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“HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT BEHAAGD…”

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en
Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én gelukkig mogen wij ook zeggen - voor onze kerk. Een groot aantal van de
gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar
zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig
om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou
haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de
hemel in wordt geprezen”.
We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand:
meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende
maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van
de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van
mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden.
Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt
om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.
Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel
meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde
kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder
van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders,
mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben
ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer
spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid,
liefde en geduld.
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Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team
en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij
zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de
samenleving en in de kerk.
Pastoor Casper Pikkemaat
LITURGISCHE VIERINGEN:
Vierde zondag van Pasen
Zo. 12 mei
10.30 uur

Vr. 17 mei

09.00 uur

Vijfde zondag van Pasen
Za. 18 mei
19.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Oude Vrielink
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Maria gebedsviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger parochiële werkgroep

Zo. 19 mei

10.00 uur

Eerste H. Communie m.m.v. Kinderkoor
Voorganger pastoor Pikkemaat / diaken Huitink

Wo. 22 mei

19.00 uur

Marialof m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vr. 24 mei

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Zesde zondag van Pasen
Zo. 26 mei
10.30 uur

Hemelvaart
Do. 30 mei

10.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Linh

Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastoor Pikkemaat
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Vr. 31 mei

09.00 uur

Zevende zondag van Pasen
Zo. 02 juni
10.30 uur

Vr. 07 juni

09.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop inloopochtend

Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren!
Eucharistie Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

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

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 11 - 12 MEI 2019
ouders Koopman-Oude Vrielink; Gerard Busscher.
INTENTIES WEEKEND 10 - 11 MEI 2019
Zondag 12 mei 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Borggreve-Veldhuis; Manny Velthuis; Theo
en Marietje Groothuis-Nieuwmeijer; ouders Steggink-Vrooijink; Bernardus
Marinus Bossink; Bennie Nijkamp; Annie Bekhuis-Oude Vrielink; Riky GeukeGeerdink; Jan Lenferink; Ben Koopmans; Bernard Hesselink; Herman en Harrie
Stamsnijder-Bouwhuis; Annie Bekhuis-Maathuis; André van der Wal; Maria ter
Beke-Derksen; Thea de Wit-Gielen.
Vrijdag 17 mei 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het
pastoraat.
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JAARGEDACHTENIS WEEKEND 18 - 19 MEI 2019
Gerard Mensink.
INTENTIES WEEKEND 18 - 19 MEI 2019:
Zaterdag 18 mei 19.00 uur:
Maria ter Beke-Derksen.
Zondag 19 mei 10.30 uur:
Riky Geuke-Geerdink; Marie Asbreuk-Rolefes; ouders Schröder-Wolbers;
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; Jan
en Annie Rolefes-Hesselink; Ben Wentrup; ouders Borggreve-Veldhuis;
overleden familie Kempers; Harrie Bekhuis; Thea de Wit-Gielen; overleden
familie Meen-Hesselink; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger;
Betsie Bruggink-Bijen; Manny Velthuis; Annie Bekhuis-Maathuis; overleden
familie Bekhuis-Koldemeule.
Vrijdag 24 mei 09.00 uur:
Jan Lenferink; voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze
leven en het pastoraat.
GEDOOPT:
Scott Hamse; Lenthe Koopman; Sophie Schlichter
WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
10 april 2019
Janny Lenferink-Webbink
26 april 2019
Stef Veenstra
28 april 2019
Jan Demmer
04 mei 2019
Yvonne Nijhuis-Lansink
07 mei 2019
Harry Groothuis

