Locatie Geesteren

Parochiebode
Parochiesecretariaat:

Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

22 t/m 28 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
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
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
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

LITURGIEKALENDER:
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

Zondag 5 december:

09.00 uur: Woord- en Communieviering,
Past. werker Meupelenberg
Zaterdag 11 december: 19.00 uur Woord- en Communieviering,
Par. werkgroep, Adventsactie
Zaterdag 18 december: 19.00 uur: Woord- en Communieviering,
Par. werkgroep

Intenties weekend 27 en 28 november:
Jaargedachtenis: Herman Masselink, Harrie Nobbenhuis
Intenties: ouders Masselink-Pegge, Hein Waaijer, Fien
Kamphuis-Blokhuis, Riek Kokhuis-Reinerink, Gretha DijkhuisSchlepers, Annie Mos, Annie Hoek-Mensen, Mariet ZekhuisDemmer, Truus Ankone-Kokhuis

Overzicht van de overleden parochianen van woensdag
10 november 2021 t/m dinsdag 16 november 2021
▪ Gerrit Hagedoorn in de leeftijd van 86 jaar uit Mariaparochie
▪ Marie Haarhuis-Rikhof in de leeftijd van 97 jaar uit
Langeveen
▪ Ben Boswerger in de leeftijd van 89 jaar uit Tubbergen
▪ Roos Kempers-Veelers in de leeftijd van 93 jaar uit
Tubbergen

Kerkelijk leven maakt een pas op de plaats
Beste parochianen,
Als gevolg van de oplopende besmettingen en de druk op de
gezondheidszorg, heeft de Nederlandse regering sinds vorige
week al enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen
aangekondigd; de verwachting is dat hier meer maatregelen op
zullen gaan volgen.
De Nederlandse Bisschoppen hebben de parochies gevraagd om
een aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe
te passen. Zo is gevraagd om:
* de anderhalve meter weer in acht te nemen;

* het mondkapje te gebruiken bij binnenkomst in de kerk, de
communiegang en het verlaten van de kerk. Voor de
voorgangers geldt dat zij ook een mondkapje dragen tijdens het
communie uitreiken.
* de handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk en
voorafgaand aan de communiegang.
Voor onze H. Pancratius parochie betekent het dat het aantal
zitplaatsen in onze kerken weer wordt gereduceerd (over
uitvaarten is nog niets bekend en hier zullen voorlopig de
‘normale’ regels gelden). In de onderstaande tabel is het aantal
zitplaatsen weergegeven, op anderhalve meter. Dit betreft
individuele zitplaatsen; waar huisgenoten bij elkaar zitten, kan dit
aantal oplopen.
Locatie
Fleringen
Geesteren
Langeveen
Mariaparochie
Reutum
Tubbergen
Vasse
Vriezenveen

Aantal zitplaatsen (op
anderhalve meter)
60
85
56
84
65
80
75
38

Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet
nodig.
Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook
koren nog blijven zingen. Voor het zingen tijdens de vieringen
geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat
koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste
anderhalve meter afstand moeten houden.
Wij begrijpen goed wat voor een impact dit opnieuw heeft voor
onze parochianen en onze koorleden, maar ieders en elkaars
gezondheid staat voorop. Wij zijn alle betrokkenen bijzonder
erkentelijk voor de bereidwilligheid en flexibiliteit om deze
voorzorgsmaatregelen weer te implementeren. Wij hebben de
verwachting dat er binnenkort opnieuw maatregelen zullen

worden aangekondigd en wij zullen u daarvan op de hoogte
blijven houden.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met het centraal secretariaat, tel. 06-33564002 of
info@hpancratius.nl.
Wij hopen op uw begrip en wensen u sterkte in deze tijd.
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.

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!

DATA BINGO VOOR SENIOREN BIJ ERVE KAMPBOER
Op de volgende woensdagmiddagen organiseren Tiny en
Marinus Hilberink samen met Tjong Oostendrop een bingo voor
senioren in dorpshuis Erve Kampboer.
22 december - kerstbingo
26 januari
16 februari
30 maart
27 april - koningsdagbingo
08 juni
De zaal in Erve Kampboer gaat om 13:30 uur open, rond 14:00
uur start de Bingo en rond 17:00 uur keert iedereen, meestal met
een prijs, huiswaarts. De deelnemers betalen €10 per middag en
krijgen hiervoor koffie en een consumptie.
Lijkt het u iets om ook aan deze Bingo deel te nemen, dan bent u
van harte welkom! Aanmelding is niet nodig, neem uw vrienden
en vriendinnen mee en geniet van een gezellige middag.
Mocht u vragen hebben, bel met Tiny Hilberink, tel 054 632720.
En, zoals altijd, houdt de website van Erve Kampboer óf de
dorpsagenda op Geesteren1.nl óf de Facebookpagina van Erve
Kampboer in de gaten voor actuele informatie.

