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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.30           20 juni  2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Za. 11 juli 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
     pastor Timmerman 
 Gerard Vossebeld 

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

 
Zo. 26 juli 09.30 uur; GEBEDSVIERING 
     pastor R. Doornbusch 
 Johan en Dinie Mulder, Gerhard Landewé 

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. Er staat een offerblok bij de uitgang om 
uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze niet aan. 
 
VIERINGEN BENTELO 

Za. 18 juli 19.00 uur; Gebedsviering/pastor Timmerman 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Zo. 19 juli 09.30 uur; Gebedsviering/pastor Timmerman 
 
 
LECTORES 

Za. 11 juli 19.00 uur; R. Jannink 
Zo. 26 juli 09.30 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 

06 juli t/m 012 juli  W. Wielens 
20 juli t/m 26 juli  Hr. en mevr. Ter Avest 
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OVERLEDEN 

Maandag 8 juni is overleden Bennie ter Avest op de leeftijd van 79 jaar. We hebben 
afscheid van hem genomen op vrijdag 12 juni. Zaterdag 13 juni hebben we hem 
begeleid naar het crematorium in Borne. Dat hij mag leven in de vrede van de Heer 
en moge God zijn familie de kracht geven het verdriet te dragen. 
 
AANMELDEN 

Als u de vieringen bij wilt wonen is het gewenst dat u zich hiervoor aanmeld. Dit 
kan op dinsdag- of vrijdagmorgen bij het secretariaat, tel. 074-3676209. 
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WELKOM IN ONZE KERK 

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER 15 
GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN 

1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de 
regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

2. Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u ontvangen. Ga de kerk niet 
binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES in uw 
elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES. 

3. Houd anderhalve meter afstand van elkaar. 
4. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk. 
5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 
6. KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s), indien aanwezig, staan op 

minimaal zes meter afstand van de mensen en elkaar. 
7. Als parochianen samen bidden is prima maar het zingen mag niet tijdens de 

viering. Er zijn daarom dus géén misboekjes en géén zangbundels aanwezig. 
Alleen de cantor(s) mogen zingen. 

8. Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor aanwezig, dus geen 
misdienaars en acolieten. 

9. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging 
maken kan namelijk ook. 

10. Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok achter in de kerk 
om uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze niet aan. 

11. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u 
anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn 
afgesloten. 

12. Ga thuis naar het toilet. Toiletten kunnen alleen in noodgevallen gebruikt 
worden. Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig zijn die 
na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.  

13. Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten worden 
ontsmet en het kerkgebouw gelucht. 

14. In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de 
parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de 
viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep en de 
anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is. 

15. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij 
dat we weer samen het geloof mogen vieren. 

 
DANK VOOR UW MEDEWERKING 

 


