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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. 51  No.7 en 8  26 januari 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zo. 27 jan.  09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Truus ter Avest/Dames- en Herenkoor 

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

 
Di. 29 jan. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Truus ter Avest 

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

 
Za. 02 febr. 19.00 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 05 febr. 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. 

 
Zo. 10 febr.  09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
  Uitdankbaarheid overleden ouders en familie, Jrgd. Jan Vossebeld 

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. 
 
LECTORES 
Zo. 27 jan. 09.30 uur; Trudie Meijerink 
Zo. 10 febr.  09.30 uur; Truus Kamphuis  
 

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl


 2 

KOSTERS 
21 jan. t/m 27 jan.  hr. en mv. ter Avest  
28 jan. t/m 03 febr.  mevr. Wielens 
04 febr. t/m 10 febr.  hr. en mv. Temmink 
 

VIERINGEN BENTELO 

Zon. 27 jan.  09.30 uur.  Geen viering  
Zat.  02 febr.  19.00 uur  Eucharistieviering/Kuipers 
 

VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 

Zat.  26 jan.  19.00 uur WoCo/Werkgroep 
Zon.  03 febr. 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) 

 

Januari 2019 
Betreft: uitnodiging informatieavond 
 
Beste mede parochianen, 
 
Zoals u in ons parochieblad ‘Geestig’ en in de regionale pers heeft kunnen lezen, 
heeft het parochiebestuur inventarisaties gemaakt van de gebouwen, de financiën, 
het kerkbezoek en de vitaliteit van de verschillende geloofsgemeenschappen in 
onze parochie. Op basis van deze inventarisatie heeft het bestuur per 
geloofsgemeenschap richtingaanwijzers geformuleerd waarin wij weergeven wat de 
verschillende toekomstmogelijkheden van de diverse geloofsgemeenschappen zijn. 
 
Wij willen graag met u daarover in gesprek gaan en wel op: 

Maandag 11 februari 2019 
om 20.00 uur 

in Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20 
 
Wij hopen dat u als parochiaan met ons wilt meedenken en ons wilt vertellen wat u 
ervan vindt. Wij vinden het van groot belang dat u goed geïnformeerd wordt en wij 
zullen rekening houden met uw mening. Zonder uw inbreng geen goede 
afgewogen besluitvorming! 
 
Ik hoop dat u aanwezig wilt zijn op de avond voor uw geloofsgemeenschap. 
 
Namens het parochiebestuur van de Heilige Geest parochie, 
Peter Helle 
Vicevoorzitter 
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