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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 schrijf ze dit?

1

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.

LITURGISCHE VIERINGEN:
Drieëndertigste zondag door het jaar
Zo. 14 november 10.30 uur H. Vormselviering Tubbergen / Langeveen /
Vriezenveen m.m.v. Courage Voorganger pastoor Pikkemaat / Diaken Huitink
Vr. 19 november 09.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Parochiële werkgroep
Tevens inloopochtend.
Christus Koning van het heelal Cecilia
Za. 20 november 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastor Huisman
Zo. 21 november 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices.
Voorganger pastoor Reerink
Zo. 21 november 13.00 uur Doopviering
De doordeweekse viering voor de komende tijd is afhankelijk van de nieuwe
planning. Let op mededelingen op onze website en in Op en rond de Essen!
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Eerste zondag van de advent
Zo. 28 november 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastoor Pikkemaat
Tweede zondag van de advent
Zo. 05 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. ??
Voorganger ??
Vieringen zijn live te volgen via Kerk TV, adres; https://hpancratius.nl/kerk-tv

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 13 - 14 NOVEMBER 2021
Connie Busscher.
INTENTIES WEEKEND 13 - 14 NOVEMBER 2021
Zondag 14 november 10.30 uur:
Pastor Heuven en overleden familie; Jan Siegerink; Lambertus Eshuis;
Geertruida Eshuis-Schoemaker; ouders Wenneger-Lummen en Gerard
Wenneger; Annie Bekhuis-Maathuis; Marietje Steggink; Annie BuijvoetsSlaghekke en oveleden familie Buijvoets- Slaghekke; Thea de Wit-Gielen;
ouders Braakhuis-Nolte; ouders Keijser-van Hellenberg Hubar; Ben Mensink;
opa Bennie Kienhuis; opa Theo Albers; Connie Busscher; Hein en San Nijhuis;
oma ter Groot; opa en oma oude Nijeweeme; opa en oma Mensen-Hoek; opa
Gerard Broenink; opa Ben Mensen; Jan Stroot; Maria ter Beke-Derksen; oma
Agnes en opa Gerard Oude Nijeweme; Jan Floothuis.
JAARGEDACHTENIS WEEKEND 20 - 21 NOVEMBER 2021
Herman Koopman; Eef Mensink; Gerardus Schröder.
INTENTIES WEEKEND 20 - 21 NOVEMBER 2021
Zaterdag 20 november 19.00 uur Ceciliafeest.

Pastor Heuven en overleden familie; Jan Siegerink; Lambertus Eshuis;
Geertruida Eshuis-Schoemaker; Alle overleden leden van het St. Pancratius
basiliekkoor Tubbergen in het bijzonder voor Jan Siegerink, van wie het koor
dit jaar afscheid moest nemen.
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Zondag 21 november 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie;

Lambertus Eshuis; Geertruida
Eshuis-Schoemaker; Henk en Mien Velthuis-Mensink; Annie BekhuisMaathuis; Manny Veldhuis; Annie Buijvoets-Slaghekke en oveleden familie
Buijvoets- Slaghekke; Riky Geuke-Geerdink; Harry Nolte; Thea de Wit-Gielen;
Jan Lenferink.
WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
27 oktober 2021
Marietje Asbreuk-Everlo
28 oktober 2021
Elly Frielink-Rekers
31 oktober 2021
Mariet Zekhuis-Demmer
31 oktober 2021
Harry Leus
02 november 2021 Truus Ankone-Kokhuis
02 november 2021 Hans de Winter
03 november 2021 Diny Everlo-Kramer
03 november 2021 Herman Braakhuis
04 november 2021 Jan Busscher

Geesteren
Fleringen
Geesteren
Harbrinkhoek
Geesteren
Tubbergen
Albergen
Reutum
Geesteren

85 jaar
68 jaar
82 jaar
86 jaar
81 jaar
75 jaar
91 jaar
60 jaar
85 jaar

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).
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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

Om de anderhalve meter te waarborgen worden de banken om-en-om af
gesloten met behulp van een net koord. De corona coördinatoren (coco’s)
zullen alles in goede banen proberen te leiden.
Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet nodig.
Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook koren nog
blijven zingen, maar er wordt wel aangeraden om alleen te repeteren in
grote ruimtes (zoals het kerkgebouw) waar voldoende geventileerd kan
worden. Ook 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.
Dit betekent voor koren dat zij gevraagd worden om te bekijken hoeveel
leden op een koorplek – op anderhalve meter – kunnen staan. Dit stelt
sommige koren dan ook voor een gevoelige keuze tussen koorleden.
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 in de loop van volgende
week opnieuw maatregelen zullen worden aangekondigd en zullen u daarvan
op de hoogte blijven houden.
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Meer informatie treft u aan op de website van het Aartsbisdom Utrecht:
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-metermaatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/
Komend weekend en het weekend daarop staan er vier vormselvieringen
gepland, waar kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie
het H. Vormsel ontvangen.
In overleg met de werkgroepen is besloten om in deze vieringen alleen de
vormelingen en hun gezinsleden (ouders, broertjes, zusjes) toe te laten.
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

WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06-20430155
BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME
Als 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
Alle kerkdiensten van Fleringen, Geesteren, Mariaparochie, Langeveen,
Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen zijn live te volgen via de knop
“Kerk TV” op onze website www.hpancratius.nl of via onze directe link;
https://hpancratius.nl/kerk-tv hier kunnen uitzendingen van vieringen live
gekeken en teruggekeken worden.
ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Secretariaat:
Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
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Openingstijden: woensdag 09.00 uur tot 11.00 uur
Pastorie:

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam:

Bert Bekhuis, Tel. 0546-621275 of 06-38290979
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius 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!
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: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
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Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:
J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546-622338, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl
Th. Masselink, secretaris
tel. 06-48810939, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546-621374, e-mail lenferinkmarian@gmail.com
Patrick Kok, gebouwenbeheer
tel. 0639287513, e-mail kokpatrick93@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT
Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 27 november 2021
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 27 november tot 10 december 2021
op te geven bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur
en 11.00 uur tot uiterlijk woensdagmorgen 24 november 11.00 uur.
Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl, in brievenbus op
huisnummer 70, door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat
70, Tubbergen, per tel.: 0546-621238, of via het opgaveformulier op
onze website www.hpancratius.nl bij menu van de locatie Tubbergen.
Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v.
H. Pancratius Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.
Of Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
een Misintentie of Jaargedachtenis in Tubbergen.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
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