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2de zondag van de 40dagen tijd
Zo 17 mrt
09.00 uur
Samenzang
Voorganger
Lector

6e zondag door het jaar
Zo 17 febr Eucharistieviering
09.00 uur
Gemengd koor
Voorganger Pastor Heuven
Lector
Gemengd koor

Woe 20 mrt
09.30 uur

Woe 20 feb geen viering
7e zondag door het jaar
Za 23 feb
Woord en Communieviering
19.00 uur
Samenzang
Voorganger Parochiële werkgroep
Lector
Ben

8e zondag door het jaar
Zo 03 mrt
09.00 uur
Samenzang
Voorganger
Lector

Woe 03 apr Eucharistieviering in de
09.30 uur
Vriezenhof

Woe 06 mrt Eucharistieviering met het
09.30 uur
toedienen van het askruisje
Voorganger

Woe 13 mrt
09.30 uur
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Woe 27 mrt
09.30 uur
4de zondag van de 40dagen tijd
Zo 31 mrt
LET OP DE TIJD!!
09.00 uur
Gemengd koor
Voorganger
Lector
Gemengd koor

Woe 27 feb Eucharistieviering
09.30 uur
in het parochiezaaltje
Voorganger Pastoor Pikkemaat

1ste zondag van de 40dagen tijd
Zat 09 mrt
19.00 uur
Gemengd koor
Voorgaan
Lector
Gemengd koor

3de zondag van de 40dagen tijd
Zat 23 mrt
19.00 uur
Clavis
Voorgaan
Lector
Clavis

5de zondag van de 40dagen tijd
Zat 06 apr
19.00 uur
Clavis
Voorgaan
Lector
Clavis
Woe 10 apr
09.30 uur
Palmzondag
Zo 14 apr
09.00 uur
Voorganger
Lector
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Het rooster is verder nog niet bekend,
dus zodra die bekend is zal het achter
in de kerk komen te liggen en op de
site geplaatst worden.

Vriezenhof viering.
Per 1 april zal er weer op de
eerste woensdag van de maand
een viering zijn in de Vriezenhof.
U bent ook daar van harte
welkom.

Harry oude Vrielink
Bertus Bramer
Albertus en Riek Timmerhuis
Jo Weghorst – Schothorst
Gerrit Oosterhof
Bernard Roelofs
ouders Hemmer – oude Lenferink
Bets en Jo Bramer – Hudepohl
Annie Hemmer – oude Lenferink
Harry en Minie oude Vrielink

Voor de vieringen in alle locaties zie de
website: www.hpancratius.nl
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.

SPREEKUUR
Zoals U misschien al gehoord hebt is het
spreekuur gewijzigd.
Het spreekuur is vrijdagochtend
van 10.30 – 11.30 uur.
Bij belangrijke zaken buiten spreekuur is
Ivonne op het mobiele nummer te bereiken.

Bernard Kuipers
Oud. Hemmer – Höfte
Frans Hemmer
Harry oude Vrielink
(Bouwmeesterstraat)
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17 februari
09 maart
17 maart

BEZOEK
Zou U bezoek van de parochie op prijs
stellen, als U ziek bent of om welke reden
dan ook, dan kunt U contact opnemen met
Sientje Roelofs 0546-561574 of met het
secretariaat.

FACEBOOK
Hebt U belangrijke stukjes, foto’s of iets
dergelijks voor op Facebook, dan kunt U die
sturen via het mobiele nummer of
emailadres info.vriezenveen@hpancratius.nl
Het bereik hiervan zal U verbazen en op
deze manier proberen we nog meer mensen
op de hoogte te stellen van onze
activiteiten.
Nog geen vrienden, meld je snel aan!

www.hpancratius.nl
blijf op de hoogte op de website van
onze parochie/geloofsgemeenschap
voor al het actuele nieuws!

31 maart
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Hierover worden deze parochianen door Ans
geïnformeerd via een mail.

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.

