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OVER GRENZEN GAAN
Beste parochianen,
De carnaval met zijn optochten komen er weer aan, rijk versierde wagens gaan
over straat met het nodige geluid, loopgroepen uitgedost in dezelfde kleding,
mensen die als individu meedoen. Kinderen die hun thema hebben uitgedacht.
De verlichtte optocht die door de straten van Tubbergen trekt. Zo heeft ieder
dorp in onze parochie wel een carnavalsoptocht. Dat willen wij allemaal zien
en meemaken, we gaan over onze dorpsgrenzen heen om de
carnavalsoptochten te aanschouwen.
Carnaval is in staat om mensen over grenzen heen te halen, bij elkaar te komen
om carnaval te vieren. Het lijkt erop dat de carnaval grenzen vervaagd, alsof er
geen grenzen zijn. We komen om naar elkaars optochten te kijken, sommige
wagens of groepen kom je elke keer weer tegen in de verschillende optochten.
Met carnaval gaan we over grenzen heen!
In onze kerk komen we vaak samen om te vieren, zo af en toe willen wij
parochianen over grenzen van hun dorp halen om samen te vieren. Bij de
carnaval is dat geen probleem, we gaan naar elkaar toe. Bij onze kerk gaat het
moeizamer om naar elkaar toe te gaan, dan blijven parochianen liever in hun
eigen dorp.
Waar dat wel gebeurd in onze kerk is bij de kinderkerk, de jeugdkerk en
jongerenkerk Rock Solid. Jonge mensen die makkelijker over grenzen heen
gaan om samen te vieren, samen te komen in een dorp, activiteiten te
ondernemen.
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Dat zijn jonge mensen die binnen de kerk over grenzen heen gaan om samen
kerk te zijn.
Het moet blijkbaar groeien om naar elkaars kerk te gaan. Niet alle jonge
mensen uit alle dorpen zijn daar toe bereid. Dan vraag je: waarom het ene dorp
wel en het andere dorp niet? Wie kan mij daar een antwoord op geven?
Misschien is de carnaval een voorbeeld om over de grens te gaan, maar dan
wel in de goede zin van het woord.
Hartelijke groeten,
Diaken Bert Huitink.

LITURGISCHE VIERINGEN:
Vierde zondag door het jaar
Zo. 03 februari 10.30 uur Eucharistieviering met Blasiuszegen
m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren!
Vr. 08 februari

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vijfde zondag door het jaar
Zo. 10 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Ma. 11 februari 19.00 uur

Maria-Lourdesviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastor Saris

Vr. 15 februari

Woord en Communieviering in de dagkapel
Voorganger parochiële werkgroep

09.00 uur

Zesde zondag door het jaar
Zo. 17 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
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Vr. 22 februari

09.00 uur

Eucharistieviering in dagkapel, St. Petrus Stoel
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Zevende zondag door het jaar
Zo. 24 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Vr. 01 maart

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 02 – 03 FEBRUARI 2019:
Gerrit Sprakel; Nicolaas van der Wal; Hendrik van der Wal; Herman en Wendel
Nijhof; Johanna Braakhuis-Nijmeijer; Toon Fortkamp.
INTENTIES WEEKEND 02 - 03 FEBRUARI 2019:
Zondag 3 februari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink;
Gerrit Sprakel; ouders van der Wal-Nollen; Hendrik van der Wal; Johanna
Braakhuis-Nijmeijer; Jan Wenneger; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; ouders
Borggreve-Veldhuis; echtpaar Blokhuis-Hofhuis; ouders Hölscher-Hootsmans;
Marietje Markslag; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; ouders
Lenferink-Stopel en Jan en Benny Lenferink; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders
Steggink-Vrooijink; Bertus Haamberg; Bernard Sonder; Riky Geuke-Geerdink;
Bernard Hesselink; Thea de Wit-Gielen; ouders Fleerkotte en Wim Fleerkotte.
Vrijdag 8 februari 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.

3

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 09 - 10 FEBRUARI 2019
Jan Lenferink; Dinie Groothuis-Klein Haarhuis.
INTENTIES WEEKEND 09 - 10 FEBRUARI 2019:
Zondag 10 februari 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink;
Gerhard Haamberg; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Annie Bekhuis-Maathuis;
Henk Velthuis; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan ter Haar; Jan Lenferink;
overleden familie Kempers; Jan Oude Steenhof; ouders Lucas-Oude Steenhof;
Bennie Lenferink; Frans Holsink; Thea de Wit-Gielen; Riky Geuke-Geerdink;
Toos Kamphuis; Jan Lenferink.
Vrijdag 15 februari 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.
GEDOOPT:

Zoë Brummer; Diede Demmer; Mies van Deth.
WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

