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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. 40          20 aug. 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za. 20 aug. 19.00 uur;  GEBEDSVIERING 
    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 
 Richard Vossebeld en overleden familie. 

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

 
Di. 23 aug. 09.00 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 30 aug.  09.00 uur;  GEEN VIERING 
 
Di. 06 sept. 09.00 uur;  GEEN VIERING i.v.m. ouderensoosreisje 
 
Di. 13 sept.  09.00 uur;  GEEN VIERING 
 
Za. 17 sept.  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 extra collecte is voor de Miva. De 
daarvoor bestemde mandjes vindt u bij de uitgang van de kerk. 
 
KOSTERS 
15 aug. t/m 21 aug. Mevr. Wielens 
22 aug. t/m 28 aug. Hr. en mevr. Temmink 
29 aug. t/m 04 sept. Mevr. Wielens 
05 sept. t/m 11 sept. Hr. en mevr. Temmink 
12 sept. t/m 18 sept. Mevr. Wielens 
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LECTORES 
Za. 20 aug. 19.00 uur; R. Jannink 
Za. 17 sept. 19.00 uur; T. Kamphuis 
 
VIERINGEN BENTELO 
Za. 10 sept.  19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 
Zo. 21 aug. 09.30 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 28 aug. 09.30 uur; Woco/pastor Zoet 
Za. 03 sept. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
Zo. 11 sept. 09.30 uur; Woco/pastor Doornbusch 
Za. 17 sept. 19.00 uur; Woco/werkgroep 
 
VIERING DELDEN 
Za. 27 aug. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za. 03 sept. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za. 10 sept. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
Za. 17 sept.  19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 
 
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) 

 
GEEN VIERING 6 september 
In verband met het reisje van de Ouderensoos gaat de dinsdagmorgenviering van 
6 september niet door. 
 
AARTSBISDOM IN 2023 VOOR VIJFDE KEER NAAR LOURDES 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdom bedevaart naar 
Lourdes. Aan de eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het 
aartsbisdom deel. Ook volgend jaar hoopt het aartsbisdom op een grote deelname. De 
voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. 
Op www.aartsbisdom.nl/bisdombedevaart-lourdes-2023 staat alle informatie over de bedevaart 
overzichtelijk op een rij – deze pagina wordt uiteraard steeds aangevuld. De reis wordt 
georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim – ook daar heeft de bisdom 
bedevaart inmiddels een eigen webpagina: 
www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/lourdes/aartsbisdom-2023.  
Er zijn drie reisopties voor deze lustrumbedevaart: 

- TGV: 29 april t/m 6 mei 2023 
- Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023 
- Bus: 27 april t/m 5 mei 2023 

 
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij 
kijkt ernaar uit om weer naar Lourdes te gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze 
lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het 
bisdom in 2021 op het programma. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op 
bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdom bedevaarten hoe 
waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van 
Christus, van Maria en van elkaar.” 
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