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EINDE KERKJAAR, MET AFSLUITING 1e H. COMMUNIE EN VORMSEL.
Beste parochianen,
Samen hebben wij het kerkelijk jaar afgelopen weekend afgerond, we richten
ons nu op de advent, we gaan richting kerst. Het kerkelijk jaar hebben wij de
afgelopen twee weekenden afgerond met vier Vormselvieringen. Wij zijn
dankbaar dat vanaf oktober kinderen de 1e H. Communie mochten
ontvangen, dat kinderen, inmiddels ook jongeren het Vormsel mochten
ontvangen. Daarmee hebben wij een eerste inhaalslag gemaakt, we zijn nog
niet helemaal bij. Er zijn ook kinderen die dit jaar de 1e H. Communie graag
hadden willen ontvangen, door de hoeveelheid kinderen en vieringen is dit
naar 2022 doorgeschoven. Daar gaan wij de komende weken mee aan de
slag, eerst terug blikken hoe wij kinderen en jongeren hebben voorbereid.
Dat was dit jaar anders dan anders, de kinderen die de 1e HC mochten
ontvangen zijn in twee woensdagmiddagen voorbereid, de Vormelingen
werden op één zondag voorbereid met vier workshops. Kunnen wij de
voorbereiding op deze manier voortzetten? Als pastoraal team gaan wij dit
de komende weken evalueren. Het pastoraal team vinden wij het belangrijk
dat kinderen en jongeren worden meegenomen in hun geloofsontwikkeling.
Aan de geloofsontwikkeling van kinderen willen wij aandacht schenken, wij
willen gezinnen meenemen in de geloofsontwikkeling. Het ontvangen van de
sacramenten is telkens een stap die kinderen en gezinnen gaan zetten. Na
het doopsel, na 2 jaar de stap richting de kinderkerk, na de 1e H. Communie
de stap naar de jeugdkerk, in groep 7 de stap naar Rock Solid Junior, na het
ontvangen van het Vormsel de stap richting Rock Solid zetten. De eerste
kinderen zien wij doorstromen, kinderen die jaren naar de kinderkerk zijn
geweest zien wij terug bij de Jeugdkerk. Dat is waar wij de laatste jaren, maar
ook de komende jaren onze aandacht op willen vestigen.
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Wij hebben een goede basis gelegd, wij willen de basis die gelegd is verder
uitwerken, gaan verdiepen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die het pastoraal
team hierin gaan ondersteunen, helpen ontwikkelen. Dat is voor de toekomst
wel een zorg, welke ouders willen zich hiervoor gaan inzetten. Voor de
kinder- en jeugdkerk, voor Rock Solid Junior en Rock Solid zijn voldoende
vrijwilligers. Voor de doopwerkgroepen, voor de werkgroepen 1e Communie
en Vormsel is het een zoektocht om nieuwe mensen te krijgen. Voor
informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hartelijke groeten,
Diaken Bert Huitink
LITURGISCHE VIERINGEN:
Eerste zondag van de advent
Zo. 28 november 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastoor Pikkemaat
Wo. 01 december 09.00 uur Eucharistieviering met inloopochtend.
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Tweede zondag van de advent
Zo. 05 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Huisman
Derde zondag van de advent Zondag Gaudete! Adventsactie!
Zo. 12 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Pikkemaat
Zo. 12 december 18.45 uur Wereldlichtjesdag!
Vierde zondag van de advent
Zo. 19 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Huisman
Zo. 19 december 13.00 uur Doopviering
Wo. 22 december 19.00 uur Gulden mis m.m.v. Multiple Voices
Voorganger Pastoor Pikkemaat
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Kerstavond
Vrij 24 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Kerstnacht
Za. 25 december 05.00 uur Eucharistie Nachtmis m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger Pastoraal Team
Eerste Kerstdag
Za 25 december

11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger Pastoor Pikkemaat

Feest van de H. Familie
Zo 26 december 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger Pastoor Pikkemaat
Oudejaarsdag
Vr 31 december

