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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. 50                   No. 7 + 8        14 januari 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 14 jan. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor van de Bemt/Dames- en Herenkoor 
 Truus Kamphuis, Gerrit ten Tije. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 16 jan. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Johannes Landewé. 

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

 
Za. 20 jan. 18.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 23 jan. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Jan Siemerink 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun  
 gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Zo. 28 jan. 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 14 januari is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
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LECTORES 
Zo. 28 jan. 09.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
08 jan. t/m 14 jan. Hr. en mevr. Ter Avest 
15 jan. t/m 21 jan. Mevr. Wielens 
22 jan. t/m 28 jan. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 20 jan.  18.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman/gezinsviering 
Zo. 28 jan. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 21 jan. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 27 jan. 18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Nowara 
 

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) 

 
PABLOKOOR EN SPIRIT ZINGEN TOP 2000 
Vrijdag 26 januari ; Kerk St. Isidorushoeve, 
Tijd; 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. 
 
SECRETARIAAT 
Vrijdag 19 januari is het secretariaat gesloten. 
 
VASTENACTIE 2018; GAAN WAAR NIEMAND GAAT IN ZAMBIA 
Het campagneproject van Vastenactie in 2018 is in Mbala, een district (met 
een gelijknamige stad) in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens met 
Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een 
gemiddeld weekinkomen van minder dan zeven euro per huishouden. 
De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar 
geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote 
invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te 
werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. Het 
Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de 
Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood 
het hoogst is.  
Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters 
op “te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet”. Vanuit die 
opdracht gingen de zusters eind jaren 80 de sloppenwijken in om te zorgen 
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voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-
programma, dat dit jaar via Vastenactie wordt gesteund. 
Vastenactie roept mensen op om mee te doen met een eigen actie: Wilt u 
deze vastentijd bewust beleven? De uitdaging met uzelf aangaan? Op 
www.vastenactie.nl kunt u zien hoe andere mensen de vastenperiode 
invullen. Als u wilt, kunt u uw vastenactie daar ook delen met anderen. Extra 
leuk is het natuurlijk als u uw familie, vrienden en kennissen oproept om uw 
uitdaging – en daarmee de projecten van Vastenactie – financieel te steunen. 
Even minderen… voor een ander! 
Meer informatie: www.vastenactie.nl 
 
JONGERENREIS ‘GIRO D’ITALIA’ 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 16 t/m 27 juli 2018 weer een 
jongerenreis (16 tot 30 jaar). “Dit keer maken we een rondje (‘giro’) Italië,” 
aldus de leiding, onder wie pastoor Zweers. “Met personenbusjes gaan we 
eerst naar Florence. Dit is de hoofdstad van Toscane en één van de 
prachtigste steden van Italië met veel Renaissancekunst van beroemde 
kunstenaars zoals Michelangelo. Met zijn prachtige straatjes en pleinen heeft 
de stad een echte Italiaanse sfeer. Er valt van alles te zien en te beleven, 
waaronder de grote kathedraal en de beroemde Ponte Vecchio.” 
Vervolgens staat Assisi het programma. Pastoor Zweers: “Dit lieve 
middeleeuwse stadje is de stad van Franciscus, de heilige aan wie we onze 
Werelddierendag te danken hebben. Hij ligt hier ook begraven. We zullen veel 
over zijn bijzondere leven leren kennen te midden van prachtige natuur. 
Vervolgens rijden we naar San Gimignano, bekend als het ‘New York van de 
middeleeuwen’. Het uiterlijk van dit stadje wordt bepaald door de hoge 
middeleeuwse woontorens. Van daaruit gaan we ook een dag naar Siena. 
Daarna reizen we vanuit San Gimignano rechtstreeks terug naar Nederland. 
Dit wordt een prachtige inspirerende reis met vieringen op mooie plaatsen, 
genieten van natuur, cultuur en gezelligheid. Maak dus met ons een rondje 
Italië!” 
Deelname kost € 599. Begeleiding: pastoor Gerben Zweers, Linda Vink, 
Jeanique Brus en pastoor Henri ten Have.  
Informatie en aanmelden (vóór 1 juni 2018): 
Via Facebook (zoek op ‘giro jongerenreis Italië 2018’) of via pastoor Gerben 
Zweers, pastoorzweers@gmail.com
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