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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. 53   No.06         31 dec. 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Do. 31 dec. 19.00 uur; OUDEJAARSAVOND 
     WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     pastor Van den Bemt 

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

 
Zo. 10 jan. 09.30 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
     pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor 
 Ouders Vossebeld-Temmink 

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

 
Za. 23 jan. 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
     M. Pot/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. Er staat een offerblok bij de uitgang om 
uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze niet aan. 
 
VIERINGEN BENTELO 
Do. 31 dec. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 03 jan. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 16 jan. 19.00 uur; Woco/pastor Doornbusch 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Do. 31 dec. 19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 02 jan. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 17 jan. 09.30 uur; Woco/ pastor Doornbusch 
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LECTORES 
Do. 31 dec. 19.00 uur; T. ter Avest 
Zo. 10 jan. 09.30 uur; R. Jannink 
Za. 23 jan. 19.00 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
28 dec. t/m 03 jan. Hr. en mevr. Temmink 
04 jan. t/m 10 jan.  Hr. en mevr. Ter Avest 
11 jan. t/m 17 jan.  Mevr. Wielens 
18 jan. t/m 24 jan.  Hr. en mevr. Temmink 
25 jan. t/m 31 jan.  Hr. en mevr. Ter Avest 
 
OVERLEDEN 
Woensdag 16 december is Anna Landewé-Vossebeld op de leeftijd van 88 jaar 
overleden. We hebben afscheid van haar genomen op dinsdag 22 december in 
de parochiekerk waarna we haar woensdag 23 december begeleid hebben naar 
het crematorium. 
 
Woensdag 17 december is Tonny ter Avest-Vossebeld op de leeftijd van 90 jaar 
overleden. We hebben afscheid van haar genomen op woensdag 23 december, 
waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het parochiële 
kerkhof. 
 
Dat zij mogen leven in de vrede van de Heer en moge God hun familie de 
kracht geven het verdriet te dragen. 
 
AANMELDEN VIERINGEN 
Als u de vieringen bij wilt wonen, is het nodig om u daarvoor aan te melden. Aantal 
kerkgangers is vastgesteld op 30 personen. Dit kan bij Diny Annink tel 074-
3676284 of 06-29428024 of op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur 
bij het secretariaat, tel. 074-3676209. 
 
HET JAAR VAN SINT JOZEF 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte 
dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius 
IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. 
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start gegaan, zo maakte 
de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en het jaar wordt op 8 
december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige 
Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt 
komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en 
migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.  
 
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een 
speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke 
betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en 
hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus 
de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende 
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man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus 
Franciscus.  
 
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra 
stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen. Het 
bisdom Roermond kent een heiligdom dat gewijd is aan Sint-Jozef: het 
bedevaartoord Smakt bij Venray. 


