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Za. 19 nov. 19.00 uur; WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

    M. Pot/Dames- en Herenkoor 

 Overleden leden Dames- en Herenkoor Beckum. 

Nemen we ter harte en bidden we voor al diegenen die hun gedachten en 

gebeden hebben neergelegd inde \Mariakapel. 

 

Di. 22 nov. 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 inde Mariakapel. 

 

Di. 29 nov. 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. 06 dec. 09.00 uur; GEEN VIERING 

 

Di. 13 dec. 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. 

 

Za. 17 dec. 19.00 uur;  WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

     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. 
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Za. 24 dec. 18.30 uur;  KERSTAVOND  

    WOORD- EN COMMUNIEVIERING 

    T. ter Avest/Dames- en Herenkoor 

Ouders Vollenbroek-Hollink, Minie Koppelman-Scholten, Antoon en Truus 
ten Dam, overleden familie Annink, overleden familie Nijland. 

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  

14 nov. t/m 20 nov. Hr. en mevr. Temmink 

21 nov. t/m 27 nov.  Mevr. Wielens 

28 nov. t/m 04 dec. Hr. en mevr. Temmink 

05 dec. t/m 11 dec.  Mevr. Wielens 

12 dec. t/m 18 dec.  Hr. en mevr. Temmink 

19 dec. t/m 25 dec. Mevr. Wielens 

 

LECTORES 

Za. 17 dec. 19.00 uur;  T. Kamphuis 

Za. 24 dec.  18.30 uur;  R. Jannink 

  

VIERINGEN BENTELO 

Zo. 11 dec. 09.30 uur; Gebedsviering/werkgroep 

Za. 24 dec. 18.30 uur; Gezinsviering/werkgroep 

 

VIERINGEN ST. ISIDORUSHOEVE 

Za. 03 dec. 19.00 uur; Woco/werkgroep 

Zo. 11 dec.  09.30 uur; Eucharistieviering/gezinsviering/pastor Pikkemaat 

Za. 17dec.  19.00 uur; Woco/werkgroep 

Za 24 dec. 20.30 uur; Woco/werkgroep 

Zo. 25 dec. 09.00 uur; Woco/werkgroep 

 

VIERING DELDEN 

Za. 26 nov. 19.00 uur; Vormsel/Eucharistieviering/Pastor Zoet/Mgn. Woorts 

Zo. 04 dec. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 

Za. 10 dec. 19.00 uur; Eucharistieviering/pastoor Jansen 

Za. 17 dec.  19.00 uur; Eucharistieviering/pastor Pikkemaat 

Za. 24 dec. 20.00 uur; Eucharistieviering/pastor v.d. Vegt. 

Ma..25 dec. 09.30 uur; Eucharistieviering/pastor Pikkemaat 

    15.30 uur; Kindje wiegen/werkgroep 
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TELEFOONNUMMERS PASTORES 

J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie)  

M.; 06-46907233 (maandag niet bereikbaar)  

E.; j.jansen@rktwentezuid.nl  

 

PASTOR ESCHER OVERLEDEN 

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,  
Hiermee bericht ik u dat op 11 november 2022 te Goor in de Heer is overleden de 
zeereerwaarde heer  
 
Theodorus Bernardus Maria Escher  
Priester van het Aartsbisdom Utrecht  
 
Hij werd geboren te Markvelde op 7 april 1939. Na zijn priesterwijding op 17 juli 1965 
was hij achtereenvolgens kapelaan te Deurningen en Veenendaal, vervolgens vanaf 
1 september 1972 pastor van de H. Calixtus-parochie te Groenlo en vanaf 1 april 
1976 tevens pastor van de Maria Moeder Godsparochie te Groenlo. Met ingang van 
1 januari 1982 werd hij tevens benoemd tot deservitor van de H. Calixtusparochie te 
Groenlo. Vanaf 1 juli 1989 tot 1 januari 1994 was hij deken van het dekenaat Groenlo. 
Met ingang van 1 juli 2000 werd hij benoemd tot pastor in de sectie Groenlo en tot 
pastoor van de parochies te Beltrum, Groenlo en Lievelde. Op 1 juli 2004 ging hij met 
emeritaat. Theo was een diepgelovig mens en pastor in hart en nieren. Een ware 
herder die tussen de mensen stond: altijd een luisterend oor, een troostend woord en 
oprechte aandacht en zorg voor ieder die op zijn pad kwam. In Groenlo was hij 
verschillende jaren catecheet op zes basisscholen en begeleidde hij de teams van 
leerkrachten. Zo heeft hij veel bijgedragen aan een eigentijdse geloofsoverdracht. Als 
deken en later, na zijn emeritaat, als contactpersoon van de emeriti was hij ook een 
herder voor verschillende collega’s. Vele jaren mocht hij zorg en steun ondervinden 
van zijn huisgenote, Dinie Lenselink, tot op een bepaald moment de rollen werden 
omgedraaid en Theo met bewonderenswaardige trouw haar mantelzorger werd tot 
haar overlijden. Toen zijn eigen gezondheid achteruitging en bleek dat er geen 
genezing meer mogelijk was, heeft Theo in overgave zijn sterven tegemoet gezien, 
in vertrouwen op God die niet laat varen het werk van zijn handen.  
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren. Moge de Heer zijn 
dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.  
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk  
Aartsbisschop van Utrecht 
 
MEDEDELING 

Tot 1 januari 2023 kunt u uw kind nog opgeven voor de Eerste Heilige Communie in 

juni. In januari gaat de voorbereiding daarop van start. Meer informatie over hoe u uw 

kind kunt aanmelden en over de informatieavond voor ouders vindt u op de brief 
achter in de kerk. 


