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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. 32+33+34            20 juli 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 21 juli 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. ouders Annink-Heijmerink 

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

 
Di. 23 juli 09.00 uur; GEBEDSVIERING 
    M. Pot 

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

 
Za. 27juli 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 

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

 
Di. 30 juli 09.00 uur; GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest 
 Gerhard Vossebeld 

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

 
Zo. 04 aug. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 06 aug. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 

Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Za. 10 aug. 19.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Jan Vossebeld en overleden ouders 

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. Zaterdag 27 juli is de extra mandjescollecte 
voor de boekjes en het stencilwerk. 
 
LECTORES 
Zo. 21 juli 09.30 uur; T. Meijerink 
Za. 27 juli 19.00 uur; T. Kamphuis 
Za. 10 aug. 19.00 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 
22 juli t/m 28 juli  Hr. en mevr. Temmink 
29 juli t/m 04 aug.  Hr. en mevr. Ter Avest 
05 aug. t/m 11 aug. Mevr. Wielens 
12 aug. t/m 18 aug. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 27 juli 19.00 uur; Geen viering 
Zo. 04 aug. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman\ 
Za. 10 aug. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 28 juli 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 03 aug. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 11 aug. 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) 

 
HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
Op zaterdag 14 september is voor de 119e keer de jaarlijkse Haaksbergse 
Processie naar Kevelaer. Pastoor H.A.M. de Jong zal deze bedevaart pastoraal 
begeleiden in samenwerking met alle broedermeesters, de bestuursleden en de 
Haaksbergse Harmonie. We vertrekken al vroeg om tijdig in Kevelaer te zijn. Om 
9.00 uur trekken we in processie Kevelaer binnen en zijn om 09.15 uur bij het 
genadebeeld van de ‘Troosteres der Bedroefden'. Het jaarthema voor 2019 is: 
“Heer, naar wie zouden wij gaan”. 
We bidden de Kruisweg in het Mariapark en in de Pax Christikapel. Voor degene die 
minder goed ter been zijn en ’s middags is er een H. Eucharistieviering in de basiliek. 
In de namiddag is het H. Lof en om 18.00 uur vertrekken we weer uit Kevelaer. 
Tussendoor kunt u Kevelaer bezoeken. Er is ruimte voor eigen momenten van 
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bezinning. In Kevelaer zijn ook diverse horecagelegenheden en mooie winkels. 
De kosten bedragen € 27 voor een volwassene en € 10 voor kinderen tot 14 jaar. Dit 
bedrag is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom. 
Het is ook mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5 een intentie op te 
geven welke in de bus en in Kevelaer tijdens de eucharistieviering of het lof zullen 
worden genoemd. Wilt U bij opgave de kosten voldoen? 
Ook gaan er dit jaar weer een aantal pelgrims per fiets naar Kevelaer. Ze 
vertrekken op vrijdag 13 september en voegen zich op zaterdag 14 september bij 
de bus pelgrims. Voor informatie over de fietsbedevaart kunt u contact opnemen 
met Bernardie Broekhuis, Wissinkbrinkweg 57, Haaksbergen, tel. 074-3575416; 
bernardie@live.nl 
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij uw plaatselijke broedermeester(es) (zie hieronder) 
of bij de bestuursvoorzitter: Bennie klein Rot, Ds. Van Kriekenstraat 15 te 
Haaksbergen. E-mail: bhakleinrot@kpnmail.nl. Directeur van de Haaksbergse 
Processie naar Kevelaer is: pastoor H.A.M. de Jong. 
Opgave tot 2 september 2019 bij: 
Beckum:  
Mw. Rosalien Hilderink, Hengelosestraat 204, Haaksbergen 06-627617696. 
 
SECRETARIAAT 
Van 12 t/m 16 augustus is het secretariaat gesloten. 
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