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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. 15        24 maart 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 24 mrt. 09.30 uur; 3E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

EUCHARISTIEVIERING 
    Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
    Doop/vormselviering Christel Egberink en 
    Jahmela Richardson 
 Ouders Weernink-Damveld 

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

 
Di. 26 mrt. 09.00 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. 
 
Za. 30  mrt. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Bennie Damveld 

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. 
 
LECTORES 
Zo. 24 mrt. 09.30 uur; T. Ter Avest 
Za. 30 mrt. 19.00 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
25 mrt. t/m 31 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
01 apr. t/m 07 apr.  Mevr. Wielens 
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VIERINGEN BENTELO 
Za. 30 mrt. 19.00 uur; Woco/pastor van de Bemt 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 31 mrt.  09.30 uur; Woco/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) 

 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op woensdag 8 mei 2019 gaan we weer (met de regio Zonnehof) met de boot. We 
gaan, net als voorgaande jaren, met een boot waar we heerlijk warm binnen zitten 
en eventueel bij goed weer ook boven op het dek kunnen vertoeven. Daar kunnen 
we met de lift naar boven indien de trap niet lukt. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en 
rond 17.00 uur zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de boot wordt voor 
koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi dagje uit! 
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar. Opgave voor 
8 april bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters van de 
afdeling Zonnebloem Beckum. 
 
KLEDINGACTIE 
Om alvast te noteren. Zaterdag 11 mei is Sam’s kledingactie bij het Proggiehoes. 
 
VASTENACTIE 2019 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan 
er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd 
schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook 
onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid (in 
ontwikkelingslanden wordt zo’n 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water), 
opleiding en scholing, economische ontwikkelingen en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. 
Zij lopen dagelijks urenlang naar de dichtstbijzijnde plek om water te halen, die tijd kunnen ze 
niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, geld verdienen en zorgen voor het 
gezin. Dit jaar steunt vastenactie een waterproject in Niger, een van de droogste landen in 
Afrika, met zeer beperkte toegang tot water. Ze gaan daar een waterput slaan en speciale 
watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Verder steunt vastenactie nog 
waterprojecten in onder andere Nicaragua, Congo, Sierra Leone en Indonesië. Wellicht een 
mooi moment van bewustwording om even stil te staan bij wat we nu zelf missen en dat 
vergelijken met de landen waar onze hulp nog zo hard nodig is. Hopelijk mag de vastenactie 
ook dit jaar weer op uw steun rekenen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site 
www.vastenactie.nl. 

De vastenactie start “Aswoensdag” 6 maart en loopt tot “witte donderdag” 18 april. Pasen valt 
dit jaar op 21 en 22 april. 
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