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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. 11+12           10 februari 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 10 febr. 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Gerrit ten Tije, Bernard te Riet. 

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

 
Di. 13 febr.  09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 

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

 
Zo. 18 febr. 09.30 uur; GEEN VIERING  
 
Di. 20 febr.  09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara  
 Marie Berndsen-Vossebeld. 

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

 
Za. 24 febr.  18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Truus ter Avest/Spirit 

Johan Mulder, Hendrik ter Avest, Richard Vossebeld+overleden 
Familie 

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

 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. 10 februari is er een extra mandjescollecte 
voor de boekjes en stencilwerk. 
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LECTORES 
Za. 10 febr. 18.30 uur; T. ter Avest 
Za. 24 febr.  18.30 uur; Spirit  
 
KOSTERS 
12 febr. t/m 18 febr. Hr. en mevr. Temmink 
19 febr. t/m 25 febr.  Hr. en mevr. Ter Avest 
26 febr. t/m 04 mrt.  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 17 febr.  18.30 uur; Eucharistieviering/pastor Nowara 
Zo. 25 febr.  09.30 uur; Woco/Werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 17 febr.  18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 25 febr.  09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 

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 
Maandagmorgen 5 februari is overleden Diny Damveld-Pot op de leeftijd van 81 jaar. 
We nemen afscheid van haar tijdens de avondwake op 9 februari. Zaterdag 10 februari 
vindt de crematie plaats in besloten kring. Dat ze mag leven in de vrede van de Heer 
en moge God haar kinderen en kleinkinderen de kracht geven het verdriet te dragen.  
 
ASWOENSDAG  
Woensdag 14 februari 2018, Aswoensdag, is er om 09.00 uur een viering in de HH. 
Petrus en Paulus te Goor en om 18.30 uur een viering in de H. Blasius te Delden, 
waarbij ook het Askruisje zal worden opgelegd. Het pastorale teem nodigt u van harte 
uit voor deze viering. 
 
THEATERMONOLOOG 
Op 16 februari speelt Harry Zandjans de bijna twee uur durende theatermonoloog ‘De 
Missie’ in de kerkzaal van de Moeder Teresakerk, Meyersweg 10 Hengelo. Aanvang 
20.00 uur, entree € 5. In het toneelstuk kijkt een oude pater terug op zijn leven. Hij 
schakelt als missionaris tussen zijn werk, de gruwel van de oorlog in de Congo en zijn 
verwondering over het leven in het rijke Westen. Het stuk houdt ons een spiegel voor 
en brengt geloof in al z’n vormen. Zie poster die achterin de kerk hangen/liggen. 
 
VRIJWILLIGERSDAG/BEZINNINGSDAG  
Beste parochianen, 
Namens het pastoraal team hebben we een bijzondere uitnodiging voor u! Na het 
succes van de vorige bezinningsdag in Denekamp bent u van harte opnieuw 
uitgenodigd op zaterdag 3 maart aanstaande van 9 tot 16 uur. Voor een natje en 
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droogje en een lunch wordt gezorgd. Graag bieden we u dit kosteloos aan. Het enige 
dat u wel moet doen is aanmelden via het secretariaat van het pastoraal team voor 23 
februari aanstaande. En…. Denekamp is groot, maar vol is vol…. We zien u graag!  
 
MEDEDELING HISTORISCH ARCHIEF BECKUM EN OMGEVING: 
Het Historisch Archief Beckum en omgeving houdt een open weekend op 17 en 18 
februari 2018. 
Op die dagen kunnen geïnteresseerde bezoekers volop rondneuzen in het archief. Het 
materiaal is in de loop van de afgelopen jaren verzameld onder de Beckumse 
bevolking en daarbuiten. De laatste twee jaar is er weer een groot aantal artikelen 
bijgekomen. Het Archief is inmiddels uitgegroeid tot een grote verzameling archivalia, 
oude foto’s, doop- en dodenboek, bidprentjes, topografische kaarten etc. 
Er zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan de jubilerende verenigingen  
Basisschool de Bleek, Zangkoor, Duivenvereniging, Oeler Zomerfeesten, 
Touwtrekvereniging Oele en de geschiedenis van ’t Proggiehoes. Dit jaar is er een 
kleine presentatie van oude handwerken als voorbeeld van huisvlijt. 
Wij zullen het op prijs stellen u op onze open dagen te mogen begroeten. 

Plaats: Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 te Beckum 

Data:  17 en 18  februari 2018 
Tijden:  zaterdag 17 februari van 14.00 – 17.00 uur 

zondag 18 februari van 11.00 – 17.00 uur 


