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Christus, Koning van het heelal
Zo 25 nov
Eucharistieviering
09.00 uur
Gemengd koor
Voorganger
Pastoor Pikkemaat
Lector
Gemengd koor

Allerzielenviering
Vrij 02 nov
19.00 uur
Voorgangers
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Allerzielenviering
Gemengd koor
Werkgroep Avondwake

Woe 28 nov
09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering
in het parochiezaaltje
Pastor Linh

31e zondag door het jaar
Za 03 nov
Eucharistieviering
19.00 uur
Samenzang
Voorganger
Pastor Linh
Lector
Ans

1e zondag van de Advent
Za 01 dec
Eucharistieviering
19.00 uur
Samenzang
Voorganger
Pastor Oude Vrielink
Lector
Annette

Woe 07 nov
09.30 uur
Voorganger

Woe 05 dec
09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering
in het parochiezaaltje
Pastor Linh

Eucharistieviering
in het parochiezaaltje
Pastor Linh

32e zondag door het jaar
Zo 11 nov
W & C viering
09.00 uur
Clavis
Voorganger
Pastor Saris
Lector
Clavis

2e zondag van de Advent
Zo 09 dec
Eucharistieviering
09.00 uur
Clavis
Voorganger
Pastoor Pikkemaat
Lector
Clavis

Woe 14 nov

Woe 12 dec

geen viering

Geen viering

33e zondag door het jaar
Za 17 nov
W & C viering
19.00 uur
samenzang
Voorganger
Parochiële werkgroep
Lector
Ans

3e zondag van de Advent
Za 15 dec
Eucharistieviering
19.00 uur
Gemengd Koor
Voorganger
Pastor Linh
Lector
Gemengd Koor

Woe 21 nov
09.30 uur
Voorganger

Woe 19 dec
09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering
in het parochiezaaltje
Pastor Linh

Eucharistieviering
in het parochiezaaltje
Pastor Linh

Voor de vieringen in andere locaties zie
de website: www.hpancratius.nl
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Wies von Piekartz
Ouders Hemmer – Höfte
Harry oude Vrielink
Albert Menger
Gerrit Roelofs
Bernard Roelofs
Gerrit Oosterhof
Albertus en Riek Timmerhuis
Harry en Minie oude Vrielink
Annie Hemmer – oude Lenferink

Ik merk dat niet alle mailadressen van de
verzendlijst voor het Belletje en Kompas
meer kloppen. Wilt u het Belletje en
Kompas blijven ontvangen, geef dan bij
wijziging van mailadres dit aan mij door.
(mariposa05071@gmail.com)
Helaas heeft zich nog niemand gemeld om
samen met mij de indeling van het Belletje
en de verzorging van de website van onze
geloofsgemeenschap op zich te nemen.
Daarom nogmaals mijn oproep. Met name
denk ik aan jongeren voor wie het een
uitdaging kan zijn de website mede te
beheren en zo met een eigen inbreng bij te
dragen aan de communicatie binnen onze
locatie.

Dien Koebrugge – Geerdink [17-11]
Truus Löwik – Nijmeijer [17-11]

