
 

Wat gebeurt er met uw kerk? 

Informatieavond kerk Geesteren 29 september aanstaande 

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie. 
Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke 
periode van voorbereiding - bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot 
de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie. 
 
Kerken dicht 
Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten 
de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in 
Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.  
De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden: 
 H. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd) 
 HH. Simon en Judas kerk in Reutum 
 H. Pancratius kerk in Fleringen 
 H. Pancratius kerk in Langeveen 
 H. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse 
 H. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen 
 
Intensief proces 
Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het 
pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook 
vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het 
nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is 
immers niet van steen! 
 
Informatieavond dinsdag 29 september a.s. 
Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een 
informatieavond gepland op dinsdag 29 september a.s. in de kerk in Geesteren om 19.00 uur. 
Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. 
Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar. 
 
Aanmelding 
Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen. 
Aanmelden kan via: bode.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216    

wekelijks op donderdag van 09.00 tot 10.30 uur 
 
Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie en commissie van beheer Geesteren 
 
 
 
 I.v.m. de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende: 

 
➢ Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen 

met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven. 
➢ In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag 

maximaal 1 deelnemer per huisgezin 
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