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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. 51No. 42 + 43         29 sept. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo 29 sept. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 

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

 
Di. 01 okt. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 
 Gerard Vossebeld 

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

 
Za. 05 okt. 19.00 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 08 okt. 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. 

 
Zo. 13 okt. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Johan Mulder, Dika ter Avest-Winters 

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. Zondag 29 september is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. Zondag 13 oktober is de extra 
mandjescollecte voor Werelmissiedag van de Kinderen. 
 
LECTORES 
Zo. 13 okt. 09.30 uur; R. Jannink 
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KOSTERS 
23 sept. t/m 29 sept. Hr en mevr. Temmink 
30 sept. t/m 06 okt. Hr. en mevr. Ter Avest 
07 okt. t/m 13 okt.  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 05 okt. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Kuipers 
Zo. 13 okt. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 06 okt. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 12 okt. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
TELEFOONNUMMERS PASTOOR 

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

 
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
In Overdinkel vindt zondag 20 oktober 2019 voor de 107de keer de Heilige Gerardus 
Majella Bedevaart plaats met als thema: ‘Je bent niet alleen’. Muzikale medewerking 
wordt verleend door muziekvereniging Concordia en het Dames- en Herenkoor. Om 
10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend 
om 11.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in het park, met als 
hoofdcelebrant hulpbisschop Hoogenboom. Na de Mis volgt de processie. Om 15.00 
uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 
Meer informatie: parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, bereikbaar op 
werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) via tel.: 053 5381304 of 
via e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl. Bij het parochiecentrum kunnen 
ook (mis)intenties worden opgegeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties:  
€ 5,00. IBAN: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus 
Bedevaart Overdinkel. 
 
KEVELAERSLOF 
Op zondagavond 6 oktober wordt het grote Kevelaerslof gehouden in de kerk van 
H.H. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. Net als in voorgaande jaren hopen we 
een geheel gevulde kerk te hebben. Het Kevelaerslof begint om 19.00 uur in de kerk 
van H.H. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat. (Veldmaterstraat 61). Iedereen is 
van harte welkom! Na het lof is er koffie/thee en gelegenheid om nog even na te 
praten.  
 
AFSLUITNG BEDEVAARTSJAAR 2019 
Op vrijdag 1 november wordt het bedevaart jaar Kevelaer 2019 afgesloten. De 
broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer organiseert dan een bedevaart naar 
Kevelaer. Om 10.00 uur is de Pontificale Hoogmis met de nieuwe bisschop van 
Roermond Mgr. Smeets. ’s Middags is er de grote Kruisweg in het park en de kleine 
kruisweg in de Pax Christi Kapel. Om 17.00 uur is er het afsluitende Lof in de Sint 
Antoniuskerk. De kruisweg en het lof wordt gezamenlijk gevierd met de 
broederschap Oost Twente. 
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U kunt zich voor deze bedevaart opgeven bij de plaatselijke broedermeesters of bij 
de heer Bennie Klein Rot; telefoon 053-5724699 of 06-53712355 
bhakleinrot@kpnmail.nl. 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 8 oktober a.s.is weer de eerste soosmiddag van dit seizoen. Deze middag 
is in samenwerking met de Zonnebloem. Pastor Doornbusch gaat voor in de viering. 
Iedereen is van harte welkom. Het is voor alle gezindten. We verwachten niet alleen 
de soosleden, maar iedereen die ook op de Zonnebloemactiviteiten aanwezig zijn. 
Bent u niet eerder geweest, kom gerust, een keer is de eerste keer. Het is altijd een 
gezellig samenzijn. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur met koffie, dan de 
viering, en om ongeveer 15.30 uur hebben we een gezamenlijke broodmaaltijd. Rond 
17.00 uur is deze middag afgelopen, zelfde tijd als anders. Dan zou ik u willen vragen 
of de soosleden de contributie van € 40 in gepast geld mee willen nemen. Dit is het 
handigste voor het innen van het geld en is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Bij de 
contributie zitten alle drankjes en koffie bij inbegrepen  voor het hele seizoen. Ook 
zouden we erg graag nieuwe leden erbij hebben. Er zijn weer verschillende leden 
weggevallen, dus zou het fijn zijn dat er nieuwe mensen bij komen. Het zou erg 
jammer zijn dat we op deze manier moeten stoppen met de soos, dit kan toch niet 
waar zijn? Vaak hoor je: “Dat is voor oude mensen”. Maar wanneer ben je oud? We 
hebben weer een erg leuk programma, voor elk wat wils. U mag ook eerst contact 
opnemen met iemand van het bestuur, over het wel en wee van de soos. Uw komst 
wordt erg op prijs gesteld. Graag tot dinsdag 8 oktober a.s. om 14.30 uur. 
Groeten het bestuur. 
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