Wilt U uw kind laten dopen dan kunt U het
doopformulier downloaden via de website:
https://hpancratius.nl/groeien-in-geloof/
Bellen kan ook met het centrale nummer:
06-33564002.
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Inmiddels is er in Tubbergen een informatiebijeenkomst geweest met uitleg over de
nieuwe website van de Pancratiusparochie.
Ik moet zeggen dat de invulling van de
pagina’s, met behulp van Word Press, een
stuk makkelijker is geworden vergeleken
met de oude website. Ook zijn de pagina’s
overzichtelijker en makkelijker ingedeeld.
Het is de moeite waard een kijkje te
nemen! Websiteadres vindt u in het kopje
van het Belletje.
Alle vieringen binnen de locaties van de
Pancratiusparochie (zowel weekend- als
doordeweekse
vieringen)
evenals
de
diverse activiteiten zijn hier overzichtelijk
vermeld. Vieringen kunnen eenvoudig
geselecteerd worden bij de zoekfunctie.
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Beste mede-parochianen
Dingen die in het leven belangrijk zijn,
vragen
om
veel
geduld
en
uithoudingsvermogen. Alles wat leeft moet
kunnen groeien. Wij als mens, maar ook
hetgeen wat belangrijk is voor en in ons
leven. Wanneer je een boom plant heeft
deze aandacht, verzorging en onderhoud
nodig om te kunnen groeien en bloeien. Zo
gaat het ook met de H. Antonius Abt, onze
kerk. Niet zomaar een gebouw maar een
geloofsgemeenschap
door
en
voor
parochianen. Parochianen die meer dan 200
jaar geleden er voor gezorgd hebben dat
onze kerk hier aan het Oosteinde gebouwd
kon worden. Een plaats om samen te
komen, om te vieren en stil te staan bij
belangrijke
levensgebeurtenissen.
Een
plaats waar we ook onze dierbaren te ruste
kunnen brengen en herdenken.
Doordat er veel veranderd is binnen de kerk
zijn er steeds meer taken voor vrijwilligers.
Veranderingen zijn niet altijd fijn. Toch
hebben onze vrijwilligers nog altijd het
uithoudingsvermogen en het geduld om
samen
te
bouwen
aan
onze
geloofsgemeenschap de H. Antonius Abt.
Hiervoor zijn wij hen ook erg dankbaar.
Zonder vrijwilligers kunnen wij de kerk niet
draaiende houden. Het is niet alleen het
geld
wat
onze
geloofsgemeenschap
draaiende houdt. Ook vrijwilligers op
verschillende werkvelden zijn hard nodig.
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Het wegvallen van onze voorzitter én onze
budgethouder heeft er toe geleid dat een
groot deel van de taken overgenomen zijn
door de overgebleven leden van de
locatieraad. Dit kan wel tijdelijk maar op
een bepaald moment moeten er wel
mensen opstaan en deze taken op zich
willen nemen.
Vergelijken wij onze kerk, onze geloofsgemeenschap met een grote 200 jarige
boom. Een boom die ook de pijn heeft
gevoeld omdat hij gesnoeid werd. Een
boom die steeds de aandacht, verzorging
en onderhoud heeft gekregen van veel
vrijwilligers voor ons en hopelijk na ons.
Een boom die de wilskracht, de warmte, de
vreugde van al die vrijwilligers die zich voor
zijn gemeenschap hebben ingezet voelt.
Dan mogen wij spreken van een levendige
geloofsgemeenschap
in
de
gemeente
Twenterand. Als vrijwilliger je talenten
inzetten voor onze parochie kost tijd.
Samen met andere parochianen, de
geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te
onderhouden, te verzorgen en toekomst
bestendig te houden maakt het de moeite
waard.
Wat gebeurt er nu op de verschillende
werkvelden
door
vele
vrijwillige
parochianen?
In dit Belletje gaan we in op het werkveld
gebouwbeheer en Diaconie.
Werkveld gebouwbeheer
De steigers zijn weg, de schilder en de
dakdekker hebben hun werk gedaan.
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De buitenkant van de kerk ziet er weer spik
en span uit. Klaar voor de toekomst. We
mogen als locatie Antonius Abt trots zijn op
ons mooie kerkgebouw. Trots op al onze
vrijwilligers die zovele taken op zich nemen
om de kerk in deze goede conditie te
houden.
Dit wordt ook beaamd door het meest
recente rapport van monumentenwacht
waarin letterlijk staat; "uit de rapporten
van de laatste 5 jaar blijkt dat de
onderhoudsstaat van het gebouw gelijk
blijft. Dit is een gevolg van het feit dat er
voldoende onderhoud wordt uitgevoerd".
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Daarnaast zijn er ook wensen. Bijvoorbeeld
om een strooiveld te realiseren op de
begraafplaats en de begraafplaats opnieuw
te bestraten.
Moeten we deze plannen wel maken en/of
uitvoeren?
Natuurlijk, stilstand is achteruitgang.
Als we willen dat de locatie Antonius Abt
Vriezenveen blijft bestaan moeten we
vooruitkijken. Moeten we plannen maken.
De staat van het kerkgebouw, maar ook
van
de
RK
geloofsgemeenschap
in
Twenterand is goed, DUS er is toekomst.
Laten we er samen voor gaan!!

