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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. 9     25 Januari 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 25 jan. 19.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastor Escher/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Jan Vossebeld, tot zekere intentie. 

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

 
Di. 28 jan. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Johan Vossebeld, Johannes Landewé. 

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

 
Zo. 02 febr. 09.30 uur; GEEN VIERING 
 
Di. 04 febr. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 
 Jan Siemerink. 

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

 
Za. 08 febr. 19.00 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. 

 
COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. Zaterdag 8 februari is de extra 
mandjescollecte voor de boekjes en het stencilwerk. 
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LECTORES 
Za. 08 febr. 19.00 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 
27 jan. t//m 02 febr. Hr. en mevr. Temmink 
03 febr. t/m 09 febr. Hr. en mevr. Ter Avest 
10 febr. t/m 16 febr. Mevr. Wielens 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 02 febr. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Za. 08 febr. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 01 febr. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 09 febr. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
CURSUS KATHOLIEK GELOOF 
Wil je meer weten over het katholiek geloof ? Of wil je je geloof opfrissen? Dan is de 
cursus katholiek geloof iets voor u. Op 6 februari is er een introductiebijeenkomst om 
te ontdekken of deze cursus iets voor u is. Meer informatie vindt u op de poster en 
flyer achter in de kerk. 
 
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF 
Op donderdag 30 april 2020 gaan we weer (met de regio Zonnehof) een dag met 
de boot. We gaan, net als voorgaande jaren met een boot waar we heerlijk warm 
binnen zitten en eventueel bij goed weer ook boven op het dek kunnen vertoeven. 
Daar kunnen we met de lift naar boven indien de trap niet lukt. Vertrek ongeveer 
om 9.30 uur en rond 17.00 uur zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de 
boot wordt voor koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een dagje uit! 
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar. Opgave 
voor 30 maart bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters 
van de afdeling Zonnebloem Beckum. 
 
KERKBALANS 
In verband met de hoorzitting op 30 januari is de Aktie Kerkbalans voor onze 
geloofsgemeenschap uitgesteld tot nader te bepalen datum. Daarnaast willen we 
graag de parochianen die in de mogelijkheid zijn oproepen aanwezig te zijn bij de 
hoorzitting op 30 januari bij het Wapen van Beckum. 

Locatieraad geloofsgemeenschap Beckum 
B. Goselink, S. Mulder, R. Lansink, D. Annink 


