Voorwoord
Beste parochianen,
Voor u ligt de paaseditie van ons parochieblad: Pancratius.nieuws.
Bij het lezen van dit blad zult u merken dat er weer veel is gebeurd sinds de
kersteditie.
Helaas heeft het parochiebestuur moeten besluiten om het parochieblad niet
meer huis aan huis te verspreiden. Ook het parochiebestuur moet op de
kleintjes letten. Het parochieblad is echter ook op de website:
www.hpancratius.nl te lezen.
In deze paaseditie vindt u informatie over het pastoraalbeleidsplan, de
passion, de maatschappelijke stage van enkele studenten van de
Canisiusscholengemeenschap en een mooi interview met pastor J. Huisman.
Pasen is het Hoogfeest in de katholieke traditie. U vindt dan ook de roosters
van de diverse vieringen in onze geloofsgemeenschappen. Sommige vieringen
vinden helaas niet meer in alle kerken plaats, maar het kan ook wel eens goed
zijn om in een andere geloofsgemeenschap te kerken en inspiratie op te doen.
Het parochiebestuur en de redactie wensen u allen veel devotie in de Goede
Week en een Zalig Pasen.
Namens parochiebestuur en redactie
Johan Steggink.
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In gesprek met ……. pastor Huisman
Hoe kun je een Blue Monday in januari
nu beter doorbrengen dan met een
goed gesprek met emeritus pastor
Joop Huisman. De koffie staat al klaar.
Pastor Huisman woont in een
appartement aan de Boterstraat 21 in
Oldenzaal. Heel gezellig, kratje pils op
het balkon. Hij werd op 25 september
1945 geboren in een katholiek
boerengezin in Terwolde, een gehucht
op de Veluwe tussen Twello en
Vaassen. Zijn 4 broers en 6 zussen zijn
allemaal nog in leven. Hij is de
middelste. Nee, zelf had hij geen
aspiraties om boer te worden. “Ik kon
beter met mijn hoofd werken dan met
mijn handen.” Het gezin woonde tegenover de kerk, de pastoor was hun
buurman. Het katholieke geloof speelde dan ook een grote rol thuis.
Vanzelfsprekend werd de kleine Joop misdienaar. De wederopbouw na de
oorlog was een hele strijd, ook al omdat hun boerderij in brand was gestoken
door de Engelsen. “Maar”, zegt Joop Huisman, “mensen kunnen hun lot beter
dragen vanuit geloof, hoop en liefde.” Na de lagere school ging hij op de fiets
naar Apeldoorn voor de driejarige Ulo. En toen? Toen wilde hij priester
worden. Als enige uit het gezin.
1. Waarom wilde u priester worden?
“De roeping wordt in je hart gelegd en het is aan jou om antwoord te geven.
Het is net als een ja-woord in het huwelijk, je voelt dat je dat wilt .” Joop
Huisman ging naar het Klein Seminarie aan de Arnhemseweg 348 in
Apeldoorn. “Alleen met Pasen en Kerstmis mochten we naar huis. Elke
dinsdagmiddag mochten we even de stad in. Gingen we regelrecht naar het
cafetaria om een tompouce te kopen.” Daarna naar het Groot Seminarie.
“Ondertussen wordt er aan je geschaafd, natuurlijk. Je moet er wel wat voor
over hebben om je roeping te blijven volgen. Ongehuwd-zijn is ook een
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charisma. Heb je dat charisma niet dan kun je moeilijk priester worden. Als je
jong bent weet je nog niet wat die tederheid, het maatje-zijn, op den duur
inhoudt. Met 20 is het makkelijker om alleen te zijn dan wanneer je ouder
bent; dan voel je de zwaarte van geen gezin te hebben.”
Volgens pastor Huisman is men bij het groeien van de welvaart opgegaan in
die welvaart. “Maar altijd zal de mens zowel lichamelijk als geestelijk zijn
conditie moeten verzorgen. Daarbij is het evangelie van onschatbare waarde.