Conclusie: de kerk is klaar voor de
toekomst!
Diaconie
Besturen is vooruitzien. Wat gaan we in de
toekomst doen, wat kost het allemaal,
kunnen we het met elkaar nog opbrengen?
Gelukkig zijn er inkomsten via de
kerkbijdrage. Dit betekent dat er nog velen
onder u zijn die de kerk een warm hart
toedragen. Gelukkig hebben we ook een
goed bestuur en penningmeester gehad die
ons enige reserve hebben nagelaten. Dat is
ook wel nodig. Vooruitkijken is namelijk ook
plannen maken.
Vanuit het werkveld gebouwbeheer zijn er
nog wel enige verplichtingen. Zo moeten,
zoals het er nu uitziet, voor 2025 de
asbesthoudende
leien
op
de
toren
vervangen
worden.
Maar
ook
de
verwarmingsketel in de pastorie. Deze is 40
jaar oud en zal op termijn vervangen
moeten worden omdat er geen onderhoud
meer op gepleegd mag worden.
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Diaconaal weekend
In het weekeinde van 10 en 11 november
wordt in de H. Pancratiusparochie het
Diaconaal Weekend gehouden. Het thema is
dit jaar “Vrijwilligers”. Het boekje van deze
viering wordt gemaakt door de werkgroep
(ook vrijwilligers) die dit hele project
begeleiden. Om niet alles te verklappen wat
er gaat gebeuren zullen we niet te diep
ingaan op de inhoud. Wel zijn de scholen
van de verschillende locaties bezig met het
maken van een doek welke in het weekend
voor in de kerk zal komen te hangen. Aan
het eind van de viering zal er koffie worden
geschonken.
Kerstpakketten
De PCI is weer bezig om voor mensen die
het nodig hebben een kerstpakket samen te
stellen.
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Er wordt gevraagd naar namen van mensen
die het echt nodig hebben maar dit zelf niet
zullen vragen. Ken je iemand die volgens
jou hier echt voor in aanmerking moet
komen, geeft dat dan door aan de PCI. Alle
informatie
zal
vertrouwelijk
worden
behandeld. Aanmelden kan via:
pci@hpancratius.nl

Heeft u zelf of iemand in uw naaste
omgeving behoefte aan pastorale zorg of
een bezoekje neem contact op met ons.
Alles wordt vertrouwelijk behandeld. Dit
kan via het secretariaat of de weekwacht,
maar u mag het ook doorgeven aan ons.
Omzien naar elkaar is naastenliefde, ook
diaconie.

Diaconie betekent letterlijk “dienen”.
Diaconie is meer dan alleen dienen. In het
verlengde hiervan liggen een aantal
begrippen die cruciaal zijn voor de
verdieping van de diaconie in ons leven.
Een aantal begrippen zijn: barmhartigheid,
waardigheid, gerechtigheid, naastenliefde,
gelijkwaardigheid, loyaliteit, solidariteit,
bewustwording en rechtvaardigheid. De
zorg voor elkaar en vooral voor de mensen
die het moeilijk hebben is belangrijk.

De locatieraad

Wanneer je beseft dat dienstbaarheid heel
belangrijk is in onze parochie en dit ook
zeker in het werkveld Diaconie naar voren
komt, moeten we helaas concluderen dat
de paar mensen, die in dit werkveld
vrijwilligerswerk doen, alleen hun eigen
taken kunnen behartigen. We weten ook
dat er veel zaken zijn die we graag zouden
doen, maar gewoon door gebrek aan
menskracht deze taken niet kunnen
uitvoeren. Graag zouden wij dan ook zien
dat er mensen zijn die zich bereid verklaren
enkele taken, hoe klein dan ook, te willen
uitvoeren om de dienstbaarheid aan onze
mede parochianen waar te kunnen maken.

