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VRIJWILLIGERS HOUDEN HET VUURTJE BRANDEND…..
De kerk heeft in onze samenleving geen goed imago. Men haakt eerder af, dan
aan. Soms moeten degenen die gebleven zijn, zich nog aan anderen
verantwoorden waarom ze deel uit maken van de kerk. Dat is niet altijd goed
uit te leggen, zeker niet aan mensen die er niet open voor staan.
Maar als we kijken naar de mensen die kerk proberen te zijn met elkaar, dan
zijn het mensen, die iets te geven hebben. Mensen die niet in zak en as zitten
omdat de kerk het niet goed doet in de peilingen. Maar die op de een of andere
manier geraakt zijn en dat door willen geven. Die daar wat voor over hebben,
namelijk: hun schaarse vrije tijd. Die op tijden dat anderen iets voor zichzelf
doen, opstaan om mensen nabij te zijn bij ziekte, overlijden, in een viering, een
bedevaart of een diaconale actie. Opstaan om jeugd mee te willen nemen in
datgene wat hen zelf op de been houdt. Maar ook opstaan om het werk achter
de schermen te doen in de kerk, in de tuin en op de begraafplaats.
Allemaal mensen, ieder met hun eigen talenten, geven zich, in de schaarse vrije
tijd die ze hebben en in de moeilijke tijd die de kerk nu doormaakt.
En in die zin hebben ze iets gemeen met de arme weduwe in het
evangelieverhaal uit Marcus (12, 41-44) dat we gelezen hebben in het
weekend van de diaconie. Deze vrouw had het tij ook niet mee. In die tijd was
er voor weduwen geen enkele steun. Maar desondanks woekert ze met
datgene wat ze heeft. Ze sluit zich niet op in haar eigen kleine wereld, maar ze
blijft denken aan anderen, aan God. Niemand heeft haar verplicht om wat te
geven, maar ze doet het wel. Haar geloof is sterker dan haar wanhoop. Zo
toont zij in moeilijke omstandigheden, innerlijke geestkracht.
Jezus had veel sympathie voor haar. Haar geloof is zijn geloof. Zij laat zien dat
vrijgevigheid niet alleen met geld te maken heeft, maar met aandacht, liefde,
toewijding. De bereidheid om jezelf los te laten, weg te geven. Wie zijn leven
durft te verliezen, zal het vinden.
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Dat hebben we mogen zien in het leven van Jezus. Dat zien we tot op de dag
van vandaag. Hij leeft in al die mensen, die door zijn Liefde en door zijn Geest
zijn geïnspireerd.
Mensen die niet samen willen vallen met de wereld, waarin zovelen op zichzelf
zijn aangewezen. Maar die kiezen voor verbondenheid en toewijding.
Toewijding aan elkaar. Toewijding aan God, door voor Hem in hun doen en
laten ruimte te maken.
Vrijwilligers in onze kerk en onze samenleving. Zij zijn goud waard. Zij zijn
tekens van geloof, hoop en liefde. Wij zijn er heel dankbaar voor. Dat zij zich
gedragen mogen weten door hun omgeving en geïnspireerd hun werk mogen
blijven doen.
Hartelijke groeten,
Pastor Christianne Saris

LITURGISCHE VIERINGEN:
Christus Koning van het heelal
Za. 24 november 19.00 uur Eucharistieviering Ceciliafeest
m.m.v. Pancratiuskoor Voorganger Pastor Linh
Zo. 25 november 10.30 uur

Eucharistieviering Ceciliafeest
m.m.v. Liturgiekoor Voorg. Pastoor Pikkemaat

Vr. 30 november 09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vr. 30 november 14.00 uur

Huwelijksviering
Voorganger Diaken Huitink

Eerste zondag van de Advent
Zo. 02 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren
Vr. 07 december 09.00 uur

Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
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Tweede zondag van de Advent
Zo. 09 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Vr. 14 december 09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Derde zondag van de Advent
Za. 15 december 18.00 uur Avelijnviering m.m.v. Multiple Voices
Voorgangers Pastor Saris en Dominee
Esther Scheer-Weijenberg

Zo. 16 december 10.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices en
Harmonie. Voorganger pastoor Pikkemaat

