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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.12-13-14         15 febr. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 

 
Di. 18 febr.  09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    M. Pot 
 Marie Berndsen-Vossebeld 

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

 
Za. 22 febr. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Richard Vossebeld, Dien Harink-Scharenberg, Hendrik ter Avest 

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

 
Di. 25 febr. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Doornbusch 
 Johan Landewé, Gerard Busscher 

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

 
Woe. 26 febr.  19.00 uur; ASWOENSDAG 
    EUCHARISTIEVIERING IN DELDEN 
    pastor van de Vegt 
 
Zo. 01 mrt. 09.30 uur; GEEN VIERING 
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Za. 07 mrt. 19.00 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 7 maart is de extra mandjescollecte 
voor de Bisschoppelijke Vastenactie. 
 
LECTORES 
Zo. 16 febr. 19.00 uur; M. Pot 
Za. 22 febr. 19.00 uur; T. ter Avest 
Za. 07 mrt. 19.00 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
17 febr. t/m 23 febr. Hr. en mevr. Temmink 
24 febr. t/m 01 mrt. Hr. en mevr. ter Avest 
02 mrt. t/m 08 mrt. Mevr. Wielens 
09 mrt. t/m 15 mrt  Hr. en mevr. Temmink 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 22 febr. 19.00 uur; GEEN VIERING 
Zo. 01 mrt. 09.30 uur; Woco/pastor v.d. Bemt | Voorstellen communicantjes 
Za. 07 mrt. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 23 febr.  09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 29 febr. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 08 mrt 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) 

 
STILLE OMGANG AMSTERDAM 
Zaterdag 21 maart gaan wij vanuit onze drie parochies deelnemen 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. 
 
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 
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voor koffie/thee, warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd. De vrijwilligers van 
de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi 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. 
 
BID 20 FEBRUARI DE ROZENKRANS VOOR DE VREDE 
In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herderskinderen Francisco en 
Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegenheid van de herdenking 
van de 100ste sterfdag van de heilige herdertjes Francisco Marto (4 april 2019) en 
Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de parochie van Fatima de hele wereld uit 
om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘rozenkrans voor de vrede’ mee te 
bidden. Het Aartsbisdom Utrecht heeft de parochies hierover informatie gestuurd met 
de oproep om mee te bidden. Deze rozenkrans voor de vrede wordt gebeden op 20 
februari 2020 tussen 20.00 en 21.00 uur (Portugese tijd) in de parochie van Fatima 
waar de herders werden gedoopt. Het Aartsbisdom Utrecht vraagt de parochies om 
waar mogelijk mee te doen met dit gebed. Gelovigen kunnen zich natuurlijk ook thuis 
aansluiten. De plechtigheid in Fatima wordt live uitgezonden voor de hele wereld, via 
sociale media en op internet via Angelus TV. Het programma in Fatima die dagen is 
als volgt: 
1. Uitstelling van het Allerheiligste 
2. Bidden van de rozenkrans (de geheimen van het licht) 
3. Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria 
Paus Franciscus bezocht Fatima in 2017 vanwege het 100-jarig jubileum van de 
verschijningen van Maria. Op 13 mei verklaarde hij daar tijdens de Eucharistieviering 
Francisco en Jacinta heilig. Op dezelfde dag kwamen de Nederlandse bisschoppen 
als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk 
hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het 
Onbevlekte Hart van Maria. Vorig jaar hebben de Nederlandse bisschoppen elke 
maand op een speciale dag de rozenkrans gebeden met als intentie de vrede in de 
wereld. Gelovigen werden ook toen opgeroepen om mee te doen, ieder op zijn of 
haar eigen plek, alleen of samen met anderen. 