Tubbergen
Albergen
Albergen
Albergen
Reutum

72 jaar
36 jaar
89 jaar
57 jaar
79 jaar
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‘ONTMOETING’
In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij
Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om
geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd
de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden
ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat.
Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze
jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het
jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het
enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven.
Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over
Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid.
Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash
Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de
‘ontmoeting’
De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten,
zomaar bij een autowasplaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn,
dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats
gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden
dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn
op meerdere plaatsen in onze parochie.
Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun
enthousiasme werden mensen geraakt.
We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met
mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof
en hun kerk.
Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de
roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of
je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een
ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je
door anderen geraakt worden door het enthousiasme.
Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd
mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt
dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie
gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de
bezoekers voor hun vrije gift.
Hartelijke groeten,
Diaken Bert Huitink
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BESTE PAROCHIANEN,
Maandag 08-04-2019 hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze
parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust
die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in
het bijzonder.
Deze verklaring is helaas maar gedeeltelijk opgenomen in een artikel in TC
Tubantia (13-04-2019). Hieronder vindt u de volledige verklaring.
Persbericht van de negen geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius
parochie (d.d. 12-04-2019)
Maandagavond (08-04-2019) heeft er – op uitnodiging van het
parochiebestuur – een gesprek plaatsgevonden met de negen voorzitters van
de beheercommissies binnen de H. Pancratius parochie. De aanleiding was de
situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n
geheel en van de locatie in het bijzonder.
Aan het einde van de bijeenkomst hebben de negen voorzitters gemeend met
een gezamenlijke verklaring te moeten komen: “Als negen
geloofsgemeenschappen van de ene H. Pancratius parochie willen wij
samenwerken en optrekken naar de toekomst onder het reeds vastgestelde
motto ‘SAMEN KERK, SAMEN STERK’, zonder enig voorbehoud!”. Dit wordt
door de beheercommissies vertaald naar een aantal uitgangspunten:
* "Wij geven uitvoering aan het vastgestelde beleid."
* "Wij werken met een jaarlijks vastgestelde begroting per
geloofsgemeenschap die in overleg met het parochiebestuur wordt
vastgesteld en goedgekeurd door het bisdom."
* "Het belangrijkste onderdeel van deze lokale begroting is de opbrengst van
de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De opbrengsten hiervan worden volledig
besteed binnen de eigen geloofsgemeenschap aan gebouwenbeheer, de
lokale organisatie, de diensten die vanuit de H. Pancratius parochie worden
geleverd aan administratie en pastorale zorg, zoals bijv. vieringen, diaconale
initiatieven, jeugd- en jongerenpastoraat en catechese."
* "Unaniem willen wij als geloofsgemeenschappen vormgeven aan het
vastgestelde beleid van het parochiebestuur en zullen dit ook uitdragen in de
lokale geloofsgemeenschappen naar al onze parochianen. Zonder onze
parochianen zijn wij geen geloofsgemeenschap, we hebben iedereen hard
nodig om vitaal te blijven, niet alleen op financieel gebied, maar zeker ook als
het gaat om de vrijwilligersorganisatie."
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Hiermee hopen wij een nieuwe stap te zetten – met de steun en betrokkenheid
van al onze parochianen – om de reeds genoemde intentie (“om alle negen
kerken van onze parochie zo lang mogelijk open te houden, mits dit
verantwoord is, én de pastorale zorg – in welke vorm dan ook – te
garanderen”) vorm te geven in samenwerking met het parochiebestuur en
pastorale team, voor een vitale H. Pancratius parochie.
De bovenstaande verklaring heeft tot stand kunnen komen, nadat
verheldering is gekomen over de steeds terugkerende vragen omtrent de
besteding van het oorspronkelijke vermogen van de voormalige parochies, na
afronding van de fusie, én de besteding van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN
Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie
georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De
1e wandeling was op de hemelvaartochtend, de voorgaande twee jaren was
de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend
plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum,
Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan.
Op hemelvaartochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we
starten bij Café Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling,
daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de
wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van
maken door op Hemelvaartochtend mee te wandelen.
Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar
op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met
hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop
en voor koffie, thee en een broodje.
Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de
muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen. Daar zal in de kerk de
Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia.
Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren.
Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep,
Diaken Bert Huitink
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TERUGKOPPELING RESULTAAT ADVENTSACTIE 2018
Opvang straatkinderen in Rwanda.
Als gevolg van extreme
armoede belanden in
Rwanda
duizenden
kinderen,
vooral
jongens, op straat.
De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug
bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal
terugplaatsingen.
Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe
kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij
familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een
nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen.
Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet
eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159
ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en
het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische
begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook
na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen
te bespreken waar ze tegenaan liepen.
Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen.
Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun
inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en
ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families
op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan
schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38
jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.
In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte
ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders
aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat
deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.
Mede door uw bijdrage heeft Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,
Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,
Heel veel dank.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
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WANDELING MET AANSLUITEND KOFFIE EN LEKKERNIJEN!
Dinkelland /
Tubbergen
april 2019
Beste mantelzorger,
De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u
(alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de
volgende activiteit op
Maandag 20 mei a.s. a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’, Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .
Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even
op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te
ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.
De activiteit van deze maand is:
een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de
gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het
Dal van de Mosbeek met houtwallen, essen en bronweiden. Aan het eind van
de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij “Twentsch
geluk”: een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op
landgoed “ 't Knuuv'n”. Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze
deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook
overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten.
We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk”
plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!
Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:
e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl.
Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388
Graag tot ziens op 20 mei a.s..
Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.
Adviseurs Mantelzorg SWTD
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AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK
De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een
werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk
gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van
Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een
spannende middag met leuke spellen.
De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld,
met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht
en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor
kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel
kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de
kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke
middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en
eindigt rond 16.30 uur.
Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com
Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken
Bert Huitink 06-20432661

DAUWTRAPPERSVIERING TE HERTME 30 MEI 2019:
Over een paar weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al
jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de
Dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke
tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openlucht-theater van
Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St.
Stephanus parochiekoor van Hertme. U wordt van harte uitgenodigd deel te
nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en
de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee
te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee
in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij
heten u van harte welkom.
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme
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OP ADEM KOMEN – OVER DE HEILIGE GEEST:
De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is
wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de
levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’.
Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius
parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de
aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel
genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de
traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt
deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige
Geest.
U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt
u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email
te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het
parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur).
Wanneer: donderdag 23 mei 2019
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp
Tijd: 19.30 uur Kosten: € 7,50 www.parochielumenchristi.nl

LANDELIJKE OPEN KLOOSTERDAG OP 19 MEI
Voor de negende keer wordt op zondag 19 mei de landelijke Open Kloosterdag
gehouden. Vele kloosters zetten dan hun deuren open. De Konferentie
Nederlandse Religieuzen hoopt op een inspirerende en respectvolle
ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze in contact
komen.
Op de website www.openkloosterdag.nl komt een overzicht van deelnemende
kloosters en hun programma’s. In sommige gevallen is aanmelding verplicht.
Belangstellenden kunnen ook bij een klooster dat ze willen bezoeken,
informeren of het meedoet aan deze editie van de Open Kloosterdag.
De Open Kloosterdag vindt doorgaans om het jaar plaats. Bij de vorige editie
in 2017 deden in het aartsbisdom de volgende kloosters mee: de Zusters
Karmelitessen te Arnhem, Abdij Koningsoord (Arnhem), het
Dominicanenklooster in Huissen, de Zusters Augustinessen van Sint Monica in
Utrecht, het Karmelietenklooster Karmel Twente en de Zusters Karmelietessen
in Zenderen.
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MARIAKAPELLENDAG 2019:
Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt voor de twaalfde
keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen
in de regio zijn die dag open.
Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:
Rossum (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden.
Het dames- en herenkoor verzorgt de zang. Na deze viering trekken we naar
de Mariakapel onder begeleiding van de muziekfanfare. Nadien is er koffie met
krentenwegge.
Zeldam (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op
het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan
uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving
van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd.
Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers.
Markelo (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo “De Hulpe” voor
een oecumenische viering. Er zal worden gezongen door het Markelo’s
Kerkkoor, er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar
medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.
Enter (119) Om 18.00 uur is hier de eindviering. In dit lof zal pastor
H. de Vries voorgaan . Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten
plaatsvinden bij de kapel. Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de
accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt
gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor
Maria.
Het nieuwe Mariakapellenboek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het
boek ‘Landkruisen en kapellen in Twente’.
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JONGEREN VAN ROCK SOLID KOMEN IN ACTIE:
De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een
bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.
Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de
rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.
We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook
alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden
maar wel verkoopbaar zijn.
Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren
zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .
Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de
dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.
Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur
Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur
Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur
Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

BERNADETTEJAAR IN LOURDES
Lourdes viert dit jaar een Bernadettejaar: het was
afgelopen januari 175 jaar geleden dat Bernadette
Soubirous werd geboren en op 16 april was het 140
jaar geleden dat ze overleed. Dit gedenkjaar heeft als
thema ‘Zalig de armen’. Het heiligdom wil daarmee
benadrukken dat Bernadette, hoewel zij een arm,
ziekelijk en ongeletterd meisje was, werd uitverkoren
om vanaf 11 februari 1858 de Moeder Gods te zien.
In de loop van het jaar zijn er diverse evenementen waarin zij centraal staat.
Zo gaat op 1 juli een musical in première over haar leven en de
verschijningen. Aan deze musical (‘Bernadette van Lourdes’) werken bekende
Franse componisten en zangers mee. Net buiten het centrum van Lourdes is
een theater ingericht waar de musical dit seizoen dagelijks te zien is. Tevens
worden plekken opgeknapt die aan Bernadette herinneren. Zo wordt de
Bernadettekerk gerenoveerd en krijgt de wandelroute naar het dorpje
Bartrès een opknapbeurt.
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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. 06-83820391, 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 25 mei 2019
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 25 mei tot 07 juni 2019 op te geven
bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
tot uiterlijk 23 mei 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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