Tussen het moment van dit schrijven,
zondag 3 februari, en het uitkomen van
“het Belletje” zit in verband met logistieke
handelingen een korte periode. In dit geval
is de deadline voor het aanleveren van de
kopij maandag 4 februari. Vanaf dat
moment gaat Ans Pijnappel ermee aan de
slag. Zij zorgt er als redacteur voor dat alle
stukken op hun plaats gezet worden en dat
het blaadje gereed is om te kopiëren. Als
dat klaar is neemt Leo Nijhof, als
coördinator van de distributie van de
papieren versie, het stokje over. Het lokale
“Belletje”
en
het
parochiemagazine
“Kompas” worden samengevoegd, en naar
de wijklopers gebracht. Deze wijklopers
zorgen dan weer dat het blad bij u in de
bus komt. Eigenlijk gaat dat vanzelf als
een geoliede machine.
Er
worden
ongeveer
180
papieren
parochiebladen rond gebracht. In dit
digitale
tijdperk
hebben
ook
veel
parochianen ervoor gekozen om het te
lezen op de website www.hpancratius.nl.
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Zondag 3 februari is voor de locatie
Vriezenveen een bijzondere dag. Allereerst
omdat
we dit
jaar
op
deze dag
parochiezondag vieren. Daarnaast omdat
het de laatste dag is van de actie
kerkbalans 2019.
Kerkbalans
De actie kerkbalans was voor sommige
leden van de beheercommissie Vriezenveen
nieuw. Voortbordurend op de traditionele
wijze waarop dit al jaren plaatsvond, en
met
de
informatie
die
wij
kregen
aangeleverd hebben we het samen met
enkele vrijwilligers opgepakt. Enveloppen
vullen,
verdelen
over
wijken
en
rondbrengen. Een aantal wijklopers had in
2018 aangegeven te willen stoppen. Er
werden nieuwe wijklopers gezocht en er
werd een beroep gedaan op wijklopers om
meer enveloppen te bezorgen.
Gaandeweg kwamen we erachter dat niet
iedere parochiaan een enveloppe van de
kerkbalans heeft gekregen. Ook werden
wijklopers
ermee
geconfronteerd
dat
mensen geen interesse meer hebben in
deze post en/of de kerk. In een eerste
evaluatie hebben we ook al vastgesteld dat
de huidige werkwijze niet meer helemaal
van deze tijd is. Dit gaat binnen de
beheercommissie prioriteit krijgen. Ons
streven is om de kerkbalans in de toekomst
anders vorm te geven en te communiceren.
We houden u via deze weg op de hoogte.
Het resultaat van de kerkbalans zullen we
ter zijner tijd met u delen. Mocht u geen
enveloppe hebben gehad en of u wilt meer
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informatie? schroom niet om contact op te
nemen met Ben Spenkelink of Hendrie Huls
Parochiezondag
Zoals gezegd vierden we op 3 februari ook
parochiezondag. Vieren in een mooie
kerkdienst,
voorgegaan
door
pastor
Meupelenberg, en muzikaal ondersteund
door het gemengd koor en Clavis. Fijn was
het om u in een goede opkomst te
ontmoeten.
Vieren
ook
daarna
in
zalencentrum
Koebrugge. Onder het genot van een kopje
koffie hebben we u bijgepraat over de
locatie Heilige Antonius Abt Vriezenveen.
Om inzichtelijk te maken dat we als
beheercommissie niet compleet zijn hebben
