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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. 54  No. 27           21 mei 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zo. 22 mei 09.30 uur; GEBEDSVIERING 
    M. Pot/Dames- en Herenkoor 
 Jrgd. Jan Ottenschot 

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

 
Di. 24 mei 09.00 uur; EUCHARISTIEVIERING 
    pastoor Jansen 

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

 
Di. 31 mei 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor van de Bemt 

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

 
Di. 07 juni 09.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
    pastor Zoet 
 Bennie ter Avest 
 Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en  

gebeden hebben neergelegd in de Mariakapel. 
 
Di 14 juni 09.00 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. 

 
Za. 19 juni 19.00 uur; GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Henny en Bennie ter Avest 

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

mailto:beckum@heiligegeestparochie.nl
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COLLECTE 
De collecte is bestemd voor eigen kerk. De daarvoor bestemde mandjes vindt u bij 
de uitgang van de kerk. De extra collecte is 22 mei voor de Week van de Nederlandse 
missionarissen. 
 
KOSTERS 

23 mei t/m 29 mei  Hr. en mevr. Ter Avest 
30 mei t/m 05 juni  Mevr. Wielens 
06 juni t/m 12 juni  Hr. en mevr. Temmink 
13 juni t/m 19 juni  Hr. en mevr. Ter Avest 
20 juni t/m 26 juni  Mevr. Wielens 
 
LECTORES 
Zo. 22 mei 09.30 uur; T. Kamphuis 
Za. 19 juni 19.00 uur; R. Jannink 
 

VIERINGEN BENTELO 

Zo. 05 juni 09.30 uur; Woco/pastor Doornbosch 
Za. 11 juni 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 19 juni 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Do. 26 mei 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 29 mei 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Za. 04 juni 19.00 uur; Woco 
Zo. 12 juni 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Za. 18 juni 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERING DELDEN 

Do. 26 mei 09.30 uur; Eucharistieviering/pater Van der Vegt 
Za. 28 mei 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za. 04 juni 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Zo. 05 juni 10.00 uur; Oecumenische parochieviering in de tuin NH kerk in 

Delden 
Ma. 06 juni 09.30 uur; Eucharistieviering/parochieviering/pastor Huisman 
Za. 11 juni 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za. 18 juni 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Zo. 19 juni 09.30 uur; Woord en gebed/terugkomviering communicanten/ 
 
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) 

 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 

Wat we doen 

Werken aan een rechtvaardige wereld 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten 
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voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld 
waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! Ook in deze tijden 
waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en 
missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. 
 
Ieder mens telt mee 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen– paters, broeders, 
fraters en zusters – en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo 
betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan en draagt 
bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending 
mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden 
van de missionarissen: onze missionarissen 2.0. 
Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere 
ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missionair werkers ontvangen 
een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een vliegticket, 
voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining. 
 

Pinksteractie 

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke 
werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en 
andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van 
de Pinksteractie in 2022. 
Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, 
missionair werker in Brazilië centraal. Pater Dick is er voor de lokale bevolking in 
Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren. Frans werkt als coördinator van twee 
opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen die er worden opgevangen. 

https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/

