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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. 52 No. 3 + 4          14 dec. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 14 dec. 19.00 uur; DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Ouders Eijsink-Bunte 

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

 
Zo. 15 dec. 14.00 uur; DOOPVIERING NOLAN POT 
    pastor van den Bemt 
 
Di. 17 dec.  09.00 uur; GEEN VIERING 
  19.00 uur; BOETEVIERING IN DELDEN 
 
Zo. 22 dec. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 24 dec. 17.30 uur; GEZINSVIERING/ 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor 

Johan Mulder en Liesbeth Mulder ten Doeschot, ouders ten Dam-Goselink, 
ouders Roesink-ter Braak, Joop Roesink, Diny Vonder-Roesink, ouders 
Maatje-Koenderink, Johan Groothuis en familie, Jan Ankersmid en familie, 
Antoon en Truus ten Dam, Richard Vossebeld en overleden familie, ouders 
Harink-Scharenberg, ouders Vossebeld-Temmink, ouders Kamphuis-Stroeve, 
ouders Annink-Heijmerink en familie, ouders Nijland Oude Bos en familie, 
Willem en Fiene ten Dam, ouders ten Have en Hennie, ouders ter Avest 
Winters, ouders Löbker-Nijhuis, Minie Koppelman-Scholten, ouders Scholten-
Pierik en Cintha, Aloysius Stegeman, Jozef Derkink 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
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Za. 28 dec. 19.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/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. In de Advent is de extra mandjescollecte 
voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
 
LECTORES 
Za. 14 dec. 19.00 uur; M. Pot 
Di 24 dec. 17.30 uur; M. Pot 
Za. 28 dec. 19.00 uur; T. ter Avest 
 
KOSTERS 
16 dec. t/m 22 dec. Hr. en mevr. Temmink 
23 dec. t/m 29 dec. Hr. en mevr. Ter Avest 
30 dec. t/m 08 dec. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 22 dec. 09.30 uur; Geen viering 
Za. 28 dec. 19.00 uur; Woco/pastor Zoet 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 21 dec. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Zo. 29 dec. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
KERKBIJDRAGE 
Willen de mensen die kerkbijdrage hebben toegezegd en nog niet hebben betaald 
voor dit jaar, dit alsnog doen, zodat het jaar 2019 kan worden afgesloten.  
 

SOOSSEINTJE 
Dinsdag 17 december a.s. hebben we weer soos. Deze staat in het teken van 
kerst. De Brenn-taler Spatzen uit Eibergen gaan deze middag verzorgen. We 
verwachten u allen om 14.30 uur, hou deze middag vrij, en graag tot dan! 
Het bestuur. 
 
COLLECTE GAMBIA 
Beste, lieve mensen van de Heilige Geest parochie, 
In januari hoop ik opnieuw naar mijn arme mensen in Gambia te gaan om hen voor 
de vijfde keer te bezoeken en hen financieel zoveel mogelijk te helpen. Dat kost mij 
nogal moeite en maakt mij niet echt vrolijk, maar ik voel dat ik moet gaan. Ik heb 
sinds ruim 5 jaar contact met deze gezinnen die zeer arm zijn. Allen wonen in de 
krottenwijken. Graag zou ik ze effectief willen helpen zodat ze zichzelf kunnen 
redden in de toekomst. Maar dan heb ik heel veel geld nodig. Oudejaarsavond zal 
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er in uw geloofsgemeenschap een deurcollecte gehouden worden voor deze zeer 
arme mensen in Gambia. Alle kleine beetjes helpen en ik hoop dat ik op uw steun 
mag rekenen. 
Met vriendelijke groet, 
Pater Rinus van de Vegt 
 
UITNODIGING VOOR  
de betrokkenen bij de Aktie Kerkbalans, (denk aan werkgroepen, de lopers etc.). 
Evenals de leden van de besturen, de locatieraden en pastoraatsgroepen van alle 
geloofsgemeenschappen 

   UITNODIGING 

 
Het pastoraal team van de parochies HH. Johannes en Jacobus, de Heilige Geest 

en de Goede Herder wil het jaar 2019 samen met u gezellig afsluiten en tevens 
onder het genot van een drankje met vertrouwen uitzien naar 2020. 

Wij nodigen u uit voor een oudejaarsreceptie: 
 

Vrijdag 27 december 2019 
vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur 

in het parochiehuis aan de Langestraat in Delden. 
Om een inschatting te maken hoeveel oliebollen wij moeten bestellen verzoeken wij 

u vóór 16 december via de mail contact@pastoraalteam.nl aan te geven of u het 
oude jaar met ons komt uit luiden. 

 
Het pastoraal team wenst u allen een Zalig Kerstfeest. 

 
Marc Oortman, pastoor 
Carin Timmerman, pastoraal werker 
Annet Zoet, pastoraal werker 
Hélène van de Bemt, pastoraal werker 
Ria Doornbusch, pastoraal werker 
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