Aanmelden Heilig Vormsel en Eerste
Heilige Communie
Ieder
jaar
bieden
de
geloofsgemeenschappen
van
Tubbergen,
Geesteren, Langeveen en Vriezenveen aan
ouder(s)/verzorgers van de kinderen van
groep 8 van de basisschool de mogelijkheid
om hun kind in het voorjaar te laten
deelnemen aan het sacrament van het
Heilig Vormsel. Daarnaast bieden we de
kinderen van groep 4 de mogelijkheid om
deel te nemen aan de Eerste Heilige
Communie. Het H. Vormsel zal op 16 juni
worden toegediend en de E.H. Communie
vindt plaats op 23 juni.
Om alvast een indicatie te krijgen hoeveel
kinderen zullen deelnemen verzoeken wij u
om uw kind alvast aan te melden. Opgave
kan tot 1 januari 2019.
Aanmelden Heilig Vormsel bij Marloes
Aman: marloesaman@gmail.com
Aanmelden Eerste Heilige Communie bij
Christel Jonker: christel@jonkeronline.com

De tijd dat de Pastoor alle parochianen
kende is helaas niet meer, ook daar is veel
veranderd. Wanneer er iemand in onze
locatie bv. eenzaam of ziek is, wij dit helaas
niet altijd weten en er geen contact is.
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Dringende oproep!!!
Gezocht:
Vrijwilligers Vormselwerkgroep
Binnen onze geloofsgemeenschap bieden
wij de mogelijkheid om het Heilig Vormsel
te ontvangen. Vanuit iedere locatie is een
werkgroep
Vormsel
vertegenwoordigd.
Helaas
geldt
dat
voor
de
locatie
Vriezenveen niet meer. De leden van deze
werkgroep hebben vorig jaar aangegeven
na 5 jaar te willen stoppen. Helaas hebben
we, na herhaaldelijk een oproep te hebben
geplaatst, en mensen persoonlijk te hebben
benaderd,
nog steeds geen opvolging
gevonden.
Wat
betekent
dit
voor
de
locatie
Vriezenveen? De kinderen uit Vriezenveen
kunnen aansluiten met de voorbereidingen
bij Tubbergen of Langeveen. Alle lessen en
activiteiten behorende bij het project zullen
dus daar gevolgd moeten worden. Vanuit
Vriezenveen zal er geen begeleiding zijn.
Tenzij……… er toch mensen zijn die de
werkgroep Vormsel Vriezenveen willen
voortzetten. Vindt U het ook zo jammer dat
de werkgroep Vormsel in Vriezenveen geen
doorgang vindt, meldt U dan aan bij
Marloes Aman; marloesaman@gmail.com .
Ook voor vragen over de invulling van de
werkgroep kunt U bij haar terecht.

In memoriam Bertus von Piekartz
Op 9 september jl. overleed in de leeftijd
van 88 jaar Bertus von Piekartz.
Bertus werd als jongste in een gezin van 8
kinderen geboren op 11 juli 1930 aan het
Westeinde te Vriezenveen. Hij had een fijne
en onbezorgde jeugd.
Op de Ambachtsschool in Almelo volgde hij
een opleiding tot electromonteur. Dit werk
heeft hij vele jaren lang gedaan. Hij was
werkzaam bij diverse bedrijven maar de
meeste mensen kennen
hem van
Voerknecht. Veel van zijn vrije tijd bracht
hij door bij sportvereniging Amicitia. In
1953 leerde hij Marietje Reinders kennen
en enkele jaren later traden ze in het
huwelijk. Ze werden de trotse ouders van
5 kinderen. Vele jaren lang woonden ze
aan de Hammerweg in het ouderlijk huis
van Marietje.
Bertus bleef altijd betrokken bij zijn broers
en zussen evenals bij zijn eigen kinderen,
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Hij was zeer belangstellend naar het doen
en laten van ieder en in vele verbouwingen
en klussen heeft hij een aandeel gehad.
Bertus was een bescheiden persoon, trad
niet op de voorgrond. Hij genoot intens van
de familiemomenten samen.
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Door de afnemende gezondheid van zijn
vrouw was hij jarenlang een toegewijd
mantelzorger. Hierdoor konden ze samen
nog lange tijd zelfstandig aan de Karel
Schaapstraat blijven wonen.
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Wanneer de dagen langzaamaan steeds
donkerder worden, dan is het tijd om te
rusten en je naar binnen te keren, door
stille overdenking en meditatie.

