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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.43         19 sept. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 19 sept. 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
     pastor van den Bemt 
 Johanna Landewé-Laarman, Bernard Landewé. 

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

 
Za. 03 okt. 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
     pastor Timmerman 

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

 
Za. 17 okt. 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
     T. ter Avest 
 Jrgd. Johan Mulder. 

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. 26 sept. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 10 okt. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Zo. 27 sept. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 11 okt. 09.30 uur; Gebedsviering/pastor v.d. Bemt 
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LECTORES 

Za. 19 sept. 19.00 uur; T. ter Avest 
Za. 03 okt. 19.00 uur; R. Jannink 
Za. 17 okt. 19.00 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 

20 sept. t/m 27 sept. Hr. en mevr. Ter Avest 
28 sept. t/m 04 okt. Mevr. Wielens 
05 okt. t/m 11 okt.  Hr. en mevr. Temmink 
12 okt. t/m 18 okt . Hr. en mevr. Ter Avest 
 
AANMELDEN VIERINGEN 

Als u de vieringen bij wilt wonen, is het niet meer nodig om u daarvoor aan te 
melden. Bij de ingang wordt wel uw naam en telefoonnummer genoteerd. 
 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
Op zondag 18 oktober 2020 vindt in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige 

Gerardus Majella Bedevaart plaats, met als thema: Toekomst. Helaas gaat, door 
corona, de processie dit jaar niet door zoals andere jaren. De bedevaart wordt 
daarom in een andere vorm gehouden en wel in de vorm van een Plechtige 
Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de coronamaatregelen kunnen hier maximaal 
50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor 
opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 
053-5381304. Ook alle activiteiten in de overkant zoals koffiedrinken, 
boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen gaat dit jaar niet door. Voor 
degene die niet aanwezig kunnen zijn, wordt deze Eucharistieviering live 
uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden 
zijn op de website van parochie Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/. Dit geldt 
ook voor de vieringen van het Triduüm. Verder kunt u net als andere jaren 
misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de 
kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 
35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart 
Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum mag ook onder 
vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”. Ook kunt 
u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de 
kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar 
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en 
daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie. Ook hebben we net als andere 
jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. 
Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder 
vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder 
vermelding van “Gambia”. Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 
oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd worden. 
Indien u verdere informatie wenst, kunt u vanaf half september contact opnemen met 
het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 
11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke 
vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: 
i.westenbroek@gmail.com. Graag tot ziens online of bij ons in de kerk. 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
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KLEDINGACTIE 10 OKTOBER 

 
Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede 
doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon 
water en sanitair. 
 
Actiedag in Beckum 

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele 
jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot 
aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op zaterdag 10 oktober a.s. kunt u in Beckum uw herdraagbare kleding en 

schoenen bij ’t Proggiehoes aan de Beckumerschoolweg 38. De Sam’s vrijwilligers 
zijn dan van 10.00-13.00 uur aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. 
 
Lokale infrastructuur 

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: 
de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen 
sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen 
gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie 
gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van hun 
afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor 
watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.  
 
Levensvatbare terugkeer 

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen, is het nodig dat de dorpelingen 
middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid 
gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de 
terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen 
en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op 
die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.  
 
Projecten 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij 
ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op 
www.samskledingactie.nl 

http://www.samskledingactie.nl/

