Locatie Geesteren

Parochiebode
Parochiesecretariaat:

Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

15 t/m 21 november 2021.

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden
Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur.
Misintenties
Liefst inleveren in de bus aan de
zijkant van de pastorie op elk gewenst
moment of bij het secretariaat (zie
tijden). Alle intenties die vóór dinsdag
12.00 uur zijn opgegeven worden in de
eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel.
0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL43 RABO 0115 7924 49
Emailadres
: bode.geesteren@hpancratius.nl
Website
: www.hpancratius.nl
Weekwacht
: voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt U 06-20430155.
Ziekte
: Indien u bezoek wenst te ontvangen
van een pastor van het pastorale team,
kunt u dit doorgeven aan een pastor of
aan het parochiesecretariaat
Aanvragen
bij voorkeur via mail:
Vieringen
info.geesteren@hpancratius.nl of
telefonisch op donderdagmorgen
tussen 09.00 en 10.30 uur via tel.
nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Telefonisch 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: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Verdraagzaamheid
Beste parochianen,
Velen van u weten dat ik een Heraclessupporter ben. Wanneer
het even kan en het werk het toe laat, ben ik bij de
thuiswedstrijden van Heracles op de tribune te vinden. En met
regelmaat kom ik hier ook parochianen tegen, met of zonder
kinderen. Supporters die even enthousiast (lees fanatiek) zijn als
ik. Prachtig. Maar wat minder prachtig is, dat er steeds vaker

sprake is van rellen rondom en in stadions. Het feit dat er door
stewards, door politie en de ME opgetreden moet worden, dat er
mensen op de eerste hulp van een ziekenhuis belanden en
bussen, fietsen et cetera worden vernield heeft mijns inziens niets
meer te maken met een voetbalwedstrijd. De onderlinge
sportiviteit en de verdraagzaamheid tussen diverse groepen is op
zulke momenten ver te zoeken. Maar dit geldt niet alleen voor
voetbalwedstrijden. Er zijn volop situaties te benoemen waarin de
verdraagzaamheid jegens elkaar op gespannen voet staat. Dat is
jammer en zou niet nodig moeten zijn.
Om elkaar beter te begrijpen zou het al kunnen helpen om ons
oordeel eens uit te durven stellen en eerst iemand oprecht te
vragen naar zijn of haar mening of gedrag. Waarom handelt
iemand zoals hij dat doet, of waar komt die andere mening of
visie vandaan? Wat ligt daaraan ten grondslag?
De vraag is of wij hier moeite voor willen doen. Daarnaast kunnen
we bijvoorbeeld ook checken of ons eigen beeld van bepaalde
situaties wel klopt en of de bron van onze informatie waarop wij
onze meningen baseren wel betrouwbaar is. Wellicht kan dit een
deel van de onderlinge verdraagzaamheid richting elkaar ten
goede komen.
Misschien denkt u, waarom schrijft ze dit? Dat doe ik omdat het
16 november aanstaande de internationale dag van de
verdraagzaamheid is. Op die dag wordt wereldwijd aandacht
gevraagd voor verdraagzaamheid en de noodzaak om respect te
hebben voor de overtuigingen en rechten van anderen om vrede
te behouden en/of te bewerkstelligen.
Jaren geleden was er een televisieprogramma dat heette: ’Eten
bij de buren.’ Buren met verschillende etnische achtergronden
gingen uit nieuwsgierigheid bij elkaar op bezoek.
Ze deelden samen de maaltijd en stelden elkaar vragen die ze
altijd al hadden willen stellen. Er ontstond begrip voor elkaars
cultuur, elkaars standpunten en de diverse
levensbeschouwingen. Dat begrip is ook wat ik ons allen toewens
in onverwachte situaties of in situatie waarin onverdraagzaamheid
hoogtij viert. Dat wij waar mogelijk, het verschil kunnen en willen
maken en we elkaar hierin durven bemoedigen en ondersteunen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg. Pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:
Zaterdag 13 november: 18.30 uur: H. Vormsel
Eucharistieviering, alleen voor
vormelingen en hun gezinnen.
Pastoor Pikkemaat en diaken Huitink
mmv Cantare.
Zaterdag 20 november: 19.00 uur: Woord- en
Communieviering, St. Ceciliafeest
Par. werkgroep, mmv Cantare.
Zondag 28 november: 09.00 uur: Woord- en
Communieviering, St. Ceciliafeest
Par. werkgroep, mmv herenkoor

Intenties weekend 20 en 21 november:
Jaargedachtenis: Marie Vrielink-Löbker, Hendrikus Lammerink,
Marinus Oude Wesselink
Intenties: overleden fam. Krone-Rikhof, Annie Hemmer-Booijink,
ouders Lohuis-Paus, Fien Kamphuis-Blokhuis, Riek KokhuisReinerink, Gretha Dijkhuis-Schlepers, Annie Mos, Annie HoekMensen, Mariet Zekhuis-Demmer, Truus Ankone-Kokhuis,
leden en overleden leden koor Cantare

Overzicht van de overleden parochianen van woensdag
3 november 2021 t/m dinsdag 9 november 2021
▪ Diny Everlo-Kramer in de leeftijd van 91 jaar uit Almelo
behorende bij de geloofsgemeenschap Albergen
▪ Hans de Winter in de leeftijd van 75 jaar uit Tubbergen
▪ Herman Braakhuis in de leeftijd van 60 jaar uit Reutum
▪ Jan Busscher in de leeftijd van 85 jaar uit Geesteren

Zaterdag 13 november 18.30 uur H. Vormsel:
Jens Kreuwel, Senna de Hollander, Cas Kleinheerenbrink, Sophie
Liedenbaum, Björn Veldhuis, Maik Westerhof, Niek Voshaar,
Jette Kuiphuis, Niels Busscher, Indy Harmelink, Julia Haarhuis,
Liselotte Saris, Thijn Lansink, Tom Lokotte, Noud Peulken, Dries
Kreuwel, Iris Bekhuis, Job Timmerhuis, Inéz Kamphuis, Wieger

Meulenbeld, Kai Busscher, Fiene Paus, Anouk Kleijssen, Lynn
Kattenpoel Oude Heerink, Dirk Wesselink, Eva Kottink, Juulke
Nijhuis, Stan Stamsnieder, Marre Nijmeijer, Minka Kluin, Suus
Steggink, Sem Braakhuis, Jasmijn Liedenbaum

Geen aanpassingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. van
demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De
Jonge zijn er op dit moment nog geen veranderingen te melden
wat betreft de coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Als er in
een later stadium wel een aanpassing is van de
coronamaatregelen in de R.-K. Kerk, dan wordt u daarvan op de
hoogte gebracht.
Wel willen we iedereen wijzen op de nog steeds geldende
afspraken binnen de RK kerken die vanaf 25 september van
kracht zijn.
1) Vanwege voldoende ventilatie is de anderhalve meter
afstandsregel bij kerkbezoek niet verplicht maar houdt
rekening met elkaar bij binnenkomst, bij het kiezen van een
plaats, als bij het lopen in de kerk.
2) De coronacoördinatoren blijven aanwezig zijn met betrekking
tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met
elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en bij de
communiegang blijft vooralsnog gehandhaafd.
3) Volkszang is toegestaan.
4) Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de
anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de
koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van
12 koorzangers komen te vervallen.
5) Communie uitreiken: degenen die communie uitreiken
desinfecteren vooraf hun handen.
6) Communiegang in alle kerken: kerkgangers lopen via
middenpad naar voren en gaan via de zijbeuken weer terug
naar hun zitplaats.

