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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.09      23 januari 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 23 jan. 19.00 uur; In verband met de nieuwe maatregelen gaat  
    de viering niet door 
 
Za. 20 febr. 19.00 uur; GEBEDSVIERING/werkgroep 

Jrgd. Gretha Kamphuis-Stroeve, ouders Kamphuis-Stroeve, tot 
zekere intentie. 
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 
Zo. 07 febr. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 20 febr. 19.30 uur; Wocoviering/pastor van den Bemt 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Za. 06 febr. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 21 febr. 09.30 uur; Wocoviering/pastor van den Bemt 
 
LECTORES 
Za. 20 febr. 19.00 uur; T. Kamphuis 
 
KOSTERS 
25 jan. t/m 31 jan.  Hr. en mevr. Ter Avest 
01 febr. t/m 07 febr. Mevr. Wielens 
08 febr. t/m 14 febr. Hr. en mevr. Temmink 
15 febr. t/m 21 febr. Hr. en mevr. Ter Avest 
22 febr. t/m 28 febr. Mevr. Wielens 
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Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie ongewijzigd 

De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft 
geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke 
Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten. 
Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 
oktober 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere 
maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de 
bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn. 
De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de 
pastorale teams, maar ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich met 
elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het parochieleven 
door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vieringen die slechts met allerlei 
beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook de inzet om digitaal contact te houden 
en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele parochies zich in om catechese 
te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook tijdens de Lock down mensen 
waar nodig praktisch en financieel ondersteund. 
De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie 
Kerkbalans op 16 januari begint, de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook 
financieel te ondersteunen in dit belangrijke werk. 
 
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. 
 
VIERINGEN VANAF FEBRUARI 
Vanaf februari is op de derde zaterdag van de maand een gebedsviering. De 
eerstvolgende viering is zaterdag 20 februari. 


