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'EEN NIEUWJAAR'
Beste parochianen,
Het jaar 2019 is inmiddels een aantal dagen oud. In de afgelopen weken is er
door velen van ons teruggekeken op 2018. Wat is er uitgekomen van de
plannen en dromen die we voor dat jaar hadden? Wat bracht 2018 ons aan
vreugde, aan dankbaarheid, aan verdriet, zorgen, aan blijdschap, hoop en
verlangen, verlies of leegte? Voor ieder van ons was dit anders.
Ook voor onze parochie was het een bewogen jaar. Er werd volop gevierd.
Contacten met scholen werden geïntensiveerd. Kinderen en jongeren vonden
op eigen wijze hun weg naar de kerk en we mogen dank uitspreken voor het
vieren van het 200 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Reutum/ Haarle
en het 100 jarig bestaan van geloofsgemeenschap Mariaparochie/
Harbrinkhoek. Er waren indrukwekkende bedevaarten waar mensen
verbondenheid in geloof voelden. De inzet van onze PCI en niet te vergeten al
het werk dat onze vrijwilligers hebben verzet voor onze kerk.
Maar er is ook zorg. Houden we voldoende vrijwilligers voor de toekomst?
Kunnen we alle kerken open houden, en hoe kun je de bestuurlijke en
pastorale zorg voor de toekomst waarborgen. Vanuit die zorg voor de
toekomst hebben de geloofsgemeenschappen, het parochiebestuur en
pastoresteam drie speerpunten gekozen waaraan zij de komende tijd verder
aan willen werken. Tijdens de parochieavond van 13 november j.l. kon
iedereen die dit wilde aan de hand van stellingen hierover meepraten.
En ook al zijn meningen soms verschillend, kiest de één voor de behoudende
weg en kunnen voor de ander hervormingen niet snel genoeg gaan, samen
proberen we de kerk levendig te houden, want de boodschap van het
Evangelie is ook in 2019 nog zeer actueel.
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Laten we hopen op een nieuw jaar vol goedheid, een jaar vol
medemenselijkheid, een jaar vol van respect en zorg om elkaar. Een jaar
waarin we elkaar mogen troosten, waarin we geluk en vrede dichterbij mogen
brengen. Een jaar ook waarin we zelf steeds meer mogen groeien tot de mens
die we uiteindelijk zijn. Dat Gods zegen op ons mag rusten bij de taak en
zending die ieder van ons wacht in het komende jaar.
Mede namens mijn collega’s dank ik u allen voor de goede wensen die wij
mochten ontvangen en wij wensen u allen een zalig en gezegend 2019 toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg.

LITURGISCHE VIERINGEN:
Openbaring des Heren
Zo. 06 januari
10.30 uur

Vr. 11 januari

09.00 uur

Doop van de Heer
Zo. 13 januari
10.30 uur

Vr. 18 januari

09.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastor Huisman
Na afloop koffiedrinken onder de toren!
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Woord en Communieviering in de dagkapel
Voorganger parochiële werkgroep

Tweede zondag door het jaar
Zo. 20 januari
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Zo. 20 januari
13.30 uur Doopviering
Vr. 25 januari

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum
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Derde zondag door het jaar
Zo. 27 januari
10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Zo. 27 januari
13.41 uur Carnavalsviering
Voorganger pastoor Pikkemaat
Vr. 01 februari