Wat er ook gebeurt in de kerk, Christus’ boodschap van vrede, gerechtigheid,
liefde en waarheid, blijft. Er komt alleen een oplossing als mensen met elkaar
om tafel gaan zitten. Jezus ging niet voor niets geregeld samen eten met de
mensen. Jammer dat het bisdom niet beter communiceert met de basis. Niet
iedereen heeft evenveel talent voor communicatie maar je komt niet verder
als je het niet probéért! De geestelijke nood is tegenwoordig erg groot; er is
veel eenzaamheid zonder de aloude mystieke verbondenheid, zonder de God
op wie je altijd terug kunt vallen. Vroeger greep men naar de rozenkrans, het
schietgebedje. Dat kon rust geven, want sprak Hij niet ‘Ik ben met u tot het
einde der tijden’? De kerk moet dicht bij de mensen blijven. Ik ben zelf nog
steeds overtuigd katholiek en de mensen voelen dat.”
2. Wat is uw relatie met de Pancratiusparochie?
Van 1990 tot 2010 is Joop Huisman pastor geweest in de Hof van Twente,
standplaats Delden. Daar kreeg hij een kapelaan toegewezen: Jurgen Jansen,
“die als jonge vent het vak moest leren.” Jansen werd pastoor in Tubbergen.
Toen pastor Huisman met 65 jaar met emeritaat ging, werd hij op zijn beurt
kapelaan van Jurgen Jansen door het eerste en derde weekend van de maand
in Tubbergen in te vallen. Het tweede weekend valt hij in Oldenzaal in waar hij
ook heeft gewerkt als pastor. In 2010 verhuisde hij naar het huidige
appartement. “Als pastoor MOET je zoveel, als emeritus MAG je werken. Ik
heb eerst drie maanden niets gedaan om te ont-MOETEN. En dan kom je tot
ontdekkingen: liturgie werkt niet als het automatisme wordt. De bezieling
moet gedragen worden door alle aanwezigen, van koster tot kerkganger tot
voorganger. Liturgie is meer dan regeltjes. Ik pep mezelf altijd op om voor een
kleine groep net zo bezield voor te gaan als voor een lekker volle kerk. Dat
merken de mensen direct. Heel veel parochies worden tegenwoordig gedragen
door bezielde, gelovige individuen. 40 jaar geleden heeft kardinaal Alferink me
tot priester gewijd maar de mensen hebben me tot priester gemaakt.”
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3. Kunt u meer vertellen over uw 40-jarig priesterjubileum?
Pastor Huisman laat me een prachtig fotoalbum zien van zijn 40-jarig jubileum,
“dezelfde fotograaf als bij mijn priesterwijding.” In de Drieëenheidskerk te
Oldenzaal werd hij op 24 november 1974 gewijd en daar was ook de
jubileumviering. In de middag want dan konden collega’s ook komen. Samen
met pastor Hans Boogers ging hij voor. “Hans is 25 jaar priester, hij begon als
kapelaan bij mij. Ik ga al 25 jaar met hem op vakantie. Pastor Boogers deed
ook de preek, dat gaf me rust en dan kon ik me meer concentreren op de vele
gasten. De receptie was ook in dezelfde zaal als 40 jaar geleden, al heet Roord
nu Rouwhorst. Ook de niet-kerkelijke aanwezigen vonden het een mooie
viering met prachtige zang. Toch mooi dat de bezieling bij iedereen
overkwam.”

4. Hoe was uw jeugd?
“Ik heb een mooie jeugd gehad. We hebben allemaal goed contact met elkaar.
Er is in zo’n grote familie altijd wel wat te doen dus we zien elkaar veel. Van
familieruzies snap ik niets. Het draait altijd weer om communicatie.”

-5-

5. Wat zijn uw opvallendste karaktertrekken?
“Je zou me zielzorger en verbinder kunnen noemen. Ik hou er niet van dat
mensen elkaar kwetsen. Het is niet te voorkomen want wij mensen zijn
eigenlijk roofdieren…. Ik doe graag uitvaarten maar als er onmin is in de
familie, wordt het wel moeilijk. Want vrede maakt vrij, haat maakt onvrij. Dan
moet je op elk woord letten.”
