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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. 30          19 juni 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 19 juni 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
    M. Pot/Spirit 

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

 
Za. 10 juli 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest/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. De daarvoor bestemde mandjes vindt u bij 
de uitgang van de kerk. 
 
LECTORES 
Za. 19 juni 19.00 uur; T. Kamphuis 
Za. 10 juli 19.00 uur; R. Jannink 
 
KOSTERS 

21 juni t/m 27 juni  Hr. en mevr. Ter Avest 
28 juni t/m 04 juli  Mevr. Wielens 
05 juli t/m  11 juli  Hr. en mevr. Temmink 
12 juli t/m  18 juli  Hr. en mevr. Ter Avest 
 
VIERINGEN BENTELO 

Za. 19 juni 19.00 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Zo. 04 juli 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Jansen 
 
VIERINGEN ST.ISIDORUSHOEVE 

Zo. 20 juni 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Za. 03 juli  19.00 uur; Woco/pastor van de Bemt/schoolverlatersviering 
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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) 

OVERLEDEN 

Woensdag 12 mei is Jan Ottenschot overleden op de leeftijd van 82 jaar. We hebben 
afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartviering op woensdag 19 mei waarna 
we hem hebben begeleid naar het crematorium te Usselo. Dat hij mag leven in de 
vrede van de Heer en moge God zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen de kracht 
geven het verdriet te dragen. 
 
VIERING JULI 

De gebedsviering in juli is niet zoals gebruikelijk op de 3e zaterdag van de maand 
maar op de 2e zaterdag, dus 10 juli. 
 
MEDEDELING EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021: 

Achter in de kerk hangt een poster over het aanmelden van kinderen voor de  
Eerste Heilige Communie van 2021. Dit betreft kinderen die na de zomervakantie in 
groep 5 zitten. Bij dezen de oproep om eerste communicantjes aan te melden voor  
1 juli 2021 bij het pastoraal secretariaat. Op de flyer die u achter in de kerk kunt 
vinden staat verdere informatie. Deze flyer mag u meenemen.  


