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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. 5 + 6          30 december 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 31 dec. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor van de Bemt/Dames- en Herenkoor 

Willem en Fiene ten Dam, ouders Eijsink-Rupert en familie, ouders 
Schartman-Bouwhuis en familie, ouders Maatje-Koenderink. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten 
en gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 02 jan. 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. 07 jan. 09.30 uur; VIERING IN BENTELO +  
    NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Di. 09 jan. 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. 14 jan. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor van den Bemt/Dames- en Herenkoor 
 Truus Kamphuis 
 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. 14 januari is de extra mandjescollecte 
voor de boekjes en het stencilwerk. 
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LECTORES 
Zo. 31 dec. 19.00 uur; T. ter Avest 
Zo. 14 jan. 09.30 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 
01 jan. t/m 07 jan. Hr. en mevr. Temmink 
08 jan. t/m 14 jan. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 31 dec. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 07 jan. 09.30 uur; Viering met Pastoraal team en Nieuwjaarsreceptie 
Zo. 14 jan. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 31 jan. 19.00 uur; Eucharistieviering/Pastor Escher 
Za. 13 jan. 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) 

 
OVERLEDEN 
Zondag 10 december is overleden Antoon ten Voorde op de leeftijd van 92 jaar. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens de Avondwake op 14 december. 
Donderdag 15 december vond de crematie plaats in Usselo. Dat hij mag leven in 
de vrede van de Heer en moge God zijn kinderen en kleinkinderen de kracht 
geven het verdriet te dragen. 
 

SOOSSEINTJE 
Dinsdag 9 januari hebben we weer soos. Een gezelschap uit Markvelde verzorgt 
deze middag. We verwachten u allen weer en drinken deze middag gezamenlijk 
een nieuwjaarsborrel. We beginnen om 14.30 uur. Het bestuur wenst u allen een 
fijne jaarwisseling en een gezond 2018!! 
Hartelijke groeten van het soosbestuur! 
 
PABLOKOOR EN SPIRIT ZINGEN TOP 2000 
De Top 2000 is niet meer weg te denken uit de laatste week van december; op 
de radio, maar ook in de Bonifatiuskerk.  
Op 26 januari organiseren de koren Pablo uit Haaksbergen en Spirit uit St. 
Isidorushoeve en Beckum voor de vierde keer een Top 2000 viering. De koren 
zingen onder leiding van Mariette Waanders diverse nummers uit de Top 2000. 
De entree is uiteraard vrij en na afloop van de viering is er koffie en thee om de 
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avond gezamenlijk mee af te sluiten. 
Vrijdag 26 januari ; St. Isidorushoeve om 19:30 uur. Kerk open vanaf 19:00 
uur. 
 
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 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. 
 
KERKBALANS 2018: ‘GEEF VOOR JE KERK’ 
Kerkbalans is de jaarlijkse gezamenlijke geldwervingsactie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. 
Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun 
plaatselijke kerk. Voor de campagne van 2018 is het thema ‘Geef voor je kerk’. 
In de aanloop naar de actieperiode in 2018 organiseert Kerkbalans voor het 
eerst een nationale fotowedstrijd: ‘Blik op de Kerk’. Al hun kerkleden, jong en 
oud, is gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto. Er 
zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar) en 
volwassenen (18+). De vakkundige jury staat onder leiding van Ramon Mangold, 
die zelf met een serie foto’s van bisschop De Korte een eerste prijs won bij de 
Zilveren Camera 2016. Winnaars van de Kerkbalans fotowedstrijd ontvangen de 
‘Kerkblik-award’, een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans 
én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. Actie Kerkbalans lanceert de 
fotowedstrijd om de kerk letterlijk scherper in beeld te krijgen. Een logische stap, 
zo verklaart Anna Kruse van het campagneteam: “We verwachten dat dit hele 
mooie persoonlijke foto’s op gaat leveren, die lokale kerken mogelijk kunnen 
gebruiken voor hun eigen Kerkbalanscampagne. Veel mensen maken graag 
foto’s, of dat nu is met hun telefoon of met een camera. De uitdaging is om dat 
wat de kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in een foto te vangen. We 
zijn erg benieuwd wat dat aan bijzondere beelden gaat opleveren.” Actie 
Kerkbalans start op zaterdag 20 januari en loopt tot 3 februari 2018. De winnaars 
van de fotowedstrijd worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment 
op zaterdag 20 januari 2018 om 13.00 uur. Op dat moment organiseren ook vele 
lokale kerken door heel het land een eigen startmoment voor Actie Kerkbalans.