6. Welke hobby’s hebt u?
“Lezen, reizen. In februari ga ik twee weken naar Sri Lanka. Samen met Hans
Boogers. Theo van der Sman is daar al. We gaan met zijn drieën rondtrekken.
Ook wandelen in Twente vind ik mooi. Zowel samen als alleen.”
7. Wat zijn uw toekomstplannen?
“Graag gezond blijven.”
8. Waarom woont u in Oldenzaal?
“Ik heb er van 1973 tot 1983 gewerkt en gewoond. Ik ben er ook gewijd in
1974. De band is gebleven.”
9. Welk deel van uw leven was het mooist tot nu toe?
“Het nu. Ik leef in het nu.”
10. Welke vraag had ik nog moeten stellen?
“Hoe kunnen we het evangelie zo bij de mensen brengen dat ook jeugd en
kinderen zich het evangelie eigen maken?” “Het doet me verdriet dat de kerk
kinderloos is geworden. Dat we niet de formule hebben gevonden om de
boodschap aan de volgende generaties door te geven. Maar misschien
moeten we deze fase wel door. In welke vorm wij kerkzijn moeten gieten?”
Pastor Huisman denkt lang na. “Volgens mij moeten we doorgaan met The
Passion die zoveel tv-kijkers trok op Witte Donderdag. En vooral met The
Passion op Goede Vrijdag in Albergen. Dat was geweldig, wat een bezieling. Ik
heb ook meegelopen, net zoals zovelen. Of je nu wel of niet kerkelijk bent, dan
beleef je wat met elkaar. Als kerk moet je wel aan blijven sluiten bij wat er in
het Volk-Gods-Onderweg omgaat.”
Betsy Telgenkamp-Bos
Januari 2015, Pancratius.nieuws
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Vastenactie voor Matamba, Tanzania
Palmpasen
Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen bejubelen Hem en
zwaaien met palmtakken.
Ook wij nemen een palmtakje mee naar huis en steken het achter het
kruisbeeld als teken van de overwinning op de dood.
De Goede Week: Het is een week die onrustig maakt. Een week die begint met
het 'Hosanna' dat zal overgaan in het vieren van het 'Laatste Avondmaal' op
Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag zal het 'Kruisig Hem' klinken. Het is een
week van lijden, van pijn, van eenzaamheid en sterven maar die uiteindelijk zal
leiden naar Christus' verrijzenis, naar nieuw leven, naar een nieuwe toekomst.
Kwetsbaar zijn en de gebrokenheid van het bestaan ervaren geldt niet alleen
voor ons maar ook voor de inwoners van Matamba. Zij moeten het doen met
wat zij hebben en dit is weinig tot niets. Dwars door alle ellende en verdriet
heen proberen zij een toekomst op te bouwen, jong en oud, klein en groot en
dit gebeurt samen met de hulp van vele mensen die hen een warm hart
toedragen.
Ook wij mogen hieraan een bijdrage leveren door een geldelijke
ondersteuning, doet u, doe jij mee? De inwoners zijn jullie dankbaar.
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Pancratiusdag 2015
Dit jaar zal op zondag 7 juni de jaarlijkse pancratiusdag gehouden worden. De
heilige Pancratius is de patroon van onze parochie. Tevens wordt op die
zondag sacramentsdag gevierd. Dubbel feest dus die dag. Noteer deze dag al
vast in uw agenda.
In onze parochie vieren we pancratiusdag in het eerste weekend van juni,
behalve als in dat eerste weekend Pinksteren gevierd wordt, dan schuift
pancratiusdag een week op. Eigenlijk is de feestdag van Pancratius op 12 mei.
Echter, in mei zijn al vele feesten gepland zodat onze parochie voor de viering
van pancratiusdag heeft gekozen voor het eerste weekend van juni.
Hoe de dag er precies uit zal zien is nog niet bekend. In klein comité wordt de
invulling van die dag bekeken. Zodra daar het een en ander over besproken is
zullen we u middels de infoblaadjes op de hoogte brengen. We hopen op een
mooie viering op een mooie dag.
