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Ma 31 dec

Oudejaarsdag geen viering

Woe 12 dec geen viering

Woe 02 jan Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastor Linh

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

Openbaring des Heren
Zo 06 jan
Woord en Communieviering
09.00 uur
Samenzang
Voorganger Pastor Heutink
Lector
Ben

Woe 19 dec Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastor Linh

Woe 09 jan geen viering
Doop van de
Za 12 jan
19.00 uur
Voorganger
Lector

4e zondag van de Advent
Zo 23 dec
Eucharistieviering
09.00 uur
Samenzang
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Lector
Ivonne
Kerstavond
Ma 24 dec
21.00 uur
Voorganger
Lector

Woe 16 jan Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastor Linh

LET OP DE TIJD
Eucharistieviering
Gemengd koor
Pastoor Pikkemaat
Gemengd koor

1ste Kerstdag
Di 25 dec
Woord en Communieviering
09.00 uur
Clavis
Voorganger Pastor Saris
Lector
Clavis
Woe 26 dec geen viering
Heilige Familie
Za 29 dec
Woord en Communieviering
19.00 uur
samenzang
Voorganger Pastor Meupelenberg
Lector
Ans
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Heer
Woord en Communieviering
samenzang
Pastor Meupelenberg
Annette

2e zondag door het jaar
Zo 20 jan
Eucharistieviering
09.00 uur
Gemengd koor
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Lector
Gemengd koor
Woe 23 jan Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastor Linh
3e zondag door het jaar
Za 26 jan
Eucharistieviering
19.00 uur
Clavis
Voorganger Pastor Heuven
Lector
Clavis
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Woe 30 jan Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastor Linh

Harry oude Vrielink (15-12)
Bernard Roelofs
(22-12)
Gerrit Schmidt
(25-12)

Namens het Parochiesecretariaat
wensen wij U
fijne, mooie en gezellige
Kerstdagen
en alle goeds
voor 2019.
Ivonne Stege en Sientje Roelofs
Voor de vieringen in andere locaties zie
de website: www.hpancratius.nl

Annie Hemmer – oude Lenferink
Harry en Minie oude Vrielink
ouders Hemmer – oude Lenferink
Henk Huistede
Bernard Roelofs
Familie Ossevoort – Koebrugge
Gerrit Oosterhof
Albertus en Riek Timmerhuis
Dinie Bramer – Hertsenberg
Wies von Piekartz
ouders Hemmer – Höfte
Albert Menger
Gerrit Roelofs
Harry oude Vrielink
Albert Menger
Frans Bruins
Bets en Jo Bramer – Hudepohl
Ouders Schmidt – Jansen
Familie Harink – Reekers
Marcel en Jan Rohof
Ouders Ruhof
Gerard Sibon
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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.
SACRAMENT VAN BOETE EN
VERZOENING:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis
gebruik
wenst
te
maken
van
de
biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken met pastoor Pikkemaat,
tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546873936.

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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Beste mede-parochianen
Als u deze uitgave van het Belletje onder
ogen krijgt zitten we alweer in een nieuw
kerkelijk jaar, midden in de advent periode.
Een tijd van voorbereiding op de geboorte
van Jezus in de kerstnacht. Het nieuwe
kalenderjaar 2019 komt al heel dichtbij.
Een drukke periode voor velen waarin we
druk bezig zijn met de voorbereiding en
invullingen van de kerstdagen en de
jaarwisseling. Binnen onze parochie zijn
door de verschillende werkgroepen de
voorbereidingen voor de liturgie al in volle
gang.
Er
wordt
gewerkt
aan
het
liturgieboekje, de kosters en de tuinploeg
zijn al druk geweest met de adventskrans
en het opzetten van de kerststal, de koren
hebben de liedjes al uitgezocht en zijn
hiermee aan het oefenen om maar enkele
dingen te noemen. Er wordt samen gewerkt
in onze parochie. Samenwerken om onze
locatie levendig te houden want kerk ben je
samen. Samen kerk zijn, samen vieren: dat
hebben we ook het weekend van 14/15
november
weer
kunnen
ervaren.
Zaterdagavond
vierde het gemengd
koor het jaarlijkse
Cecilia
feest
en
zondagmorgen
vierden wij het als
parochie
samen
tijdens de mis.