we aan de “bestuurstafel” twee lege stoelen
geplaatst. De vacante plekken van de
voorzitter en de budgethouder. Namens de
locatie
Vriezenveen
hebben
we
de
voormalige voorzitter Hans Kaptein en
penningmeester Ben Bramer een attentie
aangeboden als dank voor jarenlang
gedreven en kritisch besturen.
Daarna
heeft
ieder
lid
van
de
beheercommissie
kort
verteld
over
zijn/haar werkveld. Dit ondersteund door
een digitale kennisquiz waarbij aan de
aanwezigen, op soms ludieke wijze, het wel
en wee van de locatie Vriezenveen duidelijk
werd gemaakt. De laatste dia’s van de
presentatie gingen over het voortbestaan
van de locatie Vriezenveen.
Het parochiebestuur heeft in het bestuurlijk
beleidsplan 2018 t/m 2021 uitgesproken
dat alle lokale kerken open blijven en dat
pastorale zorg in elke kern gewaarborgd
wordt. Dit is afhankelijk van meerdere
factoren te weten:
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1. financiële situatie van de locatie
1. vitaliteit van de locatie
2. vrijwilligers
3. onderhoudskosten
4. kerkbezoek
Op al deze punten scoren wij nog goed! (Al
is het soms wel met wat kunst en
vliegwerk.)
We hebben afgesloten door uit te spreken;
“De huidige beheercommissie zal alles in
het werk stellen om onze mooie kerk open
te houden. We kunnen daarbij wel hulp
gebruiken!”
Plannen 2019
In 2018 is er divers groot onderhoud
gepleegd. Maar stilstaan is achteruitgang
dus ook in 2019 zullen er klussen zijn om
ons mooie, maar inmiddels wel ruim 100
jaar oude, gebouw in optima forma te
houden.
Aangezien onze begraafplaats een veel
bezochte plek is gaan we dit jaar in elk
geval de bestrating egaliseren. Dit voor uw
en onze veiligheid. Daarnaast zal er grond
opgehoogd moeten worden omdat het hier
en daar wel erg begint te verzakken.
Tevens zal er gekeken worden naar de
mogelijkheid
om
een
strooiplek
te
realiseren. Het blijkt dat hier behoefte aan
is. Hoe we dat gaan aanpakken wordt
overlegd. We hebben in elk geval al wel
toestemming
van
de
gemeente
Twenterand. Als u een idee of suggestie
hebt vernemen we dat graag.
Vacatures
Hoewel op sommige plekken erg kwetsbaar
lukt het ons nog steeds om wekelijks een
kerkdienst te houden.
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Maar ook diverse werkgroepen zijn actief,
of worden opnieuw actief.
Denkt u dat u op enige wijze kunt
ondersteunen dan horen we het graag. We
kunnen samen met u kijken op welke
manier u uw steentje bij kunt dragen, zodat
u doet wat het beste bij u past.
Denk hierbij aan bezoeken van oudere
en/of zieke parochianen, aan ondersteuning
geven tijdens een kerkdienst als koster.
Maar ook in de tuinploeg zijn altijd nieuwe
mensen
nodig.
Misschien
is
een
lidmaatschap van de beheercommissie iets
voor u?
Voor met name de bestuurlijke functies zijn
functieprofielen beschikbaar. U zult hierin
zien dat de belasting wat tijd betreft best
meevalt. Vrijblijvend een keer meedoen
behoort altijd tot de mogelijkheden.

