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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. 24                   12 mei 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 13 mei 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    MARIAVIERING / Pastor Doornbusch / Spirit 

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

 
Di. 15 mei 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Nowara 
 Marie Siemerink-Landewé. 

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

 
Za. 19 mei 18.30 uur; VIGILI VAN PINKSTEREN 

EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher 
 Minie Koppelman-Scholten. 

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. De extra mandjescollecte is voor de boekjes 
en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Zo. 13 mei 09.30 uur; Spirit 
 
KOSTERS 
07 mei t/m 13 mei  Hr. en mevr. Temmink  
14 mei t/m 20 mei  Hr. en mevr. Ter Avest 
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VIERINGEN BENTELO 
Za. 19 mei 18.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 20 mei 09.30 uur; Woco/pastor Ogink 
 

VRIJWILLIGERSAVOND 8 JUNI  

Graag willen wij allen die in onze geloofsgemeenschap actief zijn uitnodigen voor onze 

tweejaarlijkse "VRIJWILLIGERSAVOND" op: 

 VRIJDAG 8 JUNI A.S. OM 20.00 UUR 

Zoals voorheen gebruikelijk is uw echtgenoot, partner of vriend(in) tevens uitgenodigd. 

We hopen op een grote opkomst. De gastvrijheid van 't Proggiehoes staat garant voor 

een gezellige en ontspannen avond. We willen op deze manier onze waardering voor uw 

actieve bijdrage binnen onze geloofsgemeenschap tot uiting brengen. 

In verband met organisatie opgave bij Diny Annink voor 1 juni;  

tel. 074-3676284 / 06-29428024, of per e-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl 
Lokatieraad Beckum 
 
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) 

 
MARIAKAPELLEN DAG 2018 
Op de laatste zondag in mei (27 mei:) wordt voor de elfde keer onze jaarlijkse 
Mariakapellen dag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.  
Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.  
De kapellen die dit jaar meedoen zijn:  
14.00, Zenderen (104) 
De activiteit vindt plaats in het Karmelietessenklooster. Het parochieel koor zingt 
enkele liederen en er wordt een dvd afgedraaid over de kapel. 
15.00, Langeveen (84) 
De processie door de tuin bij de kerk wordt afgesloten met een viering in de kerk. 
Nadien is er koffie. 
16.45, Geesteren 
Ontvangst bij de kapel door de Hoornblazers van de Jachtvereniging Geesteren. Deze 
kapel zal afwisselend met een gedicht en een paar verhalen enkele keren spelen. 
Parkeerplaatsen aan de Meijersweg worden aangewezen door medewerkers van onze 
werkgroep. 
18.00, Vasse (80) 
De eindviering begint met een lof in de kerk. Daarop aansluitend is er een 
bloemenhulde aan Maria in de Mariagrot op het kerkhof. Na afloop is er koffie.  
Het Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!! 
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: 
Landkruisen en kapellen 
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MEDEDELING 
Omdat het bestuur en de redactie van Geestig graag willen weten hoe het blad wordt 
ervaren en in hoeverre het blad gelezen wordt, is er in samenwerking met de Saxion 
Hogeschool een enquête gemaakt. Deze enquête is toegevoegd aan het laatste 
nummer van Geestig. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen deze enquête willen 
invullen en naar Saxion terug sturen; een antwoordenveloppe is bijgevoegd. U kunt de 
enquête ook digitaal invullen door gebruik te maken van de link op de website. 
Tenslotte is er nog de mogelijkheid de enquête achterin de kerk in te leveren. Als u uw 
naam en telefoonnummer bekend maakt, dingt u mee naar één van de 5 
cadeaubonnen van € 20,- die onder de inzenders worden verloot. Alvast bedankt voor 
uw medewerking namens het bestuur en de redactie. 