Namens de locatieraad:
Frans van harte gefeliciteerd en bedankt
voor je inzet en trouwe aanwezigheid. Ook
hier zie je weer dat er samen gewerkt werd
en wordt in onze parochie.
Wat gebeurt er op de verschillende
werkvelden
door
vele
vrijwillige
parochianen?
In dit Belletje gaan we in op het werkveld
catechese en liturgie.
Werkveld catechese
Door middel van catechese, het verkrijgen
van meer kennis en inzicht in het geloof,
willen we bereiken dat mensen bewuster in
het leven van alledag komen te staan. Door
met elkaar in gesprek te gaan kom je tot
een eigen standpunt, beleving en inzet ten
aanzien van het geloof.
Catechese
rond
eerste
Heilige
Communie
Kinderen in de leeftijdscategorie van groep
4 van de basisschool kunnen deelnemen
aan de eerste Heilige Communie. Na het
sacrament van het doopsel is de eerste
Heilige Communie de tweede stap waardoor
het gelovig leven van het kind binnen de
RK-kerk wordt gemarkeerd.
Kinderen christelijk opvoeden, inleiden in
het katholieke geloof, is de verantwoordelijkheid van de ouders. Parochie en
katholieke basisschool bieden daarbij een
helpende hand. De parochiële communiecatechese vraagt daarom inzet van ouders.

