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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. 53 +01          25 november 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 25 nov. 18.30 uur;  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Spirit 

Gerrit ten Tije, jrgd. Johan Waanders, jrgd. Bertha ten Dam-Goselink, 
Frans Kleinsman. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 28 nov. 09.00 uur; EUCHARSTIEVIERING 
    pastor Nowara 

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

 
Zo. 03 dec. 09.30 uur; EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 

GEEN VIERING 
 
Di. 05 dec. 09.00 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Za. 09 dec. 18.30 uur; TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Spirit 
 Gerrit ten Tije, Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot, 
 ouders Eijsink-Bunte, pastor Wilfried Vossebeld, 
 uit dankbaarheid en tot zekere intentie, familie Cornelissen. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zaterdag 25 november is de extra 
mandjescollecte voor de Nationale Jongerencollecte. 
 
LECTORES 
Za. 25 nov. 18.30 uur; Spirit 
Za. 09 dec. 18.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
20 nov. t/m 26 nov. Hr. en mevr. Temmink 
27 nov. t/m 03 dec. Hr. en mevr. Ter Avest 
04 dec. t/m 10 dec. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 03 dec. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 09 dec. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 02 dec. 18.30 uur; Woco/pastor Roetgerink 
Zo. 10 dec. 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) 

 
OVERLEDEN  
Vrijdag 27 oktober jl. is overleden Gerrit ten Dam op de leeftijd van 73 jaar. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens de Avondwake op woensdag 
1 november. Donderdag 2 november vond de begrafenis plaats in besloten 
kring. Dat hij mag leven in de vrede van de Heer en moge God zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen de kracht geven het verdriet te dragen. 
 
KERKBIJDRAGE 2017 
Willen de parochianen die hun toegezegde kerkbijdrage nog niet hebben 
voldaan zo spoedig mogelijk overmaken. Dan kunnen de vrijwilligers van de 
kerkbijdrage het jaar kunnen afsluiten. 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Achter in de kerk hangt een affiche over het aanmelden van de Eerste Heilige 
Communie van 2018. Bij dezen een herhaalde oproep: indien u uw kind nog niet heeft 
aangemeld, dan kan dit nog tot 15 december 2017 bij het pastoraal secretariaat. Op 
de affiche vindt u verdere informatie.  
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DRIEJAARLIJKSE BISDOMBEDEVAART LOURDES 
Van 27 april 2018 tot en met 05 mei 2018 is er weer de driejaarlijkse Bisdom-
bedevaart naar Lourdes. Deze keer willen we als drie samenwerkende 
parochies samen deze bedevaart beleven. Als pastores team hopen we dat 
we met een hele grote groep mensen kunnen gaan. Informatie over deze 
bedevaart kunt u vinden achter in de kerk of via de gebruikelijke 
informatiepunten. Het zou fantastisch zijn als we biddend, zingend en met 
heel veel plezier en gezelligheid samen bij Maria kunnen zijn in Lourdes. U 
mag ook de pastores om informatie vragen. 
 
BROOK DUO KERKENTOUR ‘De Kasklokk’n Zwiegt’ 
De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan 
20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse 
vertellingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekromanachtige belevenissen 
van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar de 
kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen. 
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft een nieuw verhaal geschreven met de titel: 
“De Kasklokk’n zwiegt”. (De Kerstklokken Zwijgen). Een prachtige 
streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en 
waarden en de rol van de kerk. Het verhaal neemt u mee naar de 
watersnoodramp van 1953. 
 
Datum:  donderdag 21 december 2017 
Locatie: H. Blasiuskerk, Haaksbergerstraat 165 te Beckum 
Aanvang: 20.00 uur 
Kaartverkoop: € 7,50 p.p. 
Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en 
glühwein en de mogelijkheid het boek aan te schaffen dat is vertaald naar het 
Nederlands inclusief oma’s recepten. Kaarten zijn 21 december vanaf 19.00 
uur verkrijgbaar achter in de kerk of in de voorverkoop op de volgende 
adressen: 

- Yvonne’s bakkerswinkel, Past. Ossestraat 30 te Beckum  
- Anny Ottink, tel. 074-3676442 
- Jolande ten Thije, tel. 053-5724833; mail: secretariaat@nojg.nl  
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