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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. 49    30 oktober 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Di. 02 nov. 19.00 uur;  ALLERZIELENVIERING 

    Avondwakegroep 
Willem en Fien ten Dam, Minie Koppelman-Scholten, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen, Antoon en Truus ten Dam, 
overleden fam. Grootte Bromhaar-Graave. 
Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 
gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 

 
Zo. 07 nov.  14.00 uur; Hubertusviering GAAT NIET DOOR 

 
Di. 09 nov. 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    M. Pot 

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

 
Di. 16 nov. 09.00 uur; GEEN VIERING 
 
Za. 20 nov. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    T. ter Avest 

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 

01 nov. t/m 07 nov. Mevr. Wielens 
08 nov. t/m 14 nov. Hr. een mevr. Temmink 
15 nov. t/m 21 nov. Hr. en mevr. Ter Avest  
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LECTORES 
Za. 16 okt. 19.00 uur; T. ter Avest 
Za. 20 nov. 19.00 uur; T. Kamphuis 
 

VIERINGEN BENTELO 

Zo. 31 okt. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Za. 06 nov.  19.00 uur; Woco/pastor Timmerman 
Zo. 13 nov. 14.00 uur; Eerste Communie/Jansen-v.d. Bemt 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 30 okt. 19.00 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Zo. 07 nov. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 
Za. 13 nov. 19.00 uur; Gezinsviering/pastor Zoet 
 
VIERING DELDEN 

Za. 30 okt. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Jansen 
Ma. 01 nov. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor v.d. Vegt 
Di. 02 nov. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastor v.d. Vegt 
Zo. 07 nov..  09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Boerkamp 
Zo. 14 nov. 09.00 uiur; Eerste Communie/Jansen-v.d. Bemt 
 
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) 

 

ZON IN DE SCHOORSTEEN 
Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar toch willen we u informeren 
over deze actie. Zoals ieder jaar hopen wij weer te mogen rekenen op 
onze vaste geefsters(gevers). Omdat we van te voren nooit weten 
hoeveel geefsters(gevers) wij nodig hebben, zijn nieuwe 
aanmeldingen altijd van harte welkom. Wordt u dit jaar niet gevraagd voor het 
maken van een pakje dan komt u zeker volgend jaar aan de beurt. De 
geefster/gever ontvangt begin november een envelop met de gegevens van de 
ontvang(st)er en verdere informatie. We hopen dat wij ook dit jaar weer op uw hulp 
mogen rekenen. Onze telefoonnummers zijn:  
Nelly van den Broek 074-3676366 of per mail: fysiovdbroek@hotmail.com 
Truus Kamphuis  074-3676521 of per mail: gamkamphuis@gmail.com 
 
DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS 

Beste vrijwilligers, 

De afgelopen anderhalf jaar hebben ook voor jullie, de trouwe 
vrijwilligers in alle locaties van de drie parochies, in het teken gestaan van corona. 
Lange tijd waren kerkdiensten alleen online mogelijk, konden bijeenkomsten niet 
doorgaan of waren er beperkingen en maatregelen van kracht waardoor maar een 
kleine groep mensen de vieringen kon bezoeken. Nu zijn we weer zover dat we 
met grotere aantallen bijeen mogen komen en horen we dat er weer bijeenkomsten 
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worden georganiseerd. Verder repeteren koren weer met meer mensen en 
bereiden ze zich voor om weer tijdens een viering te zingen. 

Het is voor ons allen een ingrijpende tijd geweest, zowel persoonlijk als voor de 
geloofsgemeenschappen. Misschien bent u zelf ziek geweest of een van uw 
naasten of hebt u dierbaren verloren door corona. Misschien vielen de beperkingen 
door de avondklok u zwaar. Toch hebben ook velen van u zich in de afgelopen 
periode ingezet voor de geloofsgemeenschap: er is hulp en ondersteuning 
geboden en contact gezocht en gehouden met parochianen die gedwongen waren 
thuis te blijven. Wij vonden elkaar telefonisch, per mail, met nieuwsbrieven, online 
bijeenkomsten of vergaderingen op anderhalve meter. Er werden gebedsvieringen 
gehouden door parochiële voorgangers zodat het bijeenkomen en bidden in de 
geloofsgemeenschappen door kon gaan. In de kerkgebouwen werd gezorgd voor 
looproutes, de afbakening van zitplaatsen en hygiënische maatregelen. En bij elke 
viering waren extra mensen aanwezig als coronacoach. 

We hebben verhalen gehoord over de verbondenheid die deze periode heeft 
gebracht, de steun aan elkaar, maar ook verhalen over gemis, verlies van contact 
en motivatie. Ook werden er zorgen gedeeld: komen mensen straks weer terug, 
wat betekent de terugloop aan inkomsten en herstelt zich dat nog, wat betekent het 
voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap en voor de parochies als geheel? 
De komende tijd wordt een uitdagende tijd nu alles weer op gang komt. We moeten 
proberen de verbondenheid en creativiteit mee te nemen en te leren dat de nieuwe 
wegen die we moesten bewandelen ook goede elementen hebben die we kunnen 
blijven gebruiken. Ook de vragen en de zorgen moeten we meenemen en 
tegemoet treden met een open en realistische houding in het vertrouwen dat de 
Heilige Geest ons zal bemoedigen en leiden. 

Het pastoraal team en de parochiebesturen willen u bedanken voor uw grote inzet, 
creativiteit en uithoudingsvermogen in de afgelopen periode. Dit heeft er toe 
bijgedragen dat het samen kerk zijn toch op andere wijze door kon gaan. 

Met hartelijke groet, 

Pastoraal team 
Parochiebestuur Heilige Geest 
Parochiebestuur Heilige Jacobus en Johannes 
Parochiebestuur De Goede Herder 

 