Wie weet op welke manier, maar hoe dan
ook; TOT ZIENS
Namens de beheercommissie Vriezenveen

‘Als vooruit kijken je bang maakt.
Achterom kijken je pijn doet.
Kijk dan omhoog,
God zal je helpen!’

In memoriam Ine Krispijn
‘Wanneer kom je weer ….’ vroeg ze.
Maar bij mijn laatste bezoek met de
Ziekencommunie voor Kerstmis was wel
duidelijk, dat Ine haar verjaardag op 1
januari 2019 niet meer zou vieren. Nadat
Ine, begin december, de Ziekenzegen had
ontvangen, in het bijzijn van haar familie
en goede vrienden, was haar gezondheid
broos geworden. Op de middag van 27
december 2018 is ze gestorven.
Het gedachtenisplaatje vertelt, dat Ine in
Almelo is geboren,
‘als oudste in een gezin van acht kinderen.
Voor de oorlog verhuisden vader en moeder
naar Deventer waar vader als journalist
ging werken. In de oorlog moest hij
onderduiken, omdat vader niet veel goeds
over de Duitsers schreef’.
Moeder en
kinderen moesten het grote huis verlaten,
omdat ze ruimte moest afstaan voor de
Jeugdstorm en dat niet wilde. De kinderen
werden ondergebracht bij familie. Ine ging
naar opa en oma in Almelo. Nadat onze
ouders een huis in Almelo hadden
gevonden werd het gezin weer herenigd.
De lagere school maakte Ine daar af. In
1947 verhuisde het gezin naar Hengelo. Na
het HBS-examen ging ze bij Stork werken
als cheffin van de telexafdeling; maar Ine
had meer in haar mars.
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Hoewel tegelijkertijd werken en studeren
zwaar was, rondde ze de studie logopedie
snel en succesvol af. Een baan bij de
gemeente Vriezenveen was snel gevonden.
Met hart en ziel zette ze zich in voor
kinderen
en
volwassenen
met
spraakproblemen. De laatste jaren in de ‘De
Weemelanden’
waren
zeker
niet
de
gemakkelijkste, maar over de liefdevolle
verzorging was Ine altijd vol lof’.
Jarenlang
was
ze
lector
in
onze
geloofsgemeenschap. Ook was ze actief lid
van de diaconale werkgroep M.O.V. (MissieOntwikkelingsen
-Vredeswerk),
de
werkgroep die onder andere aandacht
vroeg en zorgde voor de Adventsactie en
Vastenactie.
Ine bad veel tot Maria en had ‘een rotsvast
geloof’ stond er in de rouwadvertentie.
Ik was ziek
en jij hebt me bezocht.
Ik was alleen
en jij kwam naast me staan.
Ik voelde me zonder God
door jou heb ik ‘hem’ gezien.
(uit: Ziekenbezoek’ Marinus van den Berg)
Ine wilde begraven worden op ons kerkhof.
Na
de
eenvoudige
mooi
gezongen
afscheidsviering;
een
prachtige
herinneringstoespraak van vrienden; de
treffende overweging van pastor Saris;
gebeden en actuele voorbeden door
familieleden, hebben we definitief afscheid
genomen en haar naar het graf gebracht.
Vriezenveen, 3 januari 2018
Anne van Opzeeland
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In memoriam Bertus Bramer
Op 7 januari jl. overleed Bertus Bramer in
de
leeftijd
van
88
jaar.
Na
een
drukbezochte
avondwake
in
onze
parochiekerk vond de volgende dag in
kleine kring de crematie plaats.
Bertus werd geboren op 13 maart 1930 in
een gezin met 5 broers en 1 zus. Zijn vader
was zelfstandig aannemer. Het bedrijf werd
door 2 van zijn broers overgenomen. Bertus
ging werken in de textiel. Hij werd opgeleid
als kleermaker en ging bij Bendien Smits
als kostuummaker aan de slag. Deze
werkgever bleef hij heel zijn werkzame
leven trouw, maakte glorietijden maar ook
malaise in de branche mee. Hij was zeer
breed geïnteresseerd, had een grote
algemene ontwikkeling en interesse. Hij
was een rustig en bedachtzaam man, kon
overal over mee praten, bleef graag tot het
laatste zitten…. Hij had respect voor ieders
eigenheid.
In 1958 leerde Bertus Ans kennen en 4 jaar
later traden ze in het huwelijk. 2 dochters
en een zoon maakten zijn gezin compleet.
Bertus was altijd erg betrokken bij zijn
kinderen, en ook zijn kleinkinderen later
hadden zijn bijzondere interesse. Stil zitten
kon hij niet: hij was altijd bezig: klussen in
huis, helpen verhuizen, oppassen. En
natuurlijk zijn groentetuin waarvan Ans de
opbrengst verwerkte en veel werd
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uitgedeeld. De eigen woning werd door hem
zelf onderhouden.
Lezen en fietsen deed hij graag, maar
vooral zijn tuin was zijn passie, zowel de
groente- als de bloementuin. Hij maakte
jarenlang deel uit van de tuinbouwploeg
van de kerk. Ook zingen in het koor deed
hij graag, vele jaren lang zong hij bij de
bassen . Ook het Gregoriaans was hem niet
vreemd, hij kende zijn partij!
Op zijn fiets maakte hij vele kilometers, tot
zich 4 jaar geleden een slopende ziekte
openbaarde. Hij moest steeds meer
inleveren, maar positief als hij was keek hij
altijd naar de dingen die hij nog wel kon en
genoot van de kleine dingen. Langzaam
maar zeker begon hij dingen te vergeten.
Liefdevol werd hij door zijn omgeving
opgevangen en begeleid. Tot het laatst kon
hij met hulp van vele lieve mensen om hem
heen thuis blijven in zijn vertrouwde
omgeving. Daar is hij op 7 januari jl. in alle
rust overleden.
Wij wensen zijn familie de moed om te
leren leven met de lege plek in hun midden.

