
 1 

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. 35 + 36          10 aug. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 
Di. 13 aug. 09.00 uur; GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest 

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

 
Zo. 18 aug. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Ter ere van de H. Antonius uit dankbaarheid, jrgd. Jozef Derkink. 

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

 
Di. 20 aug. 09.00 uur; GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest 

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

 
Za. 24 aug. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor v. d. Bemt/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. Zaterdag 24 augustus is de extra 
mandjescollecte voor de MIVA. 
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LECTORES 
Zo. 18 aug. 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 24 aug. 19.00 uur; T. ter Avest 
 
KOSTERS 
12 aug. t/m 18 aug. Hr. en mevr. Temmink 
19 aug. t/m 25 aug.  Hr. en mevr. Ter Avest 
26 aug. t/m 01 sept. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 18 aug. 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Za. 24 aug. 19.00 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Za. 17 aug. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Zo. 25 aug. 09.30 uur; Woco/pastor v.d. Bemt 
 
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) 

 
OVERLEDEN 
Donderdag 25 juli j.l. is overleden Rie Menkehorst-Rupert op de leeftijd van 79 jaar. 
We hebben afscheid van haar genomen tijdens de avondwake op dinsdag 30 juli. 
Woensdag 31 juli was de crematie in besloten kring in Crematorium Enschede. Dat 
zij mag leven in de vrede van de Heer en moge God haar kinderen en 
kleinkinderen de krach geven het verdriet te dragen. 
 
HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse Haaksbergse Processie naar Kevelaer. 
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 Mw. Rosalien Hilderink, Hengelosestraat 204, 
Haaksbergen, tel. 06-627617696. 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 10 september a.s. hebben ons jaarlijkse reisje van de soos. We verwachten 
u allen ‘s morgens om 8.45 uur bij het Wapen van Beckum. We zijn dan ‘s avonds 
terug om ongeveer 18.00 uur, waar het diner op ons wacht. Uw bijdrage voor deze 
dag is € 60 p.p. Iemand van het bestuur zal in de week van 25 augustus bij u langs 
komen om te vragen of U meegaat en om het geld te innen. Als U alleen komt eten 
dan betaalt u € 20. Het zou erg fijn zijn als u het geld gepast klaar hebt liggen, dat 
scheelt ons weer tijd. U bent ook van harte welkom als u geen lid bent, dan betaalt u 
wat meer maar dat moet u dan wel even melden bij iemand van het bestuur. Wij 
zouden graag zien dat u zich aanmeldt als nieuw lid. We raken steeds weer leden 
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kwijt en er komt niemand bij. Onze club blijft zo niet bestaan, dit zou heel erg jammer 
zijn. Jullie als leden, vraag de buren vrienden kennissen om ook lid te worden, dit 
zou voor ons allen erg fijn zijn. Ook voor ons als organisatie, we zijn er altijd erg druk 
mee en steken er veel energie in. Eventuele nieuwe leden mogen ook voor € 60 mee 
op reis. Waag de stap en kom gezellig bij de soos.  
We hebben bij erve Brooks de koffie en gebak, daarna zien we wel verder waar de 
reis naar toe gaat. We hopen dat u allen meegaat, mooi weer meebrengt dan hebben 
we een leuke dag!!!! 
Groeten namens de soos, Anny Ottink. 
 
AFSCHEID PASTOR OGINK 
Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd neemt Henk Ogink 
afscheid als pastoraal werker in de katholieke kerk. De laatste elf jaar was hij als 
zodanig werkzaam in de Heilige Geestparochie en de laatste zes jaar tevens in de 
HH. Jacobus en Johannesparochie en parochie De Goede Herder. Op zondag 8 
september neemt pastor Ogink afscheid in de Eucharistieviering om 11.00 uur in de 
H. Blasiuskerk te Delden. Na de viering is er een receptie in stadscentrum “het 
Parochiehuis” aan de overkant van de kerk, waarbij ruimte is voor persoonlijke 
ontmoeting. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Besturen en pastoraal team 
Heilige Geestparochie  
Parochie de Goede Herder 
HH. Jacobus en Johannesparochie 
 
SECRETARIAAT 
Van 12 t/m 16 augustus is het secretariaat gesloten. 