Gé Kotteman
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Pastoraal Beleidsplan 2015-2018
Op donderdag 19 februari heeft het pastoraal team het pastoraal beleidsplan
voor de komende drie jaar aan de parochie gepresenteerd.
Aan de hand van het verloop van die presentatiebijeenkomst wil ik graag in het
kort aangeven wat de bedoeling is van het pastoraal beleidsplan, hoe het er in
grote lijnen uitziet en hoe er van uit dat plan gewerkt wordt.
Door de fusies van vroegere parochies tot een grotere nieuwe parochie,
waarbij de geloofsgemeenschappen over het algemeen zijn blijven bestaan, is
de behoefte aan een pastoraal beleidsplan noodzakelijk geworden. In de vele
geloofsgemeenschappen had het pastoraat gewoonlijk een eigen vorm
ontwikkeld. In de nieuwe parochie is er veel meer behoefte aan
samenwerking, zeker nu de geloofsgemeenschappen uitdunnen. Dan is het
moeilijk om voort te bouwen op de vaak mondelinge afspraken en de
specifieke rituelen in de geloofsgemeenschappen. Makkelijker werken is het
dan als men een gezamenlijk plan opstelt waarin men zich kan vinden en van
waaruit dan gewerkt wordt in alle geloofsgemeenschappen. In het plan staat
de gedachte van waaruit men werkt en er staat in grote lijnen aangeven wat
men gaat doen.
Pastoor Nijland opent de bijeenkomst en vertelt hoe de avond er uit zal zien.
Pastor Timmermans zal het beleidsplan presenteren. De heer Bisseling,
medewerker van het bisdom en mede-architect van het plan, zal wat vertellen
over de indeling van het plan en de achtergronden daarvan. Daarna zullen de
pastores aangeven waar zij zich de komende drie jaar mee bezig gaan houden.
Na de presentaties is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.
Middels een PowerPointpresentatie laat pastor Timmermans zien hoe het
pastoraal beleidsplan er uit ziet. Hij geeft aan dat de parochie meer is dan de
optelling van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen. De kerk van vroeger is
niet meer de kerk van nu. Dat vereist een herbezinning op de visie en missie.
We moeten beseffen dat door de krimp niet alles meer kan, maar dat we ook
niet alles weg moeten doen. We moeten stappen zetten om straks ook nog
kerk te zijn. We blijven wel vieren, maar niet altijd meer overal en we moeten
tijd nemen om het Verhaal door te geven. Als we meer samen doen geeft dat
meer kracht en meer inspiratie dan in kleine groepen. We weten ons dan
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gesteund. En mocht kerksluiting ooit ons pad kruisen, dan hebben we in elk
geval wat opgebouwd.
De heer Bisseling geeft aan dat er vroeger strak gewerkt werd vanuit de
profielen liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Door alle
veranderingen in de kerk is men nu overgegaan op een andere indeling. Dan
hebben we het over de kerntaken (liturgie, sacramenten en verkondiging),
nabijheid (diaconie) en nieuw pastoraat. Door alle verandering zullen we naar
nieuwe wegen moeten zoeken om de geloofsbeleving en geloofsverspreiding
gaande te houden.
Pastoor Nijland spreekt uit wat we de komende jaren op het gebied van vieren
kunnen verwachten. Enkele punten zijn: Weekendvieringen zullen zoveel
mogelijk doorgang vinden. Bij afwezigheid van pastores zullen doordeweekse
vieringen mogelijk vervallen. De vieringen rondom Pasen zullen in overleg met
het Centraal Liturgisch Beraad plaatsvinden. Voorbereiding op de sacramenten
zal ook om gezamenlijk optreden vragen.
Pastor Meupelenberg gaat in op de uitvoering van de diaconie. Er wordt
nadruk gelegd op de aandacht en de zorg voor de anderen. Er wordt
geprobeerd om binnen de parochie ontmoetingsplekken te creëren. Men richt
zich in de toekomst op omgekeerd bezoekwerk, d.w.z. dat mensen naar de
pastor toe komen en die dan a.h.w. spreekuur houdt.
