om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet 
doen”, benadrukt Bernard. De organisatie van de veldwerkers, OCADES 
Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het 
project ‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ 
helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de 
bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te 
voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe 
toekomst te geven. 
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in 
Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te 
voorzien van vervoersmiddelen.  
Meer informatie? www.miva.nl/collecte MIVA, Geertje van der Beele 
gvdbeele@miva.nl (076) 521 71 50. 