Wo. 19 december 19.00 uur Guldenmis m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op:
www.hpancratius.nl
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 24 – 25 NOVEMBER 2018
Dien Lucas-Oude Steenhof; Eef Mensink.
INTENTIES WEEKEND 24 – 25 NOVEMBER 2018
Zaterdag 24 november 19.00 uur:
Jan Stroot; overleden leden Pancratiuskoor; Jan Boerrigter.
Zondag 25 november 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink;
overleden familie Kempers; ouders Borggreve-Veldhuis; Thea de Wit-Gielen;
Gerrard Kuiphuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; overleden familie Kempers;
Gerard en Marietje Steggink; ouders Wenneger-Lummen en Gerard
Wenneger; Jan ter Haar; Riky Geuke-Geerdink; Jan Lenferink; Bernard
Hesselink; ouders Lucas-Oude Steenhof; Jan Kunkeler; Henk Bekhuis; Annie
Bekhuis-Maathuis; Riekie Kleine Schaars-Wissink; Daniëlle Weultjes-Mensink;
Gerrit Mensink; overledenleden van het Liturgiekoor; Susana Hendrica
Schurink.
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Vrijdag 30 november 09.00 uur:
pastoor van Bentum; Gerard Verdegaal en zijn zoon; Voor roepingen tot het
priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 1 – 2 DECEMBER 2018
Gerard Engbers; Truus Bekke-Braakhuis; Jan Oude Engberink; Gerard Engbers;
Anny Beernink-Droste; Gerard Hekwolter of Hekhuis Gerhard Bekhuis; Bennie
Nijkamp.
INTENTIES WEEKEND 1 - 2 DECEMBER 2018
Zondag 2 december 10.30 uur:
Marietje Markslag; echtpaar Blokhuis-Hofhuis; ouders Hölscher-Hootsmans;
Gerard en Jan Mensink; Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker;
Herman en Truus Kempers-Olde Hampsink; Bernard Sonder; Jan Werger;
Gerard Hekwolter of Hekhuis; Annie Bekhuis-Maathuis; Bertus Haamberg;
Henk Velthuis; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink;
Gerard en Marietje Steggink; ouders Steggink-Vrooijink; Thea de Wit-Gielen;
Jan Wenneger; ouders Rippert-Schröder; Johan Beernink; Gerard Engbers; Riky
Geuke-Geerdink; Bennie Nijkamp.
Vrijdag 7 december 9.00 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; pastoor van Bentum;
Gerard Verdegaal en zoon; voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat,
religieuze leven en het pastoraat.

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
13 november 2018 Herman Lansink
14 november 2018 Connie Busscher-Nijhuis
20 november 2018 Annie Boswerger-Smook

Tubbergen
Geesteren
Geesteren

94 jaar
54 jaar
85 jaar

COLLECTE OP IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
Graag herinneren wij onze parochianen aan de collecte ten bate van de
restauratie van onze Basiliek! De tweede collecte……… Niet vergeten!
De opbrengst van de vorige maand was € 436.77
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KERSTMIS: LICHT VOOR IEDEREEN!
Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering
plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is
iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het
buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het
kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen
ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.
Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn
door cliënten van de Twentse zorgcentra.
Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en
dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente
Tubbergen.
U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK
Beste parochianen
Vorige maand is de actie: De basiliek luidt de noodklok gestart.
Via de pers en ons parochieblad hebben we een oproep gedaan om ons
financieel te steunen zodat het dak van onze basiliek gerestaureerd kan
worden.
Aan uw reactie te zien blijkt dat velen de toestand van de basiliek ter harte
gaat.
In korte tijd is aan schenkingen en toezeggingen een mooi bedrag binnen
gekomen, nl.: € 21.000. Hiervoor hartelijk dank.
De collecte op de eerste zondagen van de maand heeft al € 436,77 opgebracht.
Maar hier mee zijn we er nog niet. We hopen dat veel parochianen het
voorbeeld gaan volgen en een bedrag overmaken naar ons nummer:
NL68 RABO 0151.4283.44 t.n.v. H. Pancratius-tubbergen o.v.v. actie:
DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK.
Op de thermometer achter in de kerk zullen we maandelijks de stand
bijhouden.
De Commissie van Beheer
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UIT HET PROGRAMMA-AANBOD 2018-2019
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?

