
Voor meer informatie over onze 
parochie verwijzen we u naar onze 
website.  
Daar vindt u alle informatie over de 
actualiteit, de vieringen en 
activiteiten, mijn RKK app, kerk TV 
en het parochiemagazine Kompas. 

U kunt ons ook volgen via diverse 
kanalen op social media. 
  

M E E R  W E T E N ? INFORMATIE-
FOLDER 

I N S P I R AT I E   
&  M I S S I E

CENTRAAL SECRETARIAAT

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen 

06 - 33 56 40 02 

info@hpancratius.nl 

www.hpancratius.nl

Telefonisch bereikbaar op: 
dinsdag en woensdag  09:00 - 12:00 uur  
   13:30 - 16:30 uur 
donderdag   13:30 - 16:30 uur 
vrijdag    09:00 - 12:00 uur 

WAT BEWEEGT EN WAT 
INSPIREERT ONS? 

Onze parochie draagt de naam van een jonge 
heilige uit de traditie van de Rooms Katholieke 
Kerk.

Pancratius werd 
geboren rond het 
jaar 290. Hij leefde 
in Rome in een tijd 
dat de christenen 
werden vervolgd. 
Pancratius was 
onder de indruk van 
hun levenswijze en werd één van hen. Hij gaf zijn 
bezittingen aan de armen en bleef trouw en 
standvastig. Helaas kwam hem dit duur te staan 
en moest hij dit met zijn leven bekopen. 

MISSIE 

Door zijn nieuwsgierigheid naar het christelijk 
geloof, zijn wil om te leren, zijn trouw aan het 
doopsel, door zijn moed en zijn veerkracht, het 
moeten loslaten en onderzoekend in de 
toekomst staan, is Pancratius een voorspreker en 
een voorbeeld geworden voor vele gelovigen,         
met name voor kinderen, jeugd en jongeren.      
 Wij willen in deze voetsporen verder gaan. 



D E  H . PA N C R AT I U S  PA R O C H I E

De H. Pancratius parochie bestaat, sinds de fusie in 2010, uit negen Twentse geloofsgemeenschappen, 
te weten: Albergen, Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en 

Vriezenveen. In onze parochie staat ‘noaberschap’ hoog in het vaandel. 

      VISIE  

Nieuwsgierig en lerend  
Een lerende parochie, waarin verhalen uit de Schrift 
worden doorverteld, zodat de levenservaringen van jong 
en oud erin weerklinken.
Een gastvrije parochie, die nieuwe mensen verwelkomt en 
bereid is van hen te leren.  
Aanbod van Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel. 
Inspirerend jaarprogramma voor kinderen, jongeren en ouders. 

Trouw en standvastig  
Een vierende parochie, waarin mensen samen onderweg 
zijn en hun leven vieren in relatie tot God.
Vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen, 
Mariavieringen, vieringen bij ziekte en sterven en onze jaarlijkse 
parochiedag "Pancratiusdag".

Loslaten  
Een parochie die de 
veerkracht heeft om 
teleurstellingen te 
overwinnen.

Handelend en dienend  
Een zorgende parochie, waarin mensen elkaar 
ontmoeten, elkaar steunen en zorg dragen voor 
elkaar.  
Een parochie die trots is op haar wortels en waar 
parochianen graag hun schouders onder zetten, 
omdat ze zich verantwoordelijk weten.  
Huisbezoeken, pastorale zorg in crisissituaties, 
bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer, omzien naar de 
kwetsbaren in samenwerking met Parochiële Caritas 
Instelling en maatschappelijke organisaties, werkgroepen 
Missie Ontwikkeling en Vrede.

Moedig en veerkrachtig   
Een uitdagende parochie, die keuzes niet uit de weg gaat 
en het lef heeft om nieuwe wegen te zoeken en te gaan.
Bouwen aan Mijn Kerk 2030 (herstructurering van het pastoraat 
en de organisatie).

W E L KO M

Van harte welkom! Hopelijk voelt u zich (al)  
thuis in onze prachtige Twentse omgeving met 
haar karakteristieke kerkdorpen. Vaak in het 
middelpunt van deze dorpen staat het 
kerkgebouw dat onlosmakelijk verbonden is 
met de geschiedenis en de levensverhalen van 
mensen.
 
De Heilige Pancratius parochie is verbonden 
aan uw woonplaats en is een dynamische 
kerkgemeenschap, bestaande uit in totaal 
negen geloofsgemeenschappen. ‘Van de wieg 
tot het graf ’ is onze parochie betrokken bij 
het leven van mensen en wil daaraan – in Gods 
naam – zin geven.
 
In deze folder vindt u meer informatie over 
onze parochie, over onze activiteiten en over 
onze inspiratie. Natuurlijk nodigen wij u uit 
om ook onze website, ons parochiemagazine 
Kompas en onze app te bekijken. En vooral 
bent u van harte welkom in één van onze 
vieringen of bij één van onze activiteiten, die 
onze parochie voor jong en oud organiseert. 
Misschien wilt u zelfs een steentje bijdragen 
aan de opbouw van onze parochie, ook dan 
staan wij voor u ter beschikking.
De contactgegevens staan op de achterzijde 
van deze folder.
 
Wij hopen dat u zich welkom voelt in onze 
Heilige Pancratius parochie en wensen u en 
uw dierbaren van harte Gods zegen!