Dit jaar had het Cecilia feest een bijzonder
feestelijk tintje, een jubilaris. Frans Harink
is namelijk 40 jaar lid van ons gemengd
koor.
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Daarnaast wil de parochie via deze
catechese bij de ouders een bezinning op
gang brengen over de betekenis en de
beleving van de eucharistie.
Contactpersoon
binnen
onze
locatie:
Christel Jonker; christel@jonkeronline.com
Vormselcatechese
Het leven groeit en rijpt. Omdat ook
christelijk leven groeit en rijpt, wordt na
doop en eucharistie, de opname in de
katholieke
kerk
bevestigd
met
het
sacrament van het Heilig Vormsel. In het
Vormsel wordt bekrachtigd wat in de doop
is begonnen.
Vormen komt van vromen; sterk en
krachtig maken om deel te hebben aan de
zending van Christus’ kerk. De vormeling
ontvangt de gave van de Geest om de
verantwoordelijkheid in de kerk op zich te
nemen. Het Heilig Vormsel voltooit de
basisuitrusting
van
de
christen,
de
toerusting om het algemeen priesterschap
van het volk Gods uit te oefenen. Dat wil
zeggen: als gelovige actief deel te nemen
aan de zending van de hele kerk. De
vormselcatechese, waarbij ook de ouders
als eerst verantwoordelijken voor de
geloofsopvoeding zijn betrokken, is een
project van de parochie. De deelnemende
kinderen uit groep 8 van de basisschool
volgen een vormselproject.
Als locatie hebben we op dit moment helaas
geen werkgroep en zullen diegene die de
vormselcatechese willen volgen, moeten
aansluiten bij een andere locatie.
Contactpersoon
binnen
onze
locatie:
Marloes Aman: marloesaman@gmail.com
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Werkveld liturgie
In de liturgie wordt ons leven voor God
gebracht. We danken God en vragen Hem
om steun. We willen ons leven met alles
wat daarin gebeurt plaatsen en vieren in
het licht van het geloof. Denk b.v. maar
aan dat kleine kindje dat gedoopt wordt,
een kleinkind dat ter communie gaat,
wanneer twee mensen elkaar het jawoord
geven voor God en de parochie, als iemand
ziek is maar ook als iemand sterft. Naast
dat we gebeurtenissen willen vieren en het
een plaats kunnen geven, willen we
tegelijkertijd het geloof dat ons leven
draagt, voeden en bevestigen.
Voor deze gebeurtenissen zijn er naast het
pastoraal team verschillende werkgroepen
actief die zich voor en achter de schermen
inzetten om dit mogelijk te maken.
Vrijwilligers die indien nodig cursussen
hebben gevolgd.
Wat is liturgie?
Een definitie is: Liturgie is een samenkomst
van gelovigen, rondom de Schrift, om hun
leven te vieren in woord en gebaar, muziek
en zang -, als een ontmoeting met God en
met elkaar.
Als we van deze definitie uit gaan kunnen
we zeggen dat liturgie communicatie is met
God en mensen of te wel een dialoog
tussen God en de mens, geen eenrichtingsverkeer. God is wel degene die het
initiatief neemt. Maar we communiceren
niet alleen met God maar ook met elkaar.
Het is een gemeenschappelijks iets. Het is
een uiting van ons geloof.
Liturgie is gemeenschappelijk, iets wat we
samen doen en beleven met anderen.
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Voorgangers,
koren,
assistenten
als
kosters, misdienaars / acolieten, lectoren
en de mensen in de kerk verrichten samen
handelingen tijdens de liturgie. In de
liturgie wordt de alledaagse werkelijkheid in
een bepaald perspectief gezet, dat van
Gods wereld en in dat perspectief krijgen de
dingen een ander licht. De ellende die we
dagelijks ervaren, verdwijnt daarmee niet
maar verliest toch haar dreiging en
grimmigheid. Liturgie vieren is een actie, er
wordt wat gedaan. Dus meer dan kijken en
luisteren maar ook zingen, bidden, stil
worden, brood breken, hand opleggen,
beloften doen, elkaar bij de hand nemen en
ga zo maar door. In de liturgie laten we
zien wat ons bezielt. In de liturgie laat God
zien wat God bezielt, wat Hem ter harte
gaat, naar wie Hij op zoek is. In onze
Christelijke traditie en de liturgie komen die
twee samen in Jezus van Nazareth, de
Christus. Liturgie wordt pas goede liturgie
als iedereen meedoet. Je moet je er aan
overgeven of te wel meemaken.
Als wij nieuws moet vermelden over het
werkveld liturgie kunnen wij u alleen
vertellen dat er zoals gewoonlijk weer hard
gewerkt is en wordt, door verschillende
werkgroepen om de liturgie mogelijk te
maken en niet alleen tijdens deze advent
en kersttijd. Werkgroepen die soms
onderbezet
zijn
en
graag
nieuwe
vrijwilligers zouden verwelkomen. Wij als
locatieraad zijn trots op onze vrijwilligers.
Niet alleen beleven wij samen liturgie maar
zij maken het samen ook mogelijk dat er
liturgie gevierd kan worden.
Liturgie is een veelomvattend iets. We
kunnen er hier nog van alles over schrijven
maar liturgie kun je niet alleen leren
kennen door het te lezen. Liturgie moet je
meemaken, je moet het zien, horen ,
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proeven, ruiken, het over je heen laten
komen en je eraan overgeven. Dan en
alleen dan kom je erachter wat liturgie is.
De locatieraad wenst u allen:

een zalig kerstfeest, een goede
jaarwisseling

en

een

gezegend

nieuwjaar in goede gezondheid !!

Aanmelden Heilig Vormsel en Eerste
Heilige Communie
Het Heilig Vormsel voor kinderen van groep
8 van de basisschool zal plaatsvinden voor
de locaties Langeveen, Vriezenveen en
Tubbergen op 16 juni.
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op
23 juni.
Opgave kan tot 1 januari 2019:
- Heilig Vormsel bij Marloes Aman:
marloesaman@gmail.com
- Eerste Heilige Communie bij Christel
Jonker: christel@jonkeronline.com
Wie neemt het stokje bij het Vormsel
over?
Zoals wij met kinderen optrekken voor de
1e H. Communie zo doen we dat ook met de
kinderen die zich voorbereiden op het
Vormsel. Het traject voor het vormsel voor
het voorjaar 2019 dient zich weer aan, de
planning is weer rond, schoolbezoek,
ouderavonden, alles is weer gepland.
Voor de voorbereidende werkzaamheden
hebben wij een werkgroep nodig. Er zijn
vrijwilligers die het al jaren doen en graag
het stokje willen doorgeven aan andere
ouders.
Wie voelt zich geroepen en staat op?
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Vormselvoorbereidingen zonder coördinatie,
zonder vrijwilligers, zonder hulpouders gaat
niet lukken, ik als Diaken kan dit er niet bij
doen. Wij zijn voor Vriezenveen op zoek
naar vrijwilligers die dit willen gaan doen.
Als er geen vrijwilligers meer zijn kunnen
kinderen
niet
meer
in
Vriezenveen
voorbereid worden, zullen vormelingen
moeten aansluiten bij andere geloofsgemeenschappen.
Dit is een laatste oproep die wordt gedaan
om vrijwilligers te vinden voor het Vormsel.
Voor vragen of aanmelding kunt u terecht
bij Diaken B. Huitink of Marloes Aman.
- Diaken.huitink@hpancratius.nl
- marloesaman@gmail.com
of 06-20432661.
Diaken B. Huitink.

Frans Harink Jubilaris R.K. kerkkoor
Zaterdag 24 november jl. vierde ons
gemengd koor met een gezellig samenzijn
in het Kulturhus in Hoge Hexel haar
jaarlijkse St. Caeciliafeest. Tijdens de
eucharistieviering de volgende ochtend
werden bijzondere
liederen ten gehore
gebracht en er werd ruimschoots aandacht
besteed aan het 40-jarig koorjubileum van
ons trouwe lid Frans Harink . Door pastoor
Pikkemaat kreeg hij een onderscheiding
van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging uitgereikt en het daarbij
behorende gouden speldje opgespeld.
Tevens waren er bloemen en een
cadeaubon van het koor. Frans is
momenteel helaas door ziekte verhinderd
om de repetities te bezoeken . Wij wensen
hem en zijn gezin veel sterkte toe.
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Elke maandagavond wordt met veel
enthousiasme onder leiding van Roy
Braakink van 20.45 – 22.00 uur gerepeteerd in onze kerk. Voor de repetitie wordt
gezamenlijk koffie gedronken.
Het ledenbestand baart echter zorgen. Het
lukt gelukkig meestal nog om de zang
tijdens vieringen te verzorgen. Voor het
zingen tijdens uitvaarten zijn de eerste
stappen gezet met het koor van Langeveen
om elkaar te ondersteunen.
Maar wat zou het mooi zijn als met name
de tenoren en bassen versterking zouden
krijgen van enkele nieuwe leden. Natuurlijk
zijn ook sopranen en alten welkom! U bent
van harte uitgenodigd een keer te komen
kijken of vrijblijvend een repetitie mee te
zingen!!
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Terugblik tweede gesprekskring Grond
van Leven

In memoriam Cor van de Wiel
Op 24 november 2018 overleed pastor Cor
van de Wiel uit Losser. Hij was een van de
pastores die in de jaren 1986-1989, toen
de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt
Vriezenveen, geen eigen pasto(o)r had.
Behalve de vrijwilligers werd een beroep
gedaan op helpende pastores uit het
toenmalige dekenaat Almelo.
Pastor van de Wiel was er één van.
We
herinneren
ons
hem
als
een
inspirerende pastor, die met hart en ziel,
voorging in de woord- en communievieringen in de weekenden, als er geen
priester-voorganger was. Daarvoor zijn we
hem dank verschuldigd.
In een kort gedicht, dat voor hem van
toepassing was, gedenken we hem:
‘ Die mij eertijds heeft geschapen
en veilig in het leven bracht
zal mij - heb ik
mijn dag doorleefd ook wel geleiden
door de nacht.’
(van Reven)
Na de afscheidsviering in de H. Maria
Geboortekerk in Losser, is Cor in kleine
kring gecremeerd.
We wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, veel sterkte, vrede en alle
goeds.

In de afgelopen maanden zijn er vijf
parochianen uit de geloofsgemeenschappen Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen
onder leiding van pastor Saris samen
gekomen voor de bijeenkomsten van de
gesprekskring Grond van Leven. Tijdens
deze bijeenkomsten werd aan elkaar het
levensverhaal verteld.
Er werd stilgestaan bij de waarden die in
ieders jeugd waren meegegeven en welke
waarden in het huidige leven belangrijk
zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof er
voor ieder persoonlijk uit ziet, hoe er vorm
aan wordt geven, welke ervaringen daarin
worden opgedaan en wat inspireert.
De deelnemers kijken heel tevreden terug
op de gesprekken. De volgende woorden
gaven de deelnemers terug: “het was een
verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”
“vertrouwen en veiligheid in de gesprekken”
en “inspirerend” Tevens was het ook heel
mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen
de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft
leren kennen en waarderen.
In het nieuwe jaar wordt er weer gestart
met een gespreksgroep Grond van Leven.
Het gaat om vier bijeenkomsten om de
twee weken op een nader af te spreken
avond. We kiezen een avond waarop de
hele groep beschikbaar is.
U kunt zich aanmelden bij pastor Saris:
pastor.saris@hpancratius.nl
Van harte welkom!

(Anne van Opzeeland, november 2018)
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Wees waakzaam
Wees waakzaam want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt in koopgedrag.
Wees waakzaam want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
'de gewone gang van zaken' heet.

Aveleijn viering
Datum:
zaterdag 15 december
Plaats:
Pancratius Basiliek Tubbergen
Tijd:
18.00 uur
Thema:
“LICHT VOOR IEDEREEN”
Voorgangers: Pastor C. Saris
Dominee E. Scheer
M.m.v.:
Multiple Voices
Na afloop verkoop van cakes
en kaarten gemaakt door
cliënten van de Twentse
Zorgcentra.

Wees waakzaam want voor je het beseft
praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich leeft in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.
Wees waakzaam want voor je het beseft
leef jij ook ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van
kiezen voor de zwaksten.
Diaken Bert Huitink

Kinderkerk
Datum:
Plaats:
Tijd:
Thema:

zondag 16 december
Dagkapel Geesteren
10.00- 10.30 uur
Kerstmis

SAMEN TOP 2000
Datum:
vrijdag 4 januari 2019
Plaats:
RK Kerk Albergen
Tijd:
19.00 uur
M.m.v.
Nouveau,
Multiple Voices,
Pop4you, Courage, Belcanto,
CLAVIS en Cantiamo
OOK CLAVIS NEEMT HIERAAN DEEL!
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Info-avond
Datum:
Plaats:
Tijd:
Info:

jongerenbedevaart Lourdes
vrijdag 8 februari 2019
RK Kerk te Vriezenveen
19.00 uur
Diaken Bert Huitink
06-06-20432661

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.
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.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Info:

zaterdag 9 februari 2019
H.H. Judas en Simon Kerk
Ootmarsum
20.00 uur
www.demariapassie.nl
Prachtige theatervoorstelling
waarbij het verhaal van Maria
wordt samengebracht met
hedendaagse (pop-)muziek.
Het
brengt
op
een
vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van
Maria voor het voetlicht.

Lourdesbedevaart
Voorjaar 2019 Pancratiusparochie
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.
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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

Jongerenbedevaart naar Lourdes 2020.
Voor 2020 staat de jongeren bedevaart
naar Lourdes op het programma. Nu denkt
u misschien: jongeren naar Lourdes? Dat
kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook
naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen
graag jongeren meenemen naar Lourdes,
hen bekend maken met het verhaal van
Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook
aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee.
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Voordat we kunnen gaan moet er wel veel
gebeuren. Hiervoor is een werkgroep
opgericht die samen met jongeren aan de
slag gaat. De financiële kosten zijn daar
een onderdeel van. Jongeren moeten geld
gaan verdienen om naar Lourdes te
kunnen.
U zult jongeren tegen komen die geld
proberen te verdienen voor hun reis. Op
verschillende plekken kunt u ze tegen
komen: op de kerstmarkt, of aan de deur
voor een flessenactie. De jongeren krijgen
anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen
om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij
hopen op uw medewerking. Langzaam gaan
we warm draaien om jongeren in beweging
te zetten.
Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van
ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe
komen ze in Lourdes, wie begeleidt de
jongeren. Daarvoor komen info avonden.
De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari
2019 om 19.00 uur in de kerk van
Vriezenveen.
Via parochiebladen zal ik u namens de
werkgroep en jongeren regelmatig op de
hoogte houden van wat we doen, hoe we
dit samen oppakken.
Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u
bellen met ondergetekende 06-20432661.
Namens de werkgroep
Jongerenbedevaart Lourdes,
Diaken Bert Huitink.

Nieuwsflits
Wat gebeurt
schoolmuren:

er

zoal

binnen

onze

Wereld Oriëntatie
Wij werken in de groepen 5 t/m 8 met de
methode
Blink-geïntegreerd.
Voorheen
boden
wij
de
zaakvakken
natuur,
aardrijkskunde en geschiedenis afzonderlijk
aan. Blink-geïntegreerd werkt met thema’s
en
binnen
elk
thema
komen
alle
zaakvakken aan bod. Na de basislessen
gaan de kinderen in groepjes aan hun
eindproduct werken. Hierbij ontdekken en
onderzoeken de kinderen zelf. De kinderen
zijn heel enthousiast over deze manier van
werken en hebben ook al geweldige
eindproducten gemaakt. Groep 5 en 6
hebben geweldige presentaties gemaakt
over het leven van kinderen in andere delen
van de wereld en hebben de vergelijking
gemaakt met hun eigen leven. Groep 7 en
8 hebben net het thema Fantastische
families achter de rug. Zij moesten als
eindproduct een beeldverhaal maken over
een bekende familie uit de
wereldgeschiedenis.
De
resultaten waren geweldig.
Vanaf januari gaat ook groep
3/4 met deze methode aan het
werk.
Engels
Vanaf dit schooljaar krijgen
ook onze jongste leerlingen
Engels aangeboden.
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Wij werken met de methode Groove Me. Dit
is een methode waarbij muziek de basis is
voor de lessen. In de lessen wordt de song,
de artiest of de clip gebruikt om leerlingen
Engels te leren, daarbij komen alle
vaardigheden aan bod. De lessen beperken
zich niet alleen tot de woorden uit de song,
maar worden uitgebreid met woorden
passend bij het thema van de les.
Herfst
De
afgelopen
weken, werd er
in groep 1/2
gewerkt
rondom het thema ‘Herfst’. Hierbij hoort
natuurlijk ook een activiteit die te maken
heeft met de herfst. Op donderdag 8
november was het zover: het kabouterpad.
De peuters van het ‘Peuternest’ waren ook
gezellig mee. In groepjes gingen de
kinderen op zoek naar de kabouters. Op
elke kabouter stond een opdracht die de
kinderen mochten uitvoeren: zo konden ze
kabouterbeschuitjes met rozenbotteljam
eten, een huis van takken bouwen voor de
kabouters, paddenstoelen bekijken met een
spiegeltje en nog veel meer. De kinderen
hebben erg genoten!

Sinterklaas
Op 5 december heeft
Sinterklaas onze school
bezocht en ook de
kinderen die nog niet op
school
zitten
waren
hierbij uitgenodigd. Het werd een gezellig
samenzijn!
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Het Peuternest
Peuterspelen bij het ‘Peuternest ‘ is ook te
combineren met gastouderopvang, opvang
door opa/oma of het kinderdagverblijf.
 Uw kind is vanaf 2,5 - 4 jaar van
harte welkom
 Het Peuternest is alle ochtenden
geopend
 U bepaalt zelf het aantal ochtenden
 U heeft zelf de keuze welke
ochtenden dit zijn
 Het Peuternest biedt ook de
mogelijkheid
voor
1
dagdeel
peuterspelen per week
De oud papiercontainer staat er weer op de
volgende dagen:
13 en 14 december---10 en 11 januari --7 en 8 februari

Adventsactie Rwanda

Op 15 december wordt in de viering
speciale
aandacht
besteed
aan
de
adventsactie voor de straatkinderen in
Ruanda 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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Herdenkingsbijeenkomst Vriezenveen

Kerstpakkettenaktie 2018

Heeft u een dierbare verloren? Dan bent u

Ook dit jaar worden er weer goederen
ingezameld voor de Kerstpakkettenactie.
De pakketten worden vervolgens in de
week voor Kerst aangeboden aan mensen,
die worden aangemeld door anderen. De
lokale supermarkten in de Gemeente
Tubbergen
verlenen
allemaal
hun
medewerking aan het welslagen van deze
actie. De ondernemers verkopen van
woensdag 6 tot en met vrijdag 21
december producten die klanten bij de
uitgang kunnen deponeren in een daarvoor
beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen
die worden ingezameld, maken mensen van
de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van
de H. Pancratiusparochie heeft samen met
de Diaconie van de Protestantse Kerk
Tubbergen de organisatie op zich genomen
om actie te ondernemen.

welkom op deze herdenkingsbijeenkomst.
De

bijeenkomst

heeft

geen

kerkelijk

karakter, iedereen is welkom. Er klinkt
muziek, een gesproken woord en lichtjes
zullen

worden

Algemene

ontstoken.

begraafplaats

Zowel

als

de

de

Rooms-

Katholieke begraafplaats zal deze avond
verlicht zijn. We beginnen deze avond op
de Algemene begraafplaats.
De naam van uw dierbare kan worden
uitgesproken. Indien u dat wenst dan graag
voor

23

december

deze

naam/namen

doorgeven. Voor uw dierbare wordt dan een
lichtje ontstoken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Gea Kruger, tel.nr: 06-20469392 (geen
voicemail

inspreken)

0f

via

Email:

herdenkingsavondvveen@gmail.com
Mocht u slecht ter been zijn, geef het even
door, dan wordt er gezorgd voor een
zitplaats!

Na

de

bijeenkomst

is

er

gelegenheid het gekregen lichtje op het
graf te plaatsen, of u kunt het meenemen
naar uw eigen gedenkplek.
Na afloop is er gelegenheid een vrijwillige
bijdrage

te

geven

voor

de

gemaakte

kosten.

Zaterdag 29 december 2018
aanvang 19:30 uur.
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Wij stellen het op prijs, als mensen zich
aanmelden voor een kerstpakket. In
onverhoopt moeilijke tijden willen wij als
PCI en Diaconie omzien naar mensen die
het moeilijk hebben.
Kent u iemand die u wilt voordragen voor
een pakket, dan kunt u het bestuur van de
PCI benaderen: Henny Oude Geerdink
(0546-861095
of
06-25048292),
Ilse
Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink
(0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI
ook per mail benaderen en wel via
pci@hpancratius.nl De Diaconie is te
bereiken via Irma Roelofs (0546-632903)
en Christien Plegt (0546-681285).
Mocht u liever hebben dat wij voor u de
boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u
dan uw bijdrage over op
NL23RABO0151429251 t.n.v.
PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.
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Belangrijke telefoonnummers
Beheerscommissie
Voorzitter
Secretaris
Budgethouder
Gebouwen/infra
Diaconie

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
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06-20430155
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