LEZING GELOVEN NU:
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt
verzorgd door pater op de Weegh.
Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de
eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar
C. De desbetreffende lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de
profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi
en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige
achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de
lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare bezinning op
Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede
voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods Zoon met Kerstmis.
Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de
liturgie rond Kerstmis: vanaf de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest
van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles
leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze
Verlossing.
Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum:
Donderdag 13-12-2018
Thema:
Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis
Verzorgd door: Pater Op de Weegh
Tijd:
09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –
onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Kosten:
€ 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Plaats:
Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Informatie:
Mevr. I. Wekking - tel. 0546 – 433809
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NU OOK KERKTV KERKDIENSTEN VAN UIT FLERINGEN EN VASSE
Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de
mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of
terug te kijken. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van
Vriezenveen.
Met ingang van 12 november is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen
en terug te kijken vanuit de kerken van Fleringen en Vasse!
Begin 2019 zal ook de kerk van Geesteren aan “KerkTV” worden toegevoegd.
Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang
krijgen tot alle vieringen in zowel Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse.
Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt
afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang
via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV
mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de
technische mogelijkheden.
Zonder toegang tot bovenstaande middelen zijn uitzendingen via de tv volgen,
mits er wel internet aanwezig is en tv is voorzien van HDMI-aansluiting.
Hiervoor dient een zogenaamde ‘Marcus video
ontvanger’ te worden geplaatst en aangesloten op de TV.
De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl.
aansluitkosten €249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook in
het geval gebruik gemaakt wordt van deze ontvanger
dient een abonnement voor €5 per maand afgesloten te worden.
Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met
het Centraal Secretariaat van de parochie via info@hpancratius.nl of via
telefoonnummer 06-33564002.
Een medewerker van het Centraal Secretariaat zal wat persoonlijke gegevens
vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.
Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot
10 werkdagen.

7

INFORMATIEBIJEENKOMST LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE
VOORJAAR 2019
Ook in 2019 wordt er vanuit de geloofsgemeenschappen in Tubbergen weer
een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.
De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.
De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat
zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Indien u
zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis
terzijde staan.
De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het
pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.
Informatiebijeenkomst
Dinsdag 4 december a.s. zal er in de kerk van Langeveen een speciale
Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het
parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige
informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.
Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel
weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende
mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke
contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:
Ans Haarhuis, tel.0546-681627 of 06-41617427 of
Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk,
tel. 0546-621563/06-50251252

ADVENTSACTIE 2018: ‘HOOP VOOR MOEDER EN KIND’
Adventsactie (1 t/m 23 december) heeft dit jaar als thema ‘Hoop voor moeder
en kind’. De organisatie zegt hierover: “In onze kinderen wordt geschiedenis
zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een
toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten
goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen
dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… Adventsactie zet in 2018
vier bijzondere projecten in het Licht van advent: ze koesteren alle vier
moeders en kinderen.” Op haar website licht Adventsactie deze projecten toe:
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Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit
Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en
trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus
van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van
Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest
alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet,
een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en
hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.
In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van
de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft
nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De
aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch
verergerd.
Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen
veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold
en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen
enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien
in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen
wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van
structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.
Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen. 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.
Meer informatie: www.adventsactie.nl
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WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06 – 20 43 01 55
BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME
Indien u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen
van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders,
dan kunt u of een huisgenoot / familielid dit doorgeven aan de weekwacht.
WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl
KERK TV
Heeft u interesse voor KerkTV neem dan contact opnemen met het Centraal
Parochiesecretariaat via telnr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl
Voor informatie over de technische mogelijkheden belt u: 06-53230467
ADRESGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Secretariaat:
Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 62 12 38
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
van 09.00 uur tot 11.30 uur
Pastorie:

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam:

B. Bekhuis, Tel. 0546 – 62 12 75 of 06 – 38 29 09 79
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
NL84 RABO 015.14.04.194 t.n.v. Locatieraad Tubbergen
NL68 RABO 015.14.28.344 t.n.v. Kerkbalans Tubbergen
INFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad)
mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar
toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws.
We sturen het u graag per mail!
Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven.
Wijzigt uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!
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CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
COLOFON PASTORES
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl
BEHEERCOMMISSIE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:
J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546 – 62 23 38, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl
Th. Masselink, secretaris
tel. 0546 – 62 29 53, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com
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PASTORAATSGROEP:
Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546 – 62 49 06, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com
Mevr. M. Siegerink-Velnaar, werkveld liturgie,
tel. 0546 – 62 25 91, e-mail: mariettesiegerink@hotmail.com
Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 10, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl
Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 74, e-mail: brigitteolthof@cs.com
Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546 – 62 19 68, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT
Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 08 december 2018
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 08 december tot 21 december 2018
op te geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30
uur tot uiterlijk 06 december om 11.30 uur
Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl , in brievenbus op
huisnummer 70, of inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70,
Tubbergen Tel.: 0546-621238.
Het verschuldigde bedrag, € 8,- voor een misintentie en/of € 10,- voor
een jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheercommissie. Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.
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