Telkens als je bloemen ziet
Denk aan mij zonder verdriet
Denk aan mij zoals ik was
Het is goed geweest, ik ga alvast.

In memoriam: Jo Weghorst –
Schothorst
Op woensdagochtend 30 januari 2019
overleed, na een periode van afnemende
gezondheid, Jo Weghorst-Schothorst in de
leeftijd van 80 jaar.
Zij werd geboren op 14 maart 1938 als
oudste in een gezin van zeven kinderen. Op
16-jarige leeftijd leerde zij Jan Weghorst
kennen en op 4 januari 1964 trouwden zij.
Ze gingen in het ouderlijk huis van Jan in
Hasselo wonen. Daar werden zij de
gelukkige ouders van vijf kinderen, drie
dochters en twee zonen. In 1969 moest zij
een risicovolle hartoperatie ondergaan, die
ze gelukkig goed doorstaan heeft.
In 1980 verhuisde het gezin, vanwege een
stadsuitbreiding,
naar
WesterhaarVriezenveensewijk. Jo was heel trots op
hun nieuwe boerderij, die ze had helpen
ontwerpen en inrichten. Ze hield ervan de
touwtjes in handen te hebben, zowel binnen
hun gezin als in het bedrijf. Altijd was ze
druk bezig, hartelijk en gastvrij. Zelfs ‘s
avonds, na een drukke werkdag, zat ze in
haar stoel te breien.

Ans Pijnappel
In 2002 kreeg Jo de ziekte van Lyme. Deze
ziekte veroorzaakte veel nare klachten en
ze werd nooit meer helemaal de oude. Maar
klagen paste niet bij Jo.
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Omdat het wandelen niet meer zo goed
ging,
maakten Jan en zij mooie
fietstochten. Daar genoten ze allebei enorm
van.
Op 14 maart van het afgelopen jaar werd
Jo 80 jaar. Dat werd gevierd met een heel
gezellig
feestje.
Daarna
werd
haar
gezondheid echter geleidelijk minder, ze
moest steeds meer uit handen geven, wat
ze heel moeilijk vond. Liefdevol werd ze
ondersteund door haar man en kinderen.
Vooral Jan nam haar, als vanzelfsprekend,
veel uit handen.
In december 2018 werd zij in het
ziekenhuis
opgenomen
met
een
hersenbloeding.
Na
enkele
weken
verslechterde haar toestand ernstig en
besloot haar familie haar naar huis te
halen. Daar sliep zij, omringd door haar
man
en
kinderen,
rustig
in.
Wij bidden, vol vertrouwen, dat zij nu in
vrede mag rusten.
Tijdens een drukbezochte avondwake
kwamen vele mensen samen om Jo
Weghorst te gedenken, afscheid te nemen
en te delen in het verdriet van haar
nabestaanden.
Wij
wensen
haar
man,
kinderen,
kleinkinderen en alle mensen in wiens leven
zij een bijzondere plaats innam, moed en
kracht toe. Dat zij mogen leren leven met
deze lege plaats in hun midden.
Werkgroep Avondwake,
H. Pancratius parochie, locatie H. Antonius
Abt, Vriezenveen

