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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. 13    23 februari 2021 

 
Za. 20 febr. 19.00 uur; GEBEDSVIERING/Werkgroep 

Jrgd. Gretha Kamphuis-Stroeve, ouders Kamphuis-Stroeve, tot zekere 
intentie, Hendrik ter Avest, Richard Vossebeld. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Za. 20 mrt. 19.00 uur; GEBEDSVIERING/Werkgroep 

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. In de 
Vastentijd is de extra collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie. 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 20 febr. 19.30 uur; Wocoviering/pastor Van den Bemt 
Zo. 07 mrt. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 20 mrt. 19.00 uur; Wocoviering/pastor Van den Bemt 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 21 febr. 09.30 uur; Wocoviering/pastor Van den Bemt 
Za. 06 mrt. 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 21 mrt. 09.30 uur; Wocoviering/pastor Van den Bemt 
 
LECTORES 
Za. 20 febr. 19.00 uur; T. Kamphuis 
Za. 20 mrt. 19.00 uur; nnb 
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KOSTERS 
22 febr. t/m 28 febr. Mevr. Wielens 
01 mrt. t/m 07 mrt. Hr. en mevr. Temmink 
08 mrt. t/m 14 mrt. Hr. en mevr. Ter Avest 
15 mrt. t/m 21 mrt. Mevr. Wielens 
22 mrt. t/m 28 mrt. Hr. en mevr. Temmink 
29 mrt. t/m 04 apr. Hr. en mevr. Ter Avest 
 
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 er één gebedsviering in de maand. Dit is op de derde zaterdag 
van de maand. De eerstvolgende viering is zaterdag 20 maart 
 
NEDERLANDSE BISSCHOPPEN ROEPEN MET SPECIALE WEBSITE 
IEDEREEN OP: VIER PASEN! 

 
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog 
steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, 
roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer 
er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl 
die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en 
downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en 
te vieren. 
 
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we 
vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website. De 
website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de 
parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de 
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beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te 
vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een 
eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV. 
 
Op de site staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar 
www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te 
kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te 
vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar 
liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de 
Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis 
fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan 
Pasen op de website en in het parochieblad. 
 
De bisschoppen geven uitleg 
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes 
gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke 
onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap 
van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan deze site en te 
kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo 
bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen! 
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