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 basiliek luidt de noodklok”
De collecte op de eerste zondag van de maand januari voor ‘Basiliek Luidt de
noodklok’ heeft € 175,51 opgebracht. De totale opbrengst staat nu op
€ 24.160! Hiervoor hartelijk dank.
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. locatieraad 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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HET GOEDE DOORGEVEN
Na de sinterklaastijd hoorde ik het volgende verhaal:
Er zou ergens sinterklaas worden gevierd en de bisschop kwam zelf op bezoek.
Een vader wachtte hem voor het huis op en heette hem welkom. Hij vertelde
dat het de laatste tijd druk was geweest. Want vorige week was hun jongste
dochter getrouwd. Jammer genoeg alleen voor de wet en niet in de kerk. Toen
was de familie dus ook al feestelijk bij elkaar geweest.
Sinterklaas wist wel raad. Hij vroeg aan de vrouw des huizes of er twee kussens
beschikbaar waren en liet die voor zich neerleggen. Daarop liet hij het
bruidspaar neerknielen. Hij spreidde zijn handen uit over het bruidspaar en gaf
zijn zegen. Hij was immers bisschop en ook dit was een van zijn taken.
Mensen willen graag het beste van zichzelf doorgeven. Ook deze vader met
zijn christelijk geloof en zijn band met de kerk. Ook hij en zijn vrouw hadden
hun dromen over later. Over kleinkinderen die gedoopt zouden worden en
later de Eerste H. Communie zouden ontvangen.
Zo was het ook met Jezus. Hij kwam uit de woestijn en had intens de band met
de Vader beleefd. Hij hoopte dat Hij aan armen een blijde boodschap kon
brengen. Dat hij aan gevangenen kon vertellen dat ze weer vrij kwamen.
Blinden kon meedelen dat ze weer konden zien en verdrukten weer vrij kon
laten. Dat was het dierbaarste dat Hij in zich had en dat wilde Hij doorgeven.
Dat is ook de opdracht van elke christen, van elke christelijke gemeenschap en
van de Kerk.
Er zijn nog genoeg arme mensen: mensen zonder houvast. Soms doen ze
onbegrijpelijke dingen. Hoe zou je anders allerlei geweldszaken verklaren. Er
zijn nog genoeg blinden: mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die met
blinde haat zijn vervuld en zich afreageren op onschuldige mensen. Er zijn heel
veel verdrukten. We hoeven maar te kijken naar allerlei vluchtelingenkampen.
Natuurlijk, er zijn eer ook die hopen dat ze het hier materieel beter krijgen. En
soms vraag je jezelf af waarom hun medegelovigen (meestal het Midden
Oosten) er niet meer aan doen. Maar er zijn er ook wiens verhaal je bij blijft.
En het doet je goed als het hen hier goed gaat. Deze zorg en dat meeleven voor
armen, gevangenen en blinden had Jezus. En die zorg heeft Hij aan ons
doorgegeven. We proberen daar iets van waar te maken in het klein. Bij ons in
de buurt. We hebben geprobeerd een klein druppeltje bij te dragen via de
adventsactie. Hopelijk dat de Geest ook ons kracht geeft net zoals bij Jezus.
U allemaal veel goeds.
Pastor J. Oude Vrielink
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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 14 februari 2019 en wordt
verzorgd door pastor Saris met als thema ‘wat inspireert jou?’.
Ieder mens heeft momenten nodig om even bij te komen van de stress en
drukte van alledag. Hoe deze momenten worden ingevuld, zal heel
verschillend zijn. Het is interessant om na te gaan wat een ieder rust, inspiratie
en nieuwe kracht geeft. Is dat een wandeling, een fietstocht, het luisteren naar
muziek, het lezen van een boek, het zingen in een koor, de stilte of een viering?
Wat doen die momenten met je? En wat betekenen ze voor je?
Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum:
Thema:
Verzorgd door:
Tijd:
Kosten:
Plaats:
Informatie:

Donderdag 14-02-2019
‘Wat inspireert jou?’
Pastor Saris
10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –
onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
€ 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Mevr. I. Wekking - tel. 0546 – 433809

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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INFORMATIEBIJEENKOMST
LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019
Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer
een bedevaart per bus worden 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.
Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee.
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
Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen 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:
Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk,
tel. 0546-621563/06-50251252
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VORMELINGENDAG VICARIATEN ARNHEM EN UTERCHT
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. Vicaris Mgr. Woorts en vicaris Pauw nodigen de 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!”
Deelname is gratis, aanmelden vóór 1 maart via:
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
Neem voor meer informatie over de Vormelingendag contact op met Paulus
Tilma, tel.: 06 14181236, e-mail: paulus@tilma.org.
Adresgegevens van de Vormelingendag: St. Anfriduskerk, Jacob Catslaan 28 te
Amersfoort.

JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020
In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar
Lourdes. Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes?
Natuurlijk kan dat.
De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al
acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt
in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend
worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee
te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die
al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. De viering begint om 19:00 uur
in de kerk van Vriezenveen oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het
koor Clavis.
Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor
jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te
vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden
gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en
informatieavond!
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Voor informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert
Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl
Namens de werkgroep
Laura Thöni

SPELEN MET HET BIJBELVERHAAL “JOZEF EN ZIJN BROERS”
In christelijke tradities is het
gebruikelijk om uit de bijbel
voor te lezen. Deze avond
gaan we in het verhaal
(Genesis 50,15-21) staan en
luisteren naar wat in een
bijbel verhaal gezegd wordt.
We kijken en voelen, wat
het verhaal met ons doet.
Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons,
omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor
en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader
overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we
zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de
angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de
liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten
verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor
Ingrid Schraven.
Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp
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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. 06-48810939, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com
Patrick Kok, gebouwenbeheer
tel. 06-12052041, e-mail kokpatrick93@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. 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 16 februari 2019
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 16 februari tot 02 maart 2019 op te
geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
tot uiterlijk 14 februar 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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