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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. 46 + 47    27 oktober 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 28 okt. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUMNIEVIERING 
    pastor v.d. Bemt/Dames- en Herenkoor 
 Ouders Ten Dam-Goselink, tot zekere intentie, Jan Vossebeld. 

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

 
Di. 30 okt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Bernard Landewé, Gerard Vossebeld. 

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

 
Vr. 02 nov. 19.00 uur; ALLERZIELEN/GEBEDSVIERING 
    Werkgroep Avondwake/Spirit 

Johan Mulder, Liesbeth Mulder-ten Doeschot, Fiene en Willem ten Dam, 
Gerrit ten Tije, Minie Koppelman-Scholten, alle overleden leden van R.K. 
uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen, Hendrik en Annie Veldhuis, 
Antoon en Truus ten Dam, Frans Winters, fam. Cornelissen, fam. Annink-
Heijmerink, fam. Nijland-Oude Bos. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Zo. 04 nov. 10.30 uur; HUBERTUSVIERING 
    Ds. Anne Kramer/Dames- en Herenkoor 
 
Di. 06 nov. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 10 nov. 18.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 

Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zondag 28 oktober is de extra 
mandjescollecte voor Missiezondag. 
  
LECTORES 
Zo. 28 okt. 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 10 nov.  18.30 uur; T. ter Avest 
 
KOSTERS 
29 okt. t/m 04 nov. Hr. en mevr. Ter Avest 
05 nov. t/m 11 nov. Mevr. Wielens 
12 nov. t/m 18 nov. Hr. en mevr. Temmink 
19 nov. t/m 25 nov.  Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 

Zo. 04 nov. 09.30 uur; Woco/Werkgroep 
Za. 10 nov. 18.30 uur; Woco/Werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 03 nov.  18.30 uur; Woco/Werkgroep 
Zo. 11 nov.  09.30 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) 

 

ZON IN DE SCHOORSTEEN 

Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar toch informeren wij u over deze actie. U 
was gewend dat Annie Ottink ‘Zon in de Schoorsteen’ voor Beckum regelde. Vorig 
jaar heeft ze kenbaar gemaakt dat ze het in 2018 niet meer regelt. Vanuit De 
Zonnebloem is gevraagd wie deze taak op zich wil nemen. Nelly van de Broek en 
Truus Kamphuis hebben zich beschikbaar gesteld om dit samen op te pakken. In 
de gang van zaken verandert er niets. Zoals ieder jaar hopen wij weer te mogen 
rekenen op onze vaste geefsters(gevers). Omdat we van tevoren nooit weten 
hoeveel geefsters(gevers) wij nodig hebben, zijn nieuwe aanmeldingen van harte 
welkom. Wordt u dit jaar niet gevraagd voor het maken van een pakje dan komt u 
zeker volgend jaar aan de beurt. De geefster/gever ontvangt begin november een 
envelop met de gegevens van de ontvang(st)er en verdere informatie.  
We willen Annie bedanken voor de vele jaren dat zij ‘Zon in de Schoorsteen’ voor 
Beckum heeft geregeld. We hopen dat ook wij op uw hulp mogen rekenen. 
Onze telefoonnummers zijn:  
Nelly van den Broek, 074-3676366 of per mail: fysiovdbroek@hotmail.com. 
Truus Kamphuis, 074-3676521 of per mail: gamkamphuis@gmail.com. 
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CONCERT OLDENZAAL LATIJNS BASILIEKKOOR 

Datum   Zondag 11 november 2018 
Aanvang  15.30 uur 
Koor  Oldenzaals Latijns Basiliekkoor 
Orkest  Project Orkest Twente 
Dirigent  Han Schokker 
Toegangsprijs € 10 (incl. koffie) 
Kaartverkoop Tourist Info Oldenzaal, Grotestraat 35, of door overmaking van 

het bedrag naar NL 54 RABO 0156893576 onder vermelding van 
naam en adres. Kaarten worden dan toegestuurd. 

 
Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor geeft zondag 11 november een concert in de 
monumentale St. Plechelmus basiliek in Oldenzaal. Enkele koorleden treden op als 
solist. Het koor wil graag de belangstelling voor de klassieke muziek stimuleren 
door middel van uitvoeringen tijdens vieringen maar ook door het verzorgen van 
concerten. Op deze manier wil het koor een breed publiek bereiken. Het koor heeft 
in verschillende steden van Europa gezongen; Rome, Parijs, Antwerpen, Gent, 
Praag, Berlijn, Londen en in de kathedraal van Canterburay en onlangs nog in de 
Dom van Salzburg. Op 28 oktober, vlak voor dit concert, zingt het OLBK nog tijdens 
de plechtige hoogmis in de Dom van Keulen. 
 
AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Achter in de kerk hangt een poster over het aanmelden van kinderen voor de 
Eerste Heilige Communie van 2019. Tevens liggen er flyers met informatie. Bij 
dezen de oproep om aanmeldingen. Dit dient te gebeuren voor 15 november 2018 
bij het pastoraal secretariaat. Op de poster en flyer vindt u verdere informatie.  
 
KOFFIEDRINKEN 

Na de Allerzielenviering op vrijdag 2 november is er gelegenheid om een kop koffie 
of thee te drinken achter in de kerk.  


