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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. 15+16        10 maart 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za 10 mrt. 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
 Gerard Busscher, Gerrit ten Tije, Jrgd. Bernard ten Riet 

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

 
Di. 13 mrt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Nowara 

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

 
Zo. 18 mrt. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 20 mrt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 

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

 
Zo. 25 mrt  10.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    PALMPASEN/GEZINSVIERING 
    Pastor Doornbusch/Spirit 
 Jrgd. Bennie Damveld, Jan Vossebeld en overl. Ouders. 

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. 
 
LECTORES 
Za. 10 mrt. 18.30 uur; Truus Kamphuis 
Zo. 25 mrt. 10.00 uur; Spirit 
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KOSTERS 
05 mrt. t/m 11 mrt. Hr. en mevr. Temmink 
12 mrt. t/m 18 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
19 mrt. t/m 25 mrt. Mevr. Wielens 
26 mrt. t/m 01 apr. Hr. en mevr. Temmink 
02 apr. t/m 08 apr. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 17 mrt. 18.30 uur; Woco/Pastor Roetgerink 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 17 mrt. 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) 

 
NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
Op dinsdag 20 maart brengen we een bezoek aan de Shiitake Kwekerij van de familie 
Masselink in Tilligte. Hier worden bijzondere, gezonde en ook zeer smaakvolle shiitake 
paddenstoelen gekweekt. We krijgen uitleg over het kweekproces, een rondleiding, we 
gaan een soepje proeven en we kunnen producten kopen in het winkeltje. We 
vertrekken (met auto's) om 09.30 uur vanaf het kerkplein en verwachten rond 13.15 
uur weer in Beckum te zijn. 
OPGEVEN kan door te mailen naar vrouwactiefbeckum@hotmail.com of door te bellen 
met Mathilde Pot: 06-15369519. GRAAG OPGEVEN VÓÓR 15 maart. 
 
BIJZONDERE EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAG 18 MAART IN BORNE 
Ieder jaar houdt het vicariaat Deventer een bijzondere dag voor de vormelingen. Het 
thema is dit keer: ‘Helden en Heiligen’. Om 12.30 uur is er een bijzondere 
Eucharistieviering, een opfrismis, waarin vicaris Cornelissen voor zal gaan. Het koor 
Vivace uit Denekamp zingt. Iedereen is voor deze bijzondere viering in de St. 
Stephanuskerk in Borne van harte uitgenodigd. Half één dus op 18 maart in Borne! 
Welkom! 
 
AD FUNDUM IN GOOR 
Vrijdag 23 maart wordt er in de Petrus en Pauluskerk in Goor een concert gegeven 
door het koor Ad Fundum uit Bornerbroek. Ze brengen ten gehore het Stabat Mater 
van Karl Jenkins. Het wordt een prachtige uitvoering met zang, muziek, teksten en 
sprekende beelden. Kaarten kosten € 15 en zijn te verkrijgen vóór het concert in de 
kerk. 
 
LOURDES BEDEVAART 
Van 27-04-2018 tot en met 05-05.2018 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 
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of via de gebruikelijke informatiepunten. Het zou fantastisch zijn als we biddend, 
zingend en met heel veel plezier en gezelligheid samen bij Maria kunne zijn in 
Lourdes. U mag ook de pastores om informatie vragen.  
 
ZONNEBLOEM REGIO ZONNEHOF – BOOTTOCHT 
Donderdag 24 mei 2018 
Op donderdag 24 mei gaat de boot weer een dag varen met de gasten van Regio 
Zonnehof. Vertrek in de haven van Goor om 9.30 uur en aankomst ongeveer om 16.30 
uur. Naast een mooie vaartocht wordt er voor hapjes, drankjes, koffie/thee en een 
warme maaltijd gezorgd. De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u 
dit dagje uit. Geeft u snel op bij Els Harink 074-3676574 of bij één van de vrijwilligers 
van de Zonnebloem. 