7) Rituele contactmomenten (doop, vormsel
ziekenzalving/ziekenzegen) zijn beperkt mogelijk.
Wat is niet toegestaan:
1) Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
2) Tongcommunie
3) Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus
op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd
blijven.
4) Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
5) Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in
een goed geventileerde ruimte.
Welke maatregelen blijven gehandhaafd:
1) Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
2) Handen desinfecteren bij binnenkomst en communiegang.
3) Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met een lid van het pastoraal team of met het centraal
secretariaat (tijdens kantooruren).
Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Adventsactie 2021
Opvanghuis voor zwangere
vrouwen in Zimbabwe
In deze Adventstijd waarin we ons
voorbereiden op de geboorte van
Jezus Christus, willen we ons ook
inzetten voor mensen overal ter wereld
zoals in Zimbabwe.
Het UMP-district is een plattelandsgebied in het noordoosten van
Zimbabwe. De plattelandsbevolking van Zimbabwe lijdt aan

chronische ondervoeding als gevolg van de aanhoudende
droogte en mislukte oogsten. Deze situatie heeft ook impact op
de gezondheid van aanstaande moeders en hun kinderen.
Relatief veel pasgeborenen en hun moeders sterven rond de
bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele
thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde
kraamkliniek. De Nyanzou-kraamkliniek bevindt zich in het UMPdistrict. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is
weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet
wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek
gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. Het
bestaande opvanghuis is te klein, vervallen en er zijn geen
behoorlijke sanitaire voorzieningen.
Het project wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders
met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van
sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden
geïnstalleerd aangezien de kliniek nu niet is aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij
nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van
stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is
het doel van het project dat de algemene gezondheid van
moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en
training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over
goede voeding, gezondheid en verzorging.
Het project wil er voor zorgen dat door uitbreiding en renovatie
van het opvanghuis jaarlijks tweehonderdvijftig moeders met hun
kinderen worden opgevangen alsmede zeventig vaders om hun
vrouw te steunen. Verder zullen er vijftien lokale
verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van
geboortezorg en zuigelingen- en kleuterzorg. Er worden dertig
ouderparen opgeleid in de zorg voor baby's en peuters. Deze
ouders kunnen hun nieuwe kennis verder in hun omgeving delen.
Ook worden dertig groepen vrouwen uit driehonderd huishoudens
getraind op het gebied
van moeder- en kindzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren.
De eieren uit eigen productie worden gebruikt om de pas bevallen
moeders en een groep ondervoede kinderen te helpen
aansterken.

Helpt u mee?
Dit kan door een gift te storten op rekeningnummer NL89 INGB
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie onder vermelding van project
Zimbabwe.
U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in
onze kerken.
De Actie loopt van 27 november tot en met 26 december.
Alvast dank voor uw bijdrage.
De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

Dames Vereniging Geesteren.
Dames, onze ledenavond is donderdag 18 november a.s.
Emiel Hendriks van slagerij Lansink komt ons wat vertellen
over zijn slagerij. Het thema is Winterkost.
De avond is in zaal Kottink, aanvang 20.00 uur.
Hopelijk bent u er ook weer bij.

Alzheimer Nederland
In de week van 8 tot en met 13 november 2021 is er weer de
collecte van Alzheimer Nederland.
U kunt dus een van onze collectanten aan de deur verwachten.
Met de opbrengst kunnen wij mensen met dementie en hun
naasten met raad en daad terzijde staan in deze regio en het
wetenschappelijk onderzoek intensiveren.
Bij voorbaat hartelijk dank namens:
Alzheimer Nederland.

ZoCo: Zorgcoöperatie Geesteren
Samen zorgen we voor elkaar!
ZoCo Geesteren is van en voor de leden: Samen zorgen we voor
elkaar. Een helder doel, een duidelijke visie. Onderlinge
dienstverlening en een leven lang kunnen wonen in het dorp
Geesteren. Dat is, kort gezegd, het doel van Zoco. De leden
vormen samen de regie over de coöperatie. Wij vullen de
onderlinge solidariteit op eigentijdse wijze in zodat inwoners van
Geesteren verbonden blijven met hun eigen sociale omgeving en
zelf een bijdrage leveren.
Zoco Geesteren is in oprichting. Hierover willen we de inwoners
van Geesteren nader informeren en wel op: woensdag 24
november ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur in
Erve Kampboer. U bent van harte welkom!

KBO.
Op maandag 15 november verzorgt het Duo Remember een
muzikale middag. Aanvang: 14.00 uur in zaal Kottink.