Wij wensen zijn familie de kracht te leren
leven met de lege plek in hun midden.

De herfst gaat over het loslaten van
datgene wat wij niet meer nodig hebben of
wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar
bladeren laat vallen, langzaam één voor
één, zo mogen wij dat ook doen. Voor
mensen is dit een tijd om te overdenken
wat wij los willen laten. Daarmee komt een
mens bij zich zelf terecht, bij het dagelijkse
leven dat ook bestaat uit loslaten, maar ook
over de nieuwe ruimte die in het leven
komt. Het is als met de tijd die wij hebben
in ons dagelijkse leven, vaak is onze tijd
gevuld met drukke bezigheden.

Als we in deze tijd van het jaar een
wandeling maken door de natuur dan zie je
de mooie herfstkleuren om je heen.

Als je in jouw tijd onbelangrijke zaken kunt
loslaten, dan komt er weer ruimte en tijd
om die weer in te vullen. Loslaten is het
moeilijkste in een mensenleven, vaak
denken wij dat wij alles moeten vast
houden en mee doorgaan. Wij zouden in de
periode van de herfst ons “doen” moeten
overdenken.

Na het overlijden van zijn vrouw werd ook
zijn gezondheid minder. Hij gaf aan naar de
‘Vriezenhof’ te willen en hier heeft hij nog 1
½ jaar met veel plezier gewoond totdat hij
op 9 september in alle rust is overleden.
‘Hij was een lieve vader,
Trotse opa en overgrootvader.
We zullen hem missen’

Je wandelt door de vallende bladeren. Met
een mooie najaarszon kun je genieten van
de mooie natuur. In de herfst wordt de
ballast vóór de winter afgelegd. In de herfst
schept de natuur elk jaar weer uiterlijke
beelden, zij legt al haar bonte kleuren af.
Het wordt donker, koud en stil. Het
planten- en dierenleven trekt zich terug.
Wanneer je als mens afstemt op deze
cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de
mensen trekken zich terug uit de
‘samenleving’, zijn meer naar binnen
gericht.
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Stel je de vraag: is het allemaal van nut?
Kan ik de tijd beter inhoud geven? Als
Diaken overdenk ik dat ook, moet ik overal
bijzitten, moet ik bij groepen zitten om te
vergaderen. Kan ik ook wat loslaten? Als er
nieuwe tijd komt dan komen er weer
ideeën, of er komt ruimte voor ideeën die
er al zijn.
Als de herfst haar bladeren laat vallen,
dan mogen wij als mens oude bladeren
in ons leven laten vallen, om weer
ruimte te zoeken om in het voorjaar
weer tot bloei te komen.
Diaken B. Huitink
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Alle jeugdactiviteiten van het seizoen
2018-2019

Taizé-viering
een viering waarin gebed, meditatie en
muziek centraal staan. Het is een viering
van bezinning en inspiratie. Om even tot
jezelf te komen en stil te worden. In plaats
van een overdenking door een voorganger
is er midden in de viering een stilte. De
liederen zijn kort en worden vaak herhaald
om zo de betekenis van tekst en muziek tot
je door te laten dringen.
Datum:
Plaats:

Aanvang:
Thema:

zondag 4 november
Ontmoetingskerk
Schout Doddestraat 1
Vriezenveen
19.00 uur
“Uitstekend! Jij bent een
goede en trouwe dienaar”
Matt. 25: 23.

