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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. 34 + 35           28 juli 2018 
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
 
Za. 28 juli 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor van de Bemt/Dames- en Herenkoor 
 Ouders Harink-Scharenberg. 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 

gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di. 31 juli 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. 

 
Za. 04 aug.  18.30 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 07 aug. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 12 aug. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Gerrit ten Tije. 

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 28 juli is de extra mandjescollecte 
voor de boekjes en het stencilwerk. 
 

LECTORES 
Za. 28 juli 18.30 uur;  T. Meijerink 
Zo. 12 aug. 09.30 uur;  T. ter Avest 
 
KOSTERS 
30 juli t/m 05 aug.   Hr. en mevr. Temmink 
06 aug. t/m 12 aug.  Hr. en mevr. ter Avest 
13 aug. t/m 19 aug.   Mevr. Wielens 
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VIERINGEN BENTELO 

Za. 04 aug. 18.30 uur; Woco/Werkgroep 
Zo. 12 aug. 09.30 uur; Woco/Werkgroep 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 

Zo. 05 aug. 09.30 uur; Woco/Werkgroep 
Za. 12 aug. 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) 

 

SECRETARIAAT 

Vrijdag 03 augustus is het secretariaat gesloten. 
 
KERKEN KIJKEN UTRECHT 2018 

Deze zomer vindt de 36e editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 26 juni t/m 8 
september zijn de deuren van twaalf binnenstad kerken voor het publiek geopend. 
Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan in die periode klaar om mensen rond te 
leiden. Zowel de toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis, maar een 
(kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend bezoekers 
naar de Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende kerken is ook de St. 
Catharinakathedraal.  
De openingstijden van de deelnemende kerken zijn te vinden op 
www.kerkenkijken.nl. 
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het 
voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook 
concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. 
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Welkom in dit huis 
 

Hier is een stoel voor wie moe is 

Hoop voor wie verdwaalde 

Geloof voor wie twijfelt 

Hier ben je thuis, hier ben je verwacht zoals je bent 

Sta even stil, bewonder de schoonheid 

adem je vrij in het verleden van deze kerk 

Sluit je ogen, word even stil 

ga even zitten, hol jezelf niet voorbij 

Misschien hoor je een woord 

Misschien vind je een woord 

En weet je, je bent bij Hem steeds welkom 

En daarom staat de deur hier open 
 

Tot ziens 
 

Je bent welkom in onze kerk 


