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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. 26 + 27          08 juni  2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 09 juni 09.30 uur; EERSTE PINKSTERDAG 
    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 
 Bernard te Riet, Minie Koppelman-Scholten. 

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

 
Di. 11 juni 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor van de Bemt 

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

 
Za. 15 juni 19.00 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. 

 
Di. 18 juni 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Bertha Busscher 

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

 
Zo. 23 juni 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Ogink 

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 zondag 9 juni 
voor de Nederlandse Missionarissen. 
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LECTORES 
Za. 15 juni 19.00 uur; M. Pot 
Zo. 23 juni 09.30 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 
10 juni t/m 16 juni  Hr. en mevr. Temmink 
17 juni t/m 23 juni  Hr. en mevr. Ter Avest 
24 juni t/m 30 juni  Mevr. Wielens  
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 15 juni 19.00 uur; Woco/pastor Zoet 
Zo. 23 juni 09.30 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 16 juni 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Za. 22 juni 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
 
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) 

 
BIJBELSE BLOEMEN ONTDEKKEN 
Op zaterdagochtend 15 juni gaan we Bijbelse bloemen ontdekken bij kwekerij de 
Border in Delden. Meer informatie daarover vindt u op de flyer achter in de kerk. 
Deze flyer kunt u meenemen. 
 
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR OUDERS VAN KINDEREN UIT DE 
HUIDIGE GROEP 7: 
Achter in de kerk vindt u een flyer betreffende het aanmelden van uw kind voor het 
heilig Vormsel 2019. Deze flyer kunt u meenemen. 
 
Ontmoetingsdag Beckum/Bentelo/Hengevelde  
Op woensdag 3 juli organiseren de Zonnebloemafdelingen 
Beckum, Bentelo en Hengevelde/St. Isidorushoeve de 
jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere 
‘oudere’ die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag 
van ontmoeten en oude bekenden terug zien. Deze dag van 
gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden in Café-
Restaurant Het Wapen van Beckum. Vanaf 10.00 uur bent u 
van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers. Daarna is het 
tijd voor een overweging, die wordt verzorgd door Pastor Ogink. Dan volgt het 
borreluurtje met aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u onder het genot 
van een drankje genieten van een muzikaal optreden en de loterij. We sluiten af met 
koffie met…………… De kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, 
drankjes en diner zijn € 30 per persoon, te voldoen bij opgave. Hebt u belangstelling? 
Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Truus Kamphuis, tel. 074-3676521/06-
10304973 
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Geloven in de ander. Een wereldwijde missie 
Pinksteractie 1 t/m 9 juni 
Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun 
gebruiken. Daarom organiseren we van 1 t/m 9 juni de Pinksteractie in parochies om 
geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest 
armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. U kunt daarin het verschil maken. Niet 
alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen 
met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse 
parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde 
missie? 