Geloven Nu
Datum:
Plaats:
Tijd:
Thema:

Door:
Kosten:
Informatie:
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donderdag 8 november
Parochiecentrum
Grotestraat 66 te Tubbergen
09.30 – 11.30 uur
Activiteiten kinderen en
jongeren
in
de
H.
Pancratius parochie
Diaken B. Huitink
€ 2,50 (incl. koffie/thee)
Mevr. I. Wekking
tel. 0546 – 433809
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Kerstmiddag met Clavis
Datum:
zaterdag 8 december
Plaats:
De Vriezenhof
Aanvang:
14.30 uur

Belangrijke telefoonnummers
Beheerscommissie
Voorzitter
Secretaris
Budgethouder
Gebouwen/infra
Diaconie

Kerstmiddag met de Zonnebloem

Datum:
Plaats:
Tijd
:
Met:

Toegang:
Opgave:
Bij:

woensdag 12 december
Fini’s Hoeve Westeinde
14.00 – 17.00 uur
Muziek
een kerstverhaal
tijd om gezellig te praten met
elkaar onder het genot van
een hapje en een drankje.
gratis, er is wel een collecte.
voor 5 december
Diana Veldhuis
06-38305328
lady.dianakolkman@gmail.com

Cursus Omgaan met Dementie voor
mantelzorgers
Bedoeld voor: mantelzorgers die zorgen
voor iemand met dementie in
de thuissituatie.
Data:
19 en 26 november
10 en 17 december
7 en 14 januari
Tijd:
19.00 – 21.00 uur
Plaats:
‘t Oale Roadhoes Grotestraat
60, 7651 CK Tubbergen
Kosten:
geen
Aanmelding: aanmelden@siztwente.nl of
085 – 7731720
Info:
085 - 7731720 (tussen 9.00
en 13.00 uur).
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Catechese
Liturgie

Pastorie
Vriezenveen
Secretariaat
H. Antonius Abt
Ivonne Stege
Parochiecommunie
Vrijwillige
Hulpdienst
Vriezenveen

H. Antonius Abt

Vacature
Joke Folbert
Vacature
Hendrie Huls
Ben
Spenkelink
Sientje
Roelofs
Marloes
Haverkort
Annette
Oosterhof

0546-561606
06-39791146
0546-561086
0546-561574
0546-569818
06-50587654

0546-561210
Vrijdag

11.00-12.00
06-10603236

Ans Schmidt

0546-566271

Joke Lensen

0546-562587
06-11381788
0546-563423

Hanny
Mulder

Centraal secretariaat
parochieverband
Centrale
nummer
Openingstijden:

06-33564002

Di/woe
Di/woe
Donderdag
Vrijdag

09.00-12.00
13.30-16.30
13.30-16.30
09.00-12.00

In geval van nood en overlijden:
Weekwacht

mariposa05071@gmail.com
14 december 2018
03 december 2018
eind januari 2019

06-20430155
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Oosteinde 19
7671 AR Vriezenveen
Telefoon: 0546-561210
Email:
info.vriezenveen@hpancratius.nl
Website: https://hpancratius.nl/vriezenveen/

Adventsactie Rwanda

Al een aantal jaren doen wij als
Pancratiusparochie
mee
met
de
Adventsactie.
Vastenactie
is
bekend,
Adventsactie minder. Deze actie loopt in
onze Adventstijd, een tijd van licht en
kaarsen.
Laten wij ook een licht zijn voor de mensen
die het minder hebben.
Dit jaar is de opbrengst
Adventsactie voor Rwanda.

van

Data
-

Belletje 5
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inleveren oud papier:
01 en 02 november
15 en 16 november
29 en 30 november
13 en 14 december

de

In Rwanda zijn er nog steeds veel
straatkinderen, terwijl de welvaart van het
land toeneemt. Veel gezinnen leven in
extreme armoede door de trek van boeren
naar de voorsteden, de gevolgen van aids
en toenemende werkloosheid. Zij kunnen
onmogelijk voorzien in de basisbehoeften
van hun kinderen: voedsel, opvoeding en
medische zorg. Vaak zijn de kinderen
bovendien slachtoffer van misbruik, geweld
of mishandeling. Leven op straat lijkt dan
een oplossing.
Op 15 december wordt in de vieringen hier
aandacht aan besteed en zal er een collecte
worden gehouden.
Doneren kan ook via de site van de
Adventsactie, waar ook meer informatie
over dit project te vinden is.
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