Pastor Timmermans licht een tipje van de sluier op over de catechese en
gemeenschapsopbouw. Meer dan ooit is het nodig om over geloof te leren.
Steeds meer komt het aan op een bewustere keuze. De sacramenten vormen
de onderdelen van een schakel van contacten met iedereen binnen de
geloofsgemeenschap. Zelfs catechese voor volwassenen is van belang. Te lang
is dit aspect onderbelicht geweest. Volwassenen zelf weten vaak te weinig van
hun geloof en kunnen daar dan moeilijk over praten met anderen. Het omzien
naar anderen, het doorgeven van het geloof dat zorgt ervoor dat we iets
gemeenschappelijks ervaren.
Het lijkt me goed om te zeggen dat het een zeer waardevolle bijeenkomst was
en dat het een goed gevoel geeft dat velen uit de parochie hierbij aanwezig
waren. (een uitgebreid verslag kunt u vinden op onze website)
Gé Kotteman
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Goede Vrijdag: The Passion
The Passion Tubbergen-Geesteren is een andere manier om stil te staan bij
het lijden en sterven van Jezus. De man die alles droeg, helpen dragen. Met
popmuziek, toneel en een verlicht kruis lopen we ongeveer vier kilometer van
het verraad tot voorbij de dood.
Langs het lijden van onze tijd, van elke tijd, van elke mens.

Loop jij mee?
Door de Passion willen we in de H. Pancratius parochie op een bijzondere wijze
Goede Vrijdag beleven. Het lijden en sterven van Jezus. In een tocht van
ongeveer anderhalf uur komt het allemaal voorbij.
Het verraad, de spot, de pijn, het dragen van je eigen kruis, de last van het
kruis van de ander. Het lijden is niet ver van ons. Staan we er bij en kijken we
alleen of doen we zelf iets, zoals ook Jezus deed. Blijven wij staan bij het
verraad, of de veroordeling? Bij de dood of de radeloosheid? Of pakken we
aan, zetten we onze schouders er onder? Langzaam wordt de schemer donker.
En wij strekken ons uit naar het licht.

Draag het kruis…
Loop mee, doe mee!
vrijdag 3 april 19.30 uur-21.30 uur
van de Eeshof (Eeshoflaan Tubbergen)
naar Geesteren (Pancratiuskerk)
Jong en oud:
Het moet een avond worden voor iedereen, voor alle leeftijden.

Route:
We zullen 4 km lopen vanaf de Eeshof, langs de RK scholengemeenschap St.
Canisius over de Huyerenseweg, een stukje langs het water door het gebied
van Rijkswaterstaat (bij slecht weer nemen we de Huyerenseweg. Dan via de
Dorpsstraat naar de Pancratiuskerk in Geesteren.
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Pendeldienst:
Vanaf kwart voor zeven kunnen mensen tegen betaling van € 1,00 gebruik
maken van de pendeldienst vanaf de parkeerplaats van Zaal Kottink.
Chauffeurs kunnen hun passagiers afzetten bij de Eeshof, parkeren in
Geesteren en zelf de pendeldienst nemen. Na afloop kunnen er mensen vanuit
Geesteren naar Tubbergen worden vervoerd.

Slecht ter been:
Mocht je mee willen doen, maar de tocht lopen gaat niet lukken: vanaf
ongeveer 20.45 uur zullen onder leiding van het koor Carpe Diem de teksten
worden voorgedragen die tijdens de tocht worden gebruikt. Daarbij zingen ze
al vast enkele liederen, tot de wandelaars binnenkomen. De route is geschikt
voor gebruikers van rolstoel. Of een rollator mits de conditie dat toelaat.

Medewerking:
Naast een hele brede groep van vrijwilligers werken mee: de koren Multiple
Voices, Courage, Cantiamo, Carpe Diem, verschillende toneelverenigingen uit
de parochie, muziekvereniging St. Cecilia Geesteren, technici,
uitvaartverzorger Hams, de Turftