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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 
Kerkbijdrage;  Rabo; NL09 RABO 011.09.66.244 
 

Jrg. 53  No. 21          17 april 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 17 apr. 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
    M. Pot/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Bennie Damveld 

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

 
Za. 15 mei 19.00 uur; MARIAVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Annie Dwars-Koenderink 

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. De daarvoor bestemde mandjes vindt u bij 
de uitgang van de kerk. 
 
LECTORES 
Za. 15 mei 19.00 uur; M. Pot 
 
KOSTERS 

26 apr. t/m 02 mei mevr. Wielens 
03 mei t/m 09 mei  Hr. en mevr. Temmink 
10 mei t/m 16 mei  Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 

Zo. 01 mei 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Jansen 
Za. 15 mei 19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
Zo. 23 mei 19.00 uur; Woco/pastor Van den Bemt 
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VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 01 mei 19.00 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Do. 13 mei 19.00 uur; Gebedsviering Hemelvaart/werkgroep 
Zo. 16 mei 09.30 uur; Woco/pastor Timmerman 
Za. 22 mei 19.00 uur; Vigili van Pinksteren Eucharistieviering/pastor Jansen 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

J.A.C. Jansen, pastor (liturgie) 
M.; 06-46907233 (maandag niet bereikbaar) 
E.; j.jansen@rktwentezuid.nl 
 
Noodnummer 06-23254488 (voor ziekenzalving of ziekenzegen) 

 

ZIEKENZALVING EN –ZEGEN  NOODNUMMER 06-2325488 

Het pastorale team heeft al enkele jaren een noodnummer voor de ziekenzalving 
en/of -zegen. Dit nummer wordt wekelijks doorgeschakeld naar een van de leden 
van het pastorale team. Het blijkt nu dat als er een verzoek tot ziekenzalving of -
zegen komt, men direct naar pastoor Jansen belt op zijn eigen telefoonnummer en 
dat dit niet via het noodnummer gaat.  
Het pastorale team verzoekt u dan ook met klem om het noodnummer te bellen bij 
een verzoek tot ziekenzalving of -zegen en niet rechtstreeks contact te zoeken met 
pastoor Jansen. De pastor die het noodnummer heeft zal altijd, als er specifiek om 
een ziekenzalving wordt gevraagd, kijken of het mogelijk is dat pastoor Jansen 
deze kan uitreiken.  
 
Het noodnummer is 06-2325488. 
 
AANMELDEN VIERINGEN  
Als u de vieringen wilt bijwonen, 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. De eerstvolgende viering is 
zaterdag 15 mei. 
 
SAM’S KLEDINGACTIE  
Op zaterdag 1 mei is de kledingactie. U kunt uw gebruikte kleding en schoeisel 
inleveren bij ‘t Proggiehoes van 10.00-13.00 uur. 
 

ROEPINGENZONDAG  
De R.-K. Kerk viert op zondag 25 april Roepingenzondag. Dit jaar is het thema: 
‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters 
speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het 
religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen wordt Roepingenzondag ook dit 
jaar, net als in 2020, vooral online gevierd. 
Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en de Diocesane 
Roepingenraad. Hij zegt: “De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) 
mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden 
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opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven. 
De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte 
ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze parochies 
en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar het 
gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt 
gehoord en gezien worden.” 


