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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. 48 +49           10 nov. 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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. 

 
Di. 13 nov. 09.00 uur;  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman 
 Anne Landewé, Gerard Vossebeld. 

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

 
Zo. 18 nov. 09.30 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 20 nov. 09.00 uur;  EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 

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

 
Zo. 25 nov.  09.30 uur;  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Ceciliaviering/Pastor v.d. Bemt 
 Jrgd. Bertha ten Dam-Goselink en Bernard ten Dam, overleden koorleden  
 dames-en herenkoor. 

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. 
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LECTORES 
Za. 10 nov.  18.30 uur; T. ter Avest 
Zo. 25 nov. 09.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
12 nov. t/m 18 nov. Hr. en mevr. Temmink 
19 nov. t/m 25 nov.  Hr. en mevr. Ter Avest 
26 nov. t/m 02 dec. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 

Za. 18 nov. 18.30 uur; Woco/Ceciliafeest/pastor Doornbusch 
Za. 24 nov. 18.30 uur; Woco/gezinsviering/pastor v.d. Bemt 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE  

Za. 17 nov. 18.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 225 nov. 09.30 uur; Woco/Ceciliafeest/pastor Ogink 
 
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 

U was gewend dat Annie Ottink ‘Zon in de Schoorsteen’ voor Beckum regelde. 
Vorig jaar heeft Annie 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 te doen. 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 te voren 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 
 
KOFFIEDRINKEN 

Na de dinsdagmorgenviering 13 november staat de koffie klaar. 
 
HERINNERING KERKBIJDRAGE 2018 

Willen de parochianen die hun toegezegde kerkbijdrage nog niet hebben voldaan, dit 
zo spoedig mogelijk overmaken, zodat de vrijwilligers van de kerkbijdrage het jaar 
kunnen afsluiten. 
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Meet, Eat & Do 

Dé diaconale 
jongerenactiviteit waar 
je medejongeren 
ontmoet van jouw 
leeftijd. Waar we samen 
eten en nadien ons 
inzetten voor de 

samenleving vanuit ons geloof. 
 

Eerste bijeenkomst 
Zondag 16 december 2018 
Pastorie Delden 
17.00 uur - 19.30 

Ben jij 16 – 35 jaar? Wil jij jongeren van je eigen leeftijd 
ontmoeten? Er ook gezamenlijk mee eten? En vanuit je 
geloof de samenleving nog mooier maken? 

Meld je dan aan bij Pastor Ria Doornbusch 
pastordoornbusch@gmail.com, 06 – 144 06 955 
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