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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. 45 + 46+ 47     19 oktober 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 19 okt. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUINIEVIERING 
    T. ter Avest 

Jrgd. Minie Koppelman-Scholten, jrgd. Martinus Kleinsman en Anne 
Kleinsman-Bunte, ouders Kafarski, zus Emilia en zwager Jozef. 
Nemen we er harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Di. 22 okt. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Zo. 27 okt. 09.30 uur; EUCHARISTIEVIERING/MARIAVIERING 
    pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Johan Kamphuis, Jan Vossebeld en tot zekere intentie. 

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

 
Di. 29 okt. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman 
 Bernard Landewé, Johanna Landewé. 

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

 
Vr. 01 nov. 19.00 uur; ALLERHEILIGEN/EUCHARISTIEVIERING 
    IN DELDEN 
 
Za. 02 nov. 19.00 uur; ALLERZIELEN/GEBEDSVIERING 
    werkgroep Avondwake/Spirit 

Jrgd. Johan Kamphuis, Willem en Fiene ten Dam, Johan Mulder en Liesbeth 
Mulder-ten Doeschot, Minie Koppelman-Scholten, alle overleden leden van 
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Zo. 03 nov. 10.30 uur; HUBERTUSVIERING 
    Dames- en Herenkoor 
 
Di. 05 nov. 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. 

 
Zo. 10 nov. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/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 19 oktober is de extra 
mandjescollecte voor Missiezondag. 
 
LECTORES 
Za. 19 okt. 09.30 uur; T. Meijerink 
Zo. 27 okt. 09.30 uur; T. ter Avest 
Zo. 10 nov. 09.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
21 okt. t/m 27 okt.  Hr. en mevr. ter Avest 
28 okt. t/m 03 nov. Mevr. Wielens 
04 nov. t/m 10 nov. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 27 okt.  09.30 uur; Geen viering 
Za. 02 nov.  19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 10 nov.  09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Za. 26 okt. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Za. 02 nov. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 09 nov. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
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 keer. 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. De kerk wordt 
voor deze viering feestelijk versierd. En in de afgelopen jaren werd deze 
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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. Aanvang van de kerkdienst is om 10.30 uur en 
de toegang is gratis. 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 
Aan allen die betrokken zijn bij het bezoekwerk en lotgenotencontact 
10 jaar geleden is het Beraad RK Bezoekwerk ontstaan. Dit willen we graag met u 
allen vieren. Dat doen we door terug te kijken in de tijd en vooruit te zien naar de 
toekomst. 
UITNODIGING 

Themabijeenkomst 27 november 2019 
met open oren en ogen 

Herman Agterhoek; schrijver van het boek: De tijd kantelt, voor wie erin gelooft zal 
met ons kijken naar verleden – heden – toekomst. 
Hoe sta jij in deze tijd? Wat zie je? Wat doet dat met je? Word je somber of er 
gebeurt iets waar je blij van wordt, waar je achter staat? 
Met open ogen en oren mogen wij samen kijken naar verleden – heden – toekomst. 
U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst op; 
Woensdag 27 november 2019 Stephanshof (naast de H. Stephanuskerk), 
Grotestraat 207 Borne. 
17.30:  informele inloop/ontvangst om met elkaar te praten en samen een kopje 

soep en een broodje te nuttigen. 
19.00: ontvangst met een kopje koffie of thee 
19.15: Herman Agterhoek neemt ons mee naar binnen en naar buiten 
21.00: We gaan weer huiswaarts 
I.v.m. de catering willen we graag weten wanneer we u mogen verwachten: 

a. vanaf 17.30 uur informele ontmoeting  + lezing  
b. vanaf 19.00 uur alleen de lezing  

Opgave uiterlijk 17 november 
Vriendelijke groet en tot dan  
Fini Morskate, Lies van Veldhoven, Ria Mudde, Dineke Rabelink, Eddy Oude 
Wesselink, Jacqueline Meupelenberg, Bernanda van den Hengel. 
 
ALLERZIELENVIERING 
Na de Allerzielenviering is er gelegenheid om achter in de kerk gezamenlijk 
koffie/thee te drinken. 
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