09.00 uur

Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op:
www.hpancratius.nl

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 05 - 06 JANUARI 2019
Frans Stopel; Gerard Pinners; Hennie Eppink.
WEEKENDINTENTIES 05 - 06 JANUARI 2019
Zondag 6 januari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Borggreve-Veldhuis; echtpaar BlokhuisHofhuis; ouders Hölscher-Hootsmans; Marietje Markslag; ouders WennegerLummen en Gerard Wenneger; Bertus Haamberg; Jan Lenferink; ouders
Steggink-Vrooijink; Harrie Bekhuis; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders LenferinkStopel, Jan en Benny; Thea de Wit-Gielen; Riky Geuke-Geerdink; Bernard
Hesselink; Hennie Eppink; Rik Groothuis en overleden familie.
Vrijdag 11 januari 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 12 - 13 JANUARI 2019
Corry Hölscher-Hootsmans; Herman Nijhuis; Jan Werger; Gerard Bruggink;
Maria Johanna Bekhuis-Nobbenhuis.
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INTENTIES WEEKEND 12 - 13 JANUARI 2019
Zondag 13 januari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan Lenferink; Thea de
Wit-Gielen; Annie Bekhuis-Maathuis; overleden familie Kempers; Gerard
Bruggink; Riky Geuke-Geerdink.
Vrijdag 18 januari 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
21 december 2018 Riki Veenhuis-Stege
24 december 2018 José Gehring
26 december 2018 Riek Heerts-Hulshof
27 december 2018 Ine Krispijn
28 december 2018 Ans Huis in ’t Veld-Lansink

Reutum
Geesteren
Mariaparochie
Vriezenveen
Geesteren

73 jaar
58 jaar
91 jaar
84 jaar
63 jaar

OPBRENGST PLAATSENGELD EN COLLECTE:
Kerstavond:
plaatsengeld
€ 336,50
Kerstavond:
collecte
€ 241,16
e
1 Kerstdag:
plaatsengeld
€ 908,1e Kerstdag:
collecte
€ 651,83
2e Kerstdag:
plaatsengeld
€ 55,50
e
2 Kerstdag:
collecte
€ 44,50
Lourdesfonds:
deurcollecte
€ 861,60
Kindje Wiegen:
vrije gift
€ 73,15

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en
jaargedachtenis € 10,00. Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven
binnen de H. Pancratius parochie.
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VORMELINGENDAG 2019 VICARIATEN ARNHEM EN UTRECHT:
De vicariaten Arnhem en Utrecht organiseren op zondag 31 maart weer een
gezamenlijke Vormelingendag in Amersfoort. De dag begint met een
Eucharistieviering, aansluitend is er een vossenjacht met daarmee de kans om
kennis te maken met enkele heiligen en met vormelingen uit diverse
parochies.
Programma:
10.30 uur
Inloop in de St. Anfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort
11.00 uur
Eucharistieviering
12.00 uur
We lopen samen naar de school de Amersfoortse Berg,
Hugo de Grootlaan 25, om daar te lunchen. Lunch zelf
meenemen, voor drinken wordt gezorgd.
12.45 uur
Kennismaken met elkaar, indeling in groepjes en begin
van de vossenjacht
14.45 uur
Samenkomst in de school de Amersfoortse Berg
15.00 uur
Uitslag en afronding
15.15 uur
Einde Vormelingendag
Vicaris mgr. Woorts en vicaris Pauw nodigen alle vormelingen uit hun
vicariaten uit naar deze dag te komen: “Alles staat klaar voor jou!
Dat wil je toch niet missen?! Graag tot ziens op 31 maart!”
De Vormelingendag is bedoeld voor vormelingen die dit seizoen zijn
of nog worden gevormd. Vicaris Pauw en vicaris mgr. Woorts:
“Als jij komt, dan wordt de Vormelingendag nóg mooier!”
Aanmelding vóór 1 maart 2019
Je kunt je persoonlijk of als groep aanmelden door je voor- en achternaam
én de naam van jouw parochie te mailen naar:
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.
Wees zorgvuldig want het is belangrijk dat jouw gegevens goed en volledig
doorgegeven worden. Deelname aan deze dag is gratis.
Meer informatie:
Voor meer informatie over de Vormelingendag kun je contact opnemen met
Paulus Tilma, tel.: 06 14181236, e-mail: paulus@tilma.org.
Adresgegevens van de Vormelingendag:
St. Anfriduskerk, Jacob Catslaan 28 te Amersfoort
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SAMENLOOP VOOR HOOP:
Beste mensen,
Zoals jullie wellicht via media of andere berichtgeving hebben kunnen lezen
gaan we een SamenLoop voor Hoop in de Gemeente Tubbergen organiseren.
Wat houdt de SamenLoop voor Hoop in?
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker
wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er
optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op
een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
De openheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement
dat niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers
uit de Gemeente Tubbergen georganiseerd.
Wie kunnen er meedoen?
Iedereen die van wandelen houdt en het KWF wil steunen kan meedoen.
Op deze manier kunnen we samen, onze dierbaren gedenken, en ook laten
zien dat strijden, overwinnen en hoop voor kankerpatiënten voor ons zeker
van belang is, dus vandaar…. SamenLoop voor Hoop in de Gemeente
Tubbergen. Het zou geweldig zijn als je een team kunt vormen van ongeveer
10-15 personen waarvan er 1 teamcaptain is. Het doel is om met dit team geld
in te zamelen voor de SamenLoop voor Hoop, door middel van te houden
acties/donaties. Voor meer informatie zouden wij als commissie teamwerving
graag langs komen om nader uitleg te geven. Heel veel is al wel duidelijk
waarschijnlijk. De belangstelling op de kerstmarkt in Reutum was geweldig.
Heel veel enthousiaste mensen en er zijn heel wat flyers meegenomen. Voor
meer informatie kunt U de website www.samenloopvoorhoop.nl gemeente
Tubbergen aanklikken en doorlezen. Wij hopen dat er heel veel mensen
enthousiast zijn geworden en zich opgeven voor de Samenloop.
Inmiddels staat de teller al op 38 teams!!
Hoe geweldig is dat!!
Opgeven kan via de site, maar wilt u nog uitleg, dan kunt u uiteraard contact
opnemen.
Groeten, Laury Asbreuk
0541-670040 / 06-13887110
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WEEK VAN GEBED 2019 ZET HET RECHT VOOR OGEN
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 t/m 27
januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De
kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als
basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. “Deze thematiek sluit
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid,” aldus de Raad van
Kerken in Nederland.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek
Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over
festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en
niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen
vreemde combinatie.
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die
teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge
verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te
geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000
mensen meegedaan met het initiatief.
Meer informatie en materialen (zoals gebedskaartje en diverse liturgische
materialen): www.raadvankerken.nl
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PELGRIMS IN HET LAND VAN GELOVEN OF NIET?
Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons in
gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven.
Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-)
kinderen nog uit eigen ervaring vertellen over
hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met
God in ons leven? Durven wij als ouder,
grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de
keuken van ons eigen geestelijk leven laten
kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende en
zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen,
welke leefvorm en levensbeschouwing bij ieder
van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel
dat vaker te zien is in een overgangstijd en te
vergelijken met de grote crisistijd vanaf het begin van de Moderne Devotie
(14e/15e eeuw) met daarna de Reformatie van Luther. Toen zochten mensen
ook naar een vorm van 'Eigentijdse Godsdienstigheid', net als nu. Ook nu zijn
er veel nieuwe lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de
afgelopen jaren een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter
gelaten. Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets
van God te ervaren?
Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later
als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit 'Leven in Gods tegenwoordigheid hier
en nu' de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld. Nu, als
emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil graag
hierover in gesprek met de aanwezigen.
Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp
Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)
Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl
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DE MARIA PASSIE
In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria.
Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk
genoeg bevonden om de moeder van God te worden.
Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld
worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.
Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze
parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat
deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9
februari 2019 in de HH Simon en Judaskerk in Ootmarsum.
De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit
het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op
haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.
Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen
bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via
www.demariapassie.nl
De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het
parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede
doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes
willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling
die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande
oplevert, zal in mei afgesloten worden.
De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met
koffie/thee.
De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te
verkrijgen zijn voor € 12,50.
Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de HH Simon en
Judaskerk te Ootmarsum.
Het organiserende comité.
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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 tel. 06-53230467
ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT 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 BEHEERCOMMISSIE 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 19 januari 2019
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 19 januari tot 02 februari 2019 op te
geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
tot uiterlijk 17 januari 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, € 10,- voor een misintentie of 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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