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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. 40          15 sept. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 15 sept. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. 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. 17 sept. 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. 21 sept. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Zoet/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. 
 
LECTORES 
Za. 21 sept.  19.00 uur; T. Kamphuis 
 

KOSTERS 

16 sept. t/m 22 sept. Mevr. Wielens 
23 sept. t/m 29 sept. Hr en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 

Zo. 22 sept. 09.30 uur; Geen viering 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Zo. 22 sept. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
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TELEFOONNUMMERS PASTORES 

Mr. M.J.A. Oortman: Pastoor   06-20453713 
Liturgie   @:mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
 
Noodnummer  06-23254488 (niet voor uitvaarten) 

 
OVERLEDEN 

Donderdag 1 september is Minie Asbroek-Grashof overleden op de leeftijd van 82 
jaar. We hebben afscheid van haar genomen tijdens de afscheidsviering op 
donderdag 5 september. Vrijdag 6 september was de crematie in besloten kring in 
Crematorium Borne. Dat zij mag leven in de vrede van de Heer en moge God haar 
kinderen en kleinkinderen de kracht geven het verdriet te dragen. 
 

MEDEDELINGEN 

Op maandagavond 7 oktober en op dinsdagmiddag 8 oktober zijn de eerste 
bijeenkomsten van de cursus ‘Verhalen op ’t randje’. We lezen een Bijbels verhaal, 
verkennen de betekenis ervan en verbinden dat met ons leven nu. Vervolgens kijken 
we naar enkele kunstwerken bij het verhaal. Deze serie van zes bijeenkomsten wordt 
zowel op maandagavonden als op dinsdagmiddagen aangeboden. Opgeven kan tot 
1 oktober bij het secretariaat van het pastoraal team. Meer informatie vindt u in de 
folder achter in de kerk, in uw parochieblad of op de website van uw parochie. 
 
Op 29 oktober is er een ontmoetingsdag in Goor voor 80+ parochianen van de 
Heilige Geestparochie. Ook is er de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. 
Inmiddels hebben deze mensen een formulier ontvangen om zich op te geven voor 
deze dag. Schroom niet en geef u op. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.  


