
 1 

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. 41        22 september 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zo. 23 sept. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 

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

 
Di. 25 sept. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Gerard Vossebeld 

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

 
Za. 29 sept. 18.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman 
 Jrgd. ouders Markslag-Bekkedam, overleden familie Ottink. 
` 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. Zondag 23 sept. is de extra 
mandjescollecte voor de Vredesweek. 
 
LECTORES 
Zo. 23 sept. 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 29 sept. 18.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
17 sept. t/m 23 sept. Hr. en mevr. Ter Avest 
24 sept. t/m 30 sept. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 29 sept. 18.30 uur; Woco/pastor Van den Bemt 
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VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 30 sept.  09.30 uur; Woco/pastor Van de Bemt. | Voorstellen Vormelingen 
 
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) 

 
KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 
Zaterdag 29 september is de kledinginzameling voor Mensen in Nood. U kunt uw 
kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij  
’t Proggiehoes van 10.00 – 13.00 uur. 
Hartelijk dank namens Sam’s Kledingactie 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 2 oktober is weer de eerste soosmiddag van dit seizoen. Deze middag is 
in samenwerking met De Zonnebloem. Pastor Ogink gaat voor in de viering en 
iedereen is van harte welkom. Het is dus voor alle gezindten. We verwachten niet 
alleen de soosleden maar iedereen die ook op de Zonnebloemactiviteiten aanwezig 
zijn. 
Bent u nog nooit geweest, kom gerust! Een keer moet de eerste keer zijn, het is 
altijd gezellig. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur; eerst koffie, dan de 
viering, en om ongeveer 16.00 uur hebben we de gezamenlijke broodmaaltijd. 
Rond 17.00 uur is deze middag afgelopen. Dan wil ik u vragen of de soosleden de 
contributie van € 40 in gepast geld mee willen nemen. Dit is het handigste voor het 
innen van het geld. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Bij de contributie zitten 
alle koffie en drankjes in voor het hele seizoen. Ook willen we heel erg graag 
nieuwe leden. We hebben de afgelopen twee seizoenen tien leden verloren. We 
willen graag weer aanvulling hebben, het zou jammer zijn dat we op zo’n manier 
moeten stoppen met de soos. U mag ook eerst contact opnemen met iemand van 
het bestuur over het wel en wee van onze soos. Uw komst stellen we erg op prijs 
en we hebben weer geprobeerd om een leuk programma voor u te maken. Het is 
weer voor elk wat wils!!! 
Graag tot dinsdag 2 oktober om 14.30 uur.  
Groeten het bestuur. 
 
KEVELAERSLOF 
Op zondagavond 7 oktober wordt het grote Kevelaerslof gehouden in de kerk van 
de H.H.  Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. Dit bijzondere Maria- en 
Sacramentslof wordt gehouden in samenwerking met de Broederschap van de 
Haaksbergse Processie Kevelaer. Het Kevelaerslof begint om 19.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom! 
 
DE ARME PELGRIM 
m.m.v. Broeder Alex en de Stichting Poppentheater De Arme Pelgrim. 
Op zaterdagmiddag 6 oktober om 15:00 uur komen wij samen in de St. 
Nicolaaskerk in Denekamp met het Poppentheater van Broeder Alex. Vanwege de 
feestdag van de H. Franciscus op 4 oktober is dit poppenspel voor JONG en OUD 
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rond de persoon van Franciscus opgebouwd. Het doel is het ware kind in ons te 
laten herleven en moeilijke gedachten en valse maskers af te leggen. Als 
hoofdpersoon fungeert Franciscus, de arme pelgrim, een dwaze en wereldvreemde 
christelijke pelgrim op zoek naar een koninkrijk van liefde en vrede. Een mislukte 
en teleurgestelde accountant besluit als een arme pelgrim op zoek te gaan naar 
een koninkrijk van liefde en vrede. In een dorp aangekomen veroorzaakt zijn komst 
grote opwinding, want de inwoners denken dat de pelgrim niet arm maar als een 
koningszoon schatrijk zou zijn. Centraal staan kleurrijke ontmoetingen tussen 
mensen met heel uiteenlopende karakters en heel verschillende 
(geloofs)opvattingen. Thema's als rijkdom versus armoede, vriendschap, geloof en 
ongeloof, hoop en wanhoop, liefde, humor, etc. 
 
Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler. Vanuit zijn roeping in 2004 trekt hij als 
een arme pelgrim, zonder eten en drinken of geld mee te nemen rond, net als 
Franciscus eens als arme leerling van Jezus op pelgrimstocht gaat om aan mensen 
het evangelie te verkondigen. Ieder jaar maakt hij zo een pelgrimstocht om 
armoede te ervaren die rijker maakt. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden en 
Amsterdam en leeft een religieus leven in de wereld. 
Wanneer: zaterdag  6 oktober voor JONG en OUD    
Aanvang: 15:00 uur 
Waar: St. Nicolaaskerk in Denekamp 
Kosten: vrije gift bij afloop voor de Stichting Poppentheater de Arme Pelgrim 
Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551 
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