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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. 5-6-7             28 december 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 
Di. 31 dec. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Uit dankbaarheid 

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

 
Zo. 05 jan. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 07 jan. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman 

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

 
Zo. 12 jan. 09.30 uur; VIERING IN GOOR + NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Zo. 19 jan. 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. 

 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Oudejaarsavond is de extra mandjescollecte 
voor pater Rinus van de Vegt voor de arme mensen in Gambia. 
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LECTORES 
Za. 28 dec. 19.00 uur; T. ter Avest 
Di. 31 dec. 19.00 uur; M. Pot 
Zo. 19 jan. 09.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
30 dec. t/m 05 jan. Mevr. Wielens 
06 jan. t/m 12 jan.  Hr. en mevr. Temmink 
13 jan. t/m 19 jan.  Hr. en mevr. Ter Avest 
20 jan. t/m 26 jan.  Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Di. 31 dec. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 05 jan. 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Zo. 19 jan. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 
Di. 31 dec.` 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Escher 
Za. 04 jan. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Za. 18 jan. 19.00 uur; Woco/pastor Zoet 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
GEDOOPT 
NOLAN POT - Zoon van Raymond en Linda Pot, broertje van Felise en Madelou. 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 7 januari a.s. is er weer soos. Dan komt mevr. Mirjam Tob. Ze is 
logopediste en komt ons alles vertellen over hersenaandoeningen, erg belangrijk 
om hierover van alles te weten. We verwachten u allen weer, en hou deze middag 
vrij. We beginnen weer om 14.30 uur, graag tot dan!! 
Groeten, 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 wordt 
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  
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LEZING VAN HET HEILIG MIRAKEL VAN AMSTERDAM 
Dinsdag 14 januari 2020 is er om 19.30 uur een bijeenkomst in de zaal bij de 
Lambertusbasiliek. Het betreft een lezing van de heer Witteman, lid van de 
Broederschap van het Heilig Mirakel van Amsterdam. Jarenlang zijn vele mensen uit 
onze streken daar naar toegegaan. De laatste jaren is de belangstelling afgenomen. 
De broederschap heeft gevraagd om en lezing te mogen houden om op die manier 
de Stille Omgang, en de reden waarom deze wordt gehouden, weer onder de 
aandacht te brengen. Tijdens de genoemde avond willen we inventariseren of het 
mogelijk is weer gezamenlijk vanuit onze regio naar Amsterdam te gaan voor de 
Stille Omgang. 
Met vriendelijke groet, Pastoor Oortman 
 
MEET – GREET - DO 
Wil je vanuit een andere manier je geloof verdiepen en hierbij je leeftijdsgenoten 
ontmoeten, wees dan welkom bij Meet – Greet and Do, de nieuwe activiteit van het 
pastores team.  Deze thema-avonden, vanuit de Zeven werken van Barmhartigheid,  
zijn voor parochianen tussen de 35 – 55 jaar, uit de parochies HH. Jacobus en 
Johannes, De Goede Herder en Heilige Geest. De bijeenkomsten worden gehouden 
in het parochiehuis in Delden, waar het café op de 1e verdieping een centrale plaats 
zal krijgen. Voor opgave voor woensdag 29 januari 2020 zie de poster achter in de 
kerk.  


