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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. 22               15 april 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 15 apr. 21.30 uur; PAASZATERDAG 
    EUCHARISTIEVIERING 

samen met St. Isidorushoeve 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
 Ouders ter Avest-Winters, ouders Löbker-Nijhuis,  

overleden familie Vossebeld-Arning, ouders Eijsink-Bunte, 
ouders Vossebeld-Temmink, Annie en Hendrik Veldhuis,  
ouders Eijsink-Rupert en familie, ouders Schartman-Bouwhuis  
en familie, Frans Vonder en ouders, Leo, Joop en Marietje 
Roesink en ouders, ouders Maatje-Koenderink, overleden leden 
dames-en herenkoor, ouders Annink-Heijmerink en Marian, 
ouders Nijland-Oude Bos en Herman, Bernard te Riet, 
ouders Kamphuis-Stroeve, ouders Waanders-Heppen, 
Johan Mulder en Liesbeth Mulder-ten Doeschot, 
Minie Koppelman-Scholten, Johan Waanders en overleden 
familie Waanders-Knoef, ouders Harink-Scharenberg, 
ouders Kleinsman-Bunte, ouders Kafarski, 
zus Emilia en zwager Jozef, overleden familie ter Avest-Rosta. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun 
gedachten en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Zo. 16 apr. 09.30 uur; EERSTE PAASDAG 
    WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    in St. Isidorushoeve 
    pastor Ogink 
    gezinsviering/eieren zoeken 
 
Di. 18 apr. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 23 apr. 09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
    PRESENTATIE COMMUNICANTEN 
    pastor Ogink/Spirit 
 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. Zaterdag 15 april is de extra 
mandjescollecte voor het onderhoud van onze kerk. 
 
LECTORES 
Za. 15 apr. 09.30 uur; M. Pot 
Zo. 23 apr. 09.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
17 apr. t/m 23 apr. Mevr. Wielens 
24 apr. t/m 30 apr. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 16 apr. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Ma. 17 apr. 10.00 uur; Eerste H. Communie/ 

pastores Oortman en Ogink 
Zo. 23 apr. 9.30 uur; Woco/pastor Roetgerink 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 16 apr. 09.30 uur; Woco/pastor Ogink/gezinsviering 

eieren zoeken 
Za. 22 apr. 18.30 uur; Eucharistieviering 

pastores Oortman en Ogink 
  presentatie communicanten 
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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) 
 
ONTMOETINGSDAG ZONNEBLOEM  
BECKUM/BENTELO/HENGEVELDE 
Op woensdag 26 april organiseren de Zonnebloemafdelingen 
Beckum, Bentelo en Hengevelde de jaarlijkse ontmoetingsdag voor 
hun gasten en iedere ‘oudere’ die daar belangstelling voor heeft. Het is 
een dag van ontmoeten en oude bekenden zien. Daar wilt u toch ook 
bij zijn? Deze dag van gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden in 
Café- Restaurant Assink te Hengevelde. Vanaf 10.00 uur bent u daar 
van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers. 
Daarna is het tijd voor een overweging die wordt verzorgd door Pastor 
Doornbusch. Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Na 
de middagpauze kunt u onder het genot van een drankje genieten van 
een ontspannende verrassing en de loterij. De kosten voor deze 
geheel verzorgde dag incl. koffie/ thee, drankje en diner zijn € 30,-- per 
persoon, te voldoen bij opgave. Hebt u belangstelling? Geeft u zich 
dan zo spoedig mogelijk op bij Mariet Eijsink, tel. 074-3676498. 
 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op dinsdag 30 mei 2017 gaan we weer (met de regio Zonnehof) een 
dag met de boot. Dit jaar voor het eerst met een nieuwe boot, 
genaamd de Nirvana. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en rond 17.00 uur 
zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de boot wordt voor 
koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. De 
vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi 
dagje uit! Opgave voor 30 april bij Els Harink 074 - 3676574 of bij een 
van de andere vrijwilligsters van de afdeling Zonnebloem Beckum. 
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...Opdat we niet vergeten... 

 
Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 20 april de 

jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van oorlogen en geweld 
bij te wonen, die gehouden wordt bij het herdenkingsmonument 

van de Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum. 
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de kinderen van 

groep 8 van basisschool ‘de Bleek’, vanaf de parkeerplaats bij de 

school. U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook 
rechtstreeks naar het monument op de begraafplaats gaan. 

Als u wilt mag u een rode roos (zonder verpakking) meebrengen 

en deze plaatsen bij het monument. Wij hopen u ook dit jaar 
weer te begroeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep dodenherdenking 

 
 

WIJ WENSEN U ALLEN FIJNE PAASDAGEN 