E-mailadres redactie
Het volgende Belletje verschijnt op
Kopij inleveren vóór
Aanleveren diverse agenda’s t/m

Over grenzen gaan
De carnaval met zijn optochten komt 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 verlichte optocht die door de straten van
Tubbergen trekt. Zo heeft bijna 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 vervaagt, 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 gebeurt in onze kerk is bij de
kinderkerk, de jeugdkerk en jongerenkerk
Rock Solid.
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Jonge mensen die makkelijker over grenzen
heen gaan om samen te vieren, samen te
komen in een dorp, activiteiten te
ondernemen. 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
daartoe 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.
Smokkeltocht groot succes
Vrijdagavond 18 januari werd er voor de 1 e
keer een geloofssmokkeltocht gehouden in
samenwerking
met
Jong
Nederland
Tubbergen. Iets meer dan 50 kinderen
kwamen warm aangekleed naar de blokhut
in Tubbergen. Enthousiaste jongens en
meiden uit groep 6, 7 en 8 gingen samen
op weg. Het geloof moest langs een route
gesmokkeld worden. Symbolisch kreeg
iedere groep een glazen potje,

Er zijn kapers op de kust’. De jonge
kinderen werden begeleid door oudere
kinderen van Jong Nederland.
Door
weilanden en bos werd gelopen, gerend
en geslopen. Groepjes werkten samen om
de kapers te omzeilen.
Iedereen kwam met glazen potje veilig
terug bij de blokhut. Bij het brandende
kampvuur was er warme chocolademelk en
een marshmallow.
Een zeer geslaagde
avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
De volgende activiteit van de jeugdkerk is
de vastenbijeenkomst met sobere maaltijd.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 maart
van 17.00-18.30 uur in de dagkapel van
Geesteren. Graag tot dan!

Wat gebeurt
schoolmuren:

er

zoal

binnen

onze

Pauwweken
TROTS RESPECT en VEILIGHEID zijn de
kernwaarden van onze school.
Na
elke
vakantie
hebben
we
een
“pauwweek” en na de zomervakantie zelfs
twee. In deze week/weken geven we
speciaal
aandacht
aan
de
sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen.
waxinelichtje en 3 lucifers mee. De
boodschap die ze mee kregen voor
onderweg: ‘laat je geloof niet afpakken.
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De komende 6 weken wordt er in iedere
groep gewerkt met de methode KWINK.
Dit is een methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling. In de eerste periode van dit
schooljaar hebben wij een pilot gedraaid
met de methode Leefstijl. In het voorjaar
van 2019 kiezen wij een nieuwe methode.
Het Peuternest
Peuterspelen bij het ‘Peuternest ‘ is ook te
combineren met gast-ouderopvang, 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 ook de mogelijkheid
biedt voor 1 dagdeel peuterspelen
per week

Carnaval op ’t Kloet’ndonk
Carnaval staat bijna voor ’t Kloet’ndonk.
Zoals elk jaar is onze school tijdens
carnaval omgetoverd tot deze naam. Het is
hét feest van plezier maken, verkleden,
hossen en dansen. Even uit de dagelijkse
sleur stappen. Dat doen we op vrijdag
1 maart.
We starten om 8.15 uur met een polonaise
(u bent van harte uitgenodigd mee te doen)
op het schoolplein. Om 8.30 uur gaan we
naar onze eigen groep.
Inschrijven nieuwe leerlingen:
Alle ouders/verzorgers van 2,5-3 jarigen
hebben
afgelopen
week
een
brief
ontvangen van de gemeente Twenterand.
In deze brief worden ouders geadviseerd
voor 1 maart een schoolkeuze te maken
voor hun zoon/dochter.
Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar of
in het schooljaar 2019-2020 vier, dan
zouden wij het erg prettig vinden wanneer
u uw zoon/dochter alvast aanmeldt. Voor
een inschrijfformulier kunt u terecht bij
Nienke.
De oud papiercontainer staat er weer op de
volgende dagen:
27-28 februari-1 maart
27-28-29 maart

Brandweer
Groep 1/2 werkt momenteel aan het thema
beroepen. Vorige week kwam er een echte
brandweervrouw iets vertellen in de groep.
Er werd een mooi boek voorgelezen en
natuurlijk moesten er heel veel vragen
beantwoord worden. Eén van de leerlingen
uit groep 5/6 hield zijn spreekbeurt over de
brandweer. Met de hele klas werd de
kazerne bezocht. Het was een leuke en
leerzaam bezoek.
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Vastenaktie 2019
Met Aswoensdag begint de vastentijd! Een
tijd van bezinning op ons zelf en de wereld
om ons heen. Een tijd om het met wat
minder te doen.
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In onze parochie wordt dit jaar weer
meegedaan
aan
de
bisschoppelijke
Vastenaktie. Dit jaar steunt vastenactie
diverse projecten die schoon water
dichtbij mensen brengt. En daarmee
worden levens blijvend veranderd!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!
U kunt uw bijdrage doneren in de daarvoor
bestemde bussen of offerblokken in de kerk
of via
IBAN: NL21INGB0000005850
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

In
ontwikkelingslanden
wordt
naar
schatting 80% van de ziektes veroorzaakt
door verontreinigd water. Er gaan daardoor
jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren,
omdat kinderen ziek thuis blijven. En
wereldwijd wordt de helft van alle
ziekenhuisbedden ingenomen door mensen
die door vies water ziek zijn geworden.
Iedere 90 seconden sterft er een kind door
vervuild water

Hartelijk dank namens de gezamenlijke
MOV groepen.

Daarom werkt Vastenactie mee aan het
oplossen
van
de
watercrisis.
Men
ondersteunt
waterprojecten
in
Niger,
Congo,
Sierra
Leone,
Nicaraqua
en
Indonesië. Die zorgen voor schoon water
dichtbij mensen. Het gaat om het
aanleggen van infiltratiesystemen, putten,
pompen of opslagtanks. Maar het gaat ook
om trainingen over hygiëne of hoe je het
beste gewassen kunt laten groeien in de
droogte. Oplossingen die water brengen bij
de mensen die het nodig hebben.

Jeugdkerk – Vastenbijeenkomst
Met sobere maaltijd
Datum:
zaterdag 9 maart
Plaats:
Dagkapel Geesteren
Tijd:
17.00 – 18.30 uur

Onze bijdrage betekent dan ook veel meer
dan alleen schoon water, want water
verandert alles! Bijvoorbeeld:
Een watervoorziening voor één persoon
kost 5 euro.
Een waterfiltersysteem p.p. kost 15 euro.
Een waterpomp op zonne-energie p.p. kost
15 euro.
250 liter watertank kost 30 euro
Watervoorziening per gezin kost 35 euro.
Zie verder www.vastenactie.nl
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Gospelviering
Datum:
zaterdag 16 maart
Plaats:
R.K. Kerk - Langeveen
Tijd:
19.00 uur
Thema:
“Zoektocht”
M.m.v.:
Gospelkoor One Spirit
Zwolle

uit

Paasmiddag “Stille Zaterdag”
Datum:
zaterdag 20 april
Plaats:
De Vriezenhof
Tijd:
14.30 uur
M.m.v.:
Clavis
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Multiculturele maaltijd
Datum:
zaterdag 20 april
Plaats:
CCK2
Tijd:
17.30 – 19.30 uur
M.m.v.:
Clavis
Informatie
tel. 06-13555349 of per mail
en opgave: mcmvriezenveen@gmail.com
Het is de bedoeling dat iedereen die komt
iets te eten meeneemt, zodat van alle
gerechten een buffet kan worden gevormd.