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger Pastoor Pikkemaat

Vieringen zijn live te volgen via Kerk TV, adres; https://hpancratius.nl/kerk-tv

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 27 - 28 NOVEMBER 2021
Dien Lucas-Oude Steenhof; Henk ter Haar; Gerard Hekwolter of Hekhuis; Jan
Oude Engberink.
INTENTIES WEEKEND 27 - 28 NOVEMBER 2021
Zondag 28 november 10.30 uur:
Pastor Heuven en overleden familie; Lambertus Eshuis; Geertruida
Eshuis-Schoemaker; Henk en Mien Velthuis-Mensink; Annie BekhuisMaathuis; Annie Buijvoets-Slaghekke en overleden familie BuijvoetsSlaghekke; ouders Lenferink-Jansen; Thea de Wit-Gielen; Ben
Mensink;ouders Schröder-Wolbers; Maria ter Beke-Derksen; ouder LucasOude Steenhof; Gerard Hekwolter of Hekhuis.
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JAARGEDACHTENIS WEEKEND 04 - 05 DECEMBER 2021
Riek Oude Steenhof-Geerdink; Truus Bekke-Braakhuis; Gerard Mensink;
Annie Buijvoets-Slaghekke; Sien Nijhuis-ter Grote.
INTENTIES WEEKEND 04 - 05 DECEMBER 2021
Zondag 5 december 10.30 uur:
Pastor Heuven en overleden familie; Jan Siegerink; Lambertus Eshuis;
Geertruida Eshuis-Schoemaker; Marietje Markslag; ouders WennegerLummen en Gerard Wenneger; Manny Velthuis; Jan en Annie RolefesHesselink; Annie Buijvoets-Slaghekke en oveleden familie BuijvoetsSlaghekke; Annie Bekhuis-Maathuis; Loek Bloemendaal; Thea de Wit-Gielen;
Jan Wenneger; Gezina Koopman-Schröder; Jan Lenferink; Jan Eppink; Aleida
Maria Plat; ouders Steggink-Vrooijink; Jan Stamsnijder; Gerard Mensink.
GEDOOPT:
Jorn Siegerink
WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:
09 november 2021 Gerard Hagedoorn
11 november 2021 Marie Haarhuis-Rikhof
11 november 2021 Ben Boswerger
12 november 2021 Roos Kempers-Veelers
18 november 2021 Annie Haarhuis-Oude Vrielink

Harbrinkhoek
Langeveen
Tubbergen
Tubbergen
Tubbergen

86 jaar
97 jaar
89 jaar
93 jaar
92 jaar

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de
biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor
Pikkemaat, tel. 06-52648770.

