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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.11           08 febr. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 

 
Di. 11 febr. 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Oortman 

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

 
Zo. 16 febr. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 

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. 
 
LECTORES 
Zo. 16 febr. 19.00 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 
03 febr. t/m 09 febr. Hr. en mevr. Ter Avest 
10 febr. t/m 16 febr. Mevr. Wielens 
17 febr. t/m 23 febr. Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Zo. 16 febr.  09.30 uur; Woco/ 
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VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 15 febr. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Oortman 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 
STILLE OMGANG AMSTERDAM 
Zaterdag 21 maart nemen wij vanuit onze drie parochies deel aan de Stille Omgang 
in Amsterdam. U kunt zich opgeven voor deelname bij het secretariaat van het 
pastorale team, informatie hierover vindt u op de flyer achter in de kerk. Wij hopen 
dat vele gebruik maken van de mogelijkheid om aan deze bijzondere bedevaart deel 
te nemen. 
Het pastorale team. 
 
OPEN DAGEN HISTORISCH ARCHIEF Beckum E.O. 
In 2020 organiseert het Historisch Archief Beckum e.o. in februari de tweejaarlijkse 
open dagen. Op zaterdag 15 februari 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur en op 
zondag 16 februari 2020 van 11.00 uur tot 17.00 uur. De open dagen worden 
gehouden in ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 in Beckum. Dit keer wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog in de regio en de 
bevrijding 75 jaar geleden. In het Archief is inmiddels al aardig wat materiaal 
hierover aanwezig, zoals documenten, kranten en foto’s. Er is een oproep gedaan 
aan de inwoners van Beckum om materiaal beschikbaar te stellen dat ze wellicht 
thuis hebben liggen. Naast de bevrijding besteedt het Archief aandacht aan 
jubilerende verenigingen en stichtingen in Beckum en Oele. Voor zover bekend zijn 
dat:  
Stichting sportzaal Beckum, 45 jaar | s.v. TVO Volleybal, 40 jaar | s.v. TVO 
Recreatiesport gym/trim, 40 jaar | s.v. TVO Omni, 40 jaar | s.v. TVO Tennis, 25 
jaar | st. Werkgroep Oele, 40 jaar | Werksociëteit, 50 jaar | Bejaardengym, 50 
jaar | Ouderensoos, 50 jaar | Dartclub Anti-Roos, 25 jaar | st. Zomerfeesten 
Beckum, 100 jaar | st. BBB, 40 jaar 
Ook van deze verenigingen en stichtingen is eigen materiaal van hun geschiedenis 
welkom. De medewerkers van het Archief hopen op veel belangstelling tijdens de 
open dagen.  
Met vriendelijke groet, bestuur en medewerkers Historisch Archief Beckum 
 
SOOSSEINTJE 
Dinsdag 11 Februari a.s. hebben we de gezamenlijke soosmiddag met en in 
Bentelo bij café de Hagmolen. Zoals gewoonlijk beginnen we om 14.30 uur en om 
17.00 uur gaan we weer huiswaarts. We verwachten u allen weer en graag tot 
dan!!! 
Groeten, het bestuur. 
 
SECRETARIAAT 
Dinsdag 11 februari is het secretariaat gesloten. 
 


