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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 Beckum Rabo NL83 RABO 010.47.01.137 
Kerkbijdrage   Rabo NL09 RABO 011.09.66.244 
 

Jrg. 53  No. 33            10 juli 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za. 10 juli 19.00 uur GEBEDSVIERING 
    Marinus Nijland/Dames- en Herenkoor 

Richard Vossebeld + overleden familie; Anna Landewé-Vossebeld 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Za. 21 aug. 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. De daarvoor bestemde mandjes vindt u bij 
de uitgang van de kerk. 
 
KOSTERS 
12 juli t/m 18 juli  Hr. en mevr. Ter Avest 
19 juli t/m 25 juli  Mevr. Wielens 
26 juli t/m 1 aug.  Hr. en Mevr. Temmink 
2 aug. t/m 8 aug.   Hr. en Mevr. Ter Avest  
9 aug. t/m 15 aug. Mevr. Wielens 
16 aug. t/m 22 aug.  Hr. en Mevr. Temmink  
 
LECTORES 
Za. 10 juli 19.00 uur R. Jannink 
Za. 21 aug. 19.00 uur T. Kamphuis 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 17 juli 19.00 uur WoCo/pastor Van den Bemt 
Zo. 1 aug  09.30 uur Gebedsviering/werkgroep 
Za. 14 aug  19.00 uur WoCo/pastor Timmerman 
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VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 18 juli  09.30 uur Eucharistieviering/Groothuis 
Za. 31 juli  19.00 uur Gebedsviering/werkgroep 
Zo. 15 aug.  09.30 uur WoCo/pastor Timmerman 
 
TELEFOONNUMMERS PASTORES 

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

 

Pastoraal werker Annet Zoet hervat werkzaamheden 
Na een succesvolle periode van re-integratie in de H. Pancratius parochie in 
Tubbergen neemt pastoraal werker Annet Zoet vanaf 1 juni 2021 weer deel aan het 
pastoraal team en gaat zij van start met de pastorale werkzaamheden. U zult haar 
bij de verschillende activiteiten ontmoeten. Wij wensen haar een goede nieuwe 
start en veel werkvreugde. 

Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door 

Ondanks dat de coronabesmettingen snel teruglopen en de wereld steeds meer 
opengaat, zijn de onzekerheden rondom corona en de daarbij behorende 
maatregelen de reden geweest dat de Broederschap heeft besloten om op 21 
augustus niet op bedevaart naar Kevelaer te gaan. We hopen dat dit in 2022 wel 
weer mogelijk is.  
 
Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 
Vanuit het Bisdom hebben wij een update ontvangen van het protocol ‘Kerkelijk 
leven op anderhalve meter’. Op maandag 28 juni is er overleg geweest tussen de 
leden van de drie parochiebesturen en het pastorale team.  
In dat overleg zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Vanaf donderdag 1 juli 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij de 
weekendvieringen en doordeweekse vieringen bepaald door de grootte 
van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.  

 Voor alle kerkgebouwen blijft de anderhalve meter van kracht, dus 
parochianen dienen op die afstand van elkaar te zitten. Het aantal 
zitplaatsen is daardoor per kerk verschillend.  

 De besturen en het pastorale team hebben gezamenlijk besloten de 
anderhalve meter capaciteit in onze kerken te hanteren vanaf 1 juli, omdat 
dan kan worden volstaan met het aanmelden vóór de viering aan de deur.  

 Er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden tijdens de viering. 

 Voor alle vieringen gelden de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, 
afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen, etc. 

 Het uitreiken van de H. Communie blijft momenteel voorbehouden aan 
priesters en pastoraal werkers met een zending van de bisschop.  

 De communie wordt uitgereikt met het daarvoor bestemde Eucharistisch 
pincet. 

 Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een 
hoestscherm geplaatst. Van tongcommunie moet worden afgezien. 
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 Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan. 
Koorzang 

 Repeteren en zingen tijdens vieringen is toegestaan met maximaal 12 
zangers. 

 Er dient tussen alles koorleden minimaal anderhalve meter afstand te zijn. 
Voorkeur is om niet achter elkaar te staan, maar in zigzag formatie. 

 Men dient voor voldoende ventilatie te zorgen in de ruimte na de vieringen 
en de repetities. 