WIJZIGING REGULIERE VRIJDAGMORGENVIERING
Door de gewijzigde benoeming van pastoor Pikkemaat hebben de roosters
een verandering ondergaan. Dit betekent voor onze geloofsgemeenschap dat
de reguliere Eucharistieviering van vrijdagmorgen is verplaatst naar één keer
per maand op de éérste woensdagmorgen van de maand om 09.00 uur.
De eerst komende viering is woensdagmorgen 01 december om 09.00 uur.
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KINDERKKERK VIERT KERST ANDERS!
KINDER EN JEUGDKERK SLAAN DE
HANDEN INEEN MET MEDEWERKING
VAN ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK
SOLID.
Dit jaar gaat de kinderkerk de
kerstviering ‘anders’ vieren. Geen
kinderkerkviering in de dagkapel van
Geesteren.
De
kinderkerk
en
jeugdkerk slaan de handen in een en
organiseren
dit
jaar
een
kerstwandelviering voor gezinnen,
opa’s en oma’s zijn ook welkom.
Samen met het gezin kan er een
kerstwandelviering gemaakt worden
op zondag 19 december, tussen 16.00
uur en 18.00 uur. De kinderen van Rock Solid Junior en de jongeren van Rock
Solid zullen hun bijdrage leveren aan deze kerstwandelviering.
Onderweg zullen er herders en koningen zijn die het Kerstverhaal vertellen,
er zullen midwinterhoornblazers meedoen. De wandeling is toegankelijk voor
buggy’s en kinderwagens.
Wij starten bij de parkeerplaats van Bays, het eindpunt is bij de kerststal in de
kerk van Reutum. Aansluitend kunt u op het kerkplein genieten van warme
chocolademelk met iets lekkers.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 december via
jeugdkerk@hpancratius.nl Er zal gewerkt worden met vaste starttijden, wij
willen deze wandeling coronaproof organiseren. In de week voor de
wandeling zullen wij de starttijden per gezin inplannen en via de mail
doorgeven.
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, een vrije gift is welkom.
Wij hopen samen met vele gezinnen er een mooie kerstwandelviering van te
maken, vergeet je niet vooraf aan te melden!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink
tel. 06-20432661
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SAMENZIJN WERELDLICHTJESDAG OP ZONDAG 12 DECEMBER IN DE
BASILIEK TE TUBBERGEN.
Elk jaar, op de 2de zondag van
december, is het Wereldlichtjesdag.
Er worden op die dag wereldwijd, om
19.00 uur kaarsjes aangestoken voor
overleden kinderen.
Er wordt stilgestaan bij alle kinderen,
die op welke leeftijd en om welke
reden dan ook, zijn overleden.
Door de verschillende tijdzones
ontstaat er vierentwintig uur een
symbolisch lint van licht.
Voor de derde keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen,
Wereldlichtjesdag georganiseerd.
Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een
kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende
gedichten. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of
hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!
Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.
Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes,
oudere broes en zussen, grootouders, familieleden, vrienden, buren,
belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die
gemist worden.
De inloop voor het samenzijn op Wereldlichtjesdag begint om 18.15 uur in de
H. Pancratiusbasiliek. Om 18.45 uur start de plechtigheid.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop
koffie of thee.
Er is gelegenheid om u aan te melden via y.kroeze@hpancratius.nl of vanaf
24 november via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag
Tevens kunt u de naam van uw kind/ kinderen of een kind opgeven zodat
deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn. Wilt u op de website een
kaarsje branden voor uw kind, kinderen, een kind dan kunt u dit aangeven via
bovenstaand e-mailadres of via bovenstaande website.
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Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de
facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart downloaden.
Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven
en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom
worden gehangen.
Is downloaden een probleem, op 12 december zullen er voorafgaand aan het
samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of een naam van
uw/een kind/ kinderen kunt schrijven.
Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen
van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.
Wilt u een kaart ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan
y.kroeze@hpancratius.nl of via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op
de website van de parochie. U kunt dit ook doorgeven aan één van de
werkgroepleden die aanwezig zijn op 12 december in de basiliek.
Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de
coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid.
Werkgroep Wereldlichtjesdag
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ADVENTACTIE 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 UMP-district. 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.
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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.

LEZING ADVENT EN KERSTMIS IN DE KUNST DOOR MGR. WOORTS
Donderdag 9 december 2021 19.00: Eucharistieviering in de Plechelmuskerk
te Rossum voorganger: Mgr. Woorts
20.00 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum
Toegang: gratis Graag vooraf opgeven:
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison
triptiek, ca. 1515, Museum Catharijneconvent, Utrecht
(ABM s355), foto: Ruben de Heer
Mgr. Woorts toont de ontwikkeling en betekenis van
de verbeeldingen van Advent en Kerstmis vanaf de 3e
eeuw tot in onze tijd. Hij hoopt daarmee de viering van
het feest van Gods menswording in Jezus, het Kind van
Maria, en de voorbereidingstijd daarop te verrijken.
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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
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!
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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. 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
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
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PASTORAATSGROEP:
Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546-624906, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com
Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546-622710, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl
Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546-622774, e-mail: brigitteolthof@cs.com
Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546-621968, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT
Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 11 december 2021
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van 12 december tot 23 december 2021
op te geven bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur
en 11.00 uur tot uiterlijk woensdagmorgen 08 december 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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