Lourdes Bedevaart vanuit onze
parochie
Datum:
30/4 - 8/5/2019
Reizen per: Lance-bus, luxe touringcar
Pastorale
begeleiding: Pastor C. Saris
Info:
Arie Vreeswijk
tel.0546-621563 of
06-50251252

Evaluatieavond
vastenactieprojecten
2015-2016-2017
van de stichting Matamba, de H. Pancratius
parochie, de St. Joris parochie te Almelo en
de Landelijke Vastenactie.
Op donderdag 14 maart aanstaande
organiseert onze parochie in samenwerking
met de stichting Matamba een informatieen evaluatieavond. Aan de hand van
filmpjes, foto’s en verhalen worden onder
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andere het brillenproject, de scholing voor
straatmeisjes, het waterproject en de
verbouw van het Health Centre tot
verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt
u informatie over de huidige situatie in
Matamba. Tevens is er de mogelijkheid tot
het stellen van vragen onder het genot van
diverse Tanzaniaanse lekkernijen.
Wij nodigen u allen hiervoor uit.
Wees welkom op donderdagavond 14 maart
van 20.00 uur tot 22.00 uur in “De Spil”,
Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.
In verband met de catering graag uw
aanmelding voor 1 maart aanstaande via
y.kroeze@hpancratius.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met
pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon:
06-20486904

Gespreksgroep Grond van Leven
Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien
heeft u ook voornemens
gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te
komen en aan echte ontmoetingen. Dan is
de gespreksgroep “Grond van Leven” iets
voor u!
We staan stil bij de Grond van Leven die we
hebben meegekregen in onze jeugd en met
welke waarden we zijn opgevoed. We gaan
na welke waarden we nu zelf uitdragen en
wat ons kracht geeft in het leven.
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Tenslotte vertellen we wat onze droom is
voor het samenleven met elkaar en hoe we
daar zelf vorm aan geven. In een
gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen
tegelijk meedoen. Dan is er voldoende
ruimte voor een ieder om het eigen verhaal
te kunnen vertellen.
De nieuwe groep kan half februari starten.
We gaan uit van drie bijeenkomsten.
In overleg met de deelnemers kiezen we
een avond uit die iedereen het beste past.
Wanneer er wensen zijn voor een
gespreksgroep overdag, dan is dat ook
mogelijk.
In de afgelopen maanden hebben al 6
mensen
meegedaan
aan
deze
gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie
en betekenisvolle avonden.
Ook u bent van harte welkom!
Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris:
pastor.saris@hpancratius.nl

Samen op weg naar de Passie 2019 in
Albergen
Na een heel geslaagde avond “Samen Top
2000” willen u vast informeren over het
volgende evenement van onze parochie: “
de Passie” op Goede Vrijdag 19 april
aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats
waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens
een wandeling en een korte bijeenkomst in
de kerk zullen gebeurtenissen uit de
kruisweg van Jezus herdacht worden en
vertaald worden naar deze tijd.
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Dit zal worden verzorgd door de koren
Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare,
soliste Anke Vink en de jongeren van Rock
Solid van onze parochie.
Ook dit jaar is er voor mensen die minder
mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele
gebeuren
in
de
kerk
te
volgen.
Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer
een hele bijzondere Passie te worden!
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.
Mede namens de werkgroep:
Ans Groot Kormelink Truus Rozenkamp,
Willy Oude Breuil, Pastor Christianne Saris

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? Op 8 februari heeft in Vriezenveen
een openingsviering en informatieavond
plaats gevonden.
Voor informatie over deze bedevaart kunt
u contact opnemen met diaken Bert Huitink
06-20432661,
diaken.huitink@hpancratius.nl
Namens de werkgroep : Laura Thöni
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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

10.30 -11.30
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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