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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. 44      13 oktober 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 13 okt. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Johan Mulder, Dika ter Avest-Winters, Martinus en Marie Vollenbroek. 

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

 
Di. 15 okt. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Marinus Vossebeld. 

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

 
Za. 19 okt. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUINIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Jrgd. Minie Koppelman-Scholten.  

Nemen we er 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 13 oktober is de extra 
mandjescollecte voor Werelmissiedag van de Kinderen. 
 
LECTORES 
Za. 19 okt. 09.30 uur; T. Meijerink 
 
KOSTERS 
14 okt. t/m 20 okt. Hr. en mevr. Temmink 
21 okt. t/m 27 okt. Hr. en mevr. ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za.19 okt.  19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
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VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Zo. 20 okt. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
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. 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 
 
Hubertusviering op zondag 3 november om 10.30 uur In de kerk in Beckum 
De Enschedese Jagersvereniging organiseerde voor de eerste keer een 
Hubertusviering in het jaar 2000. We maken ons nu op voor de 19e editie. In het 
begin gebeurde dit in een deel van een manege maar in het verloop van de tijd zijn 
we uitgeweken naar de R.K. Heilige Blasiuskerk in Beckum bij Hengelo (Ov.). Al deze 
jaren werd en wordt deze viering in het Twents dialect gevierd en in de afgelopen 
jaren werd deze Hubertusviering dan ook druk bezocht. Helaas is onze vaste 
aalmoezenier Anne Kramer ons ontvallen. Pastor Fons Peters gaat de dienst nu 
verzorgen en we wensen hem daarbij veel succes. Verder zullen medewerking 
verlenen: 
- De jachthoorngroep Les Trompes de Quatre Vents. 
- Het Dames- en Herenkoor van de R.K. Heilige Blasiuskerk. 
- De Twentse Jachthoorblazersgroep. 
Aanvang van de kerkdienst is om 10.30 uur en de toegang is gratis. Onze 
jachthonden mogen ook mee. 
Na afloop van de viering gaan we met zijn allen naar het naastgelegen restaurant 
“Het wapen van Beckum”. Daar worden we begroet door de Twentse 
Jachthoornblazersgroep. In de tuin van het restaurant zal de Pastor Fons Peters de 
aanwezige jachthonden zegenen. Het wapen van Beckum biedt de kerkgangers 
koffie aan. Na de koffie is er nog volop gelegenheid voor een drankje, jagerslatijn en 
vooral gezelligheid. We zien u graag op 3 november in de Blasiuskerk in Beckum, 
en daarna in het Het Wapen van Beckum. 
Het bestuur van de Enschedese Jagersvereniging info@benvanhetmos.nl  
 
Beraad R.K. Bezoekwerk Twente bevorderen van goed bezoekwerk en 
lotgenotencontact 
Aan: de coördinatoren bezoekwerk en alle bezoek(st)ers, de pastoraatsgroepen 
van de geloofsgemeenschappen, de caritasbesturen, de parochiesecretariaten in 
Twente en andere genodigden 
 
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het Beraad RK Bezoekwerk Twente is ontstaan. 
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Aanleiding hiervoor was het opheffen van de dekenaten. We willen dit heugelijke feit 
met u allen vieren en nodigen u uit voor een feestelijke themabijeenkomst op 27 
november in de Stefanshof te Borne. Herman Agterhoek, schrijver van het boek: DE 
TIJD KANTELT voor wie erin gelooft, is de spreker. De ontvangst/inloop/ontmoeting 
begint om 17.30 uur met een kop soep en een broodje. De thema-avond start om 
19.00 uur. We eindigen om 21.00 uur. De officiële uitnodiging ontvangt u zo spoedig 
mogelijk. 
Zet u de datum al vast in uw agenda?  
 
Vriendelijke groet en tot ziens 
Beraad RK Bezoekwerk Twente 
Fini Morskate 
 
KLEDINGACTIE 
De inzamelingsactie van Mensen in Nood heeft 255 kilo textiel opgeleverd, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
Team Sam’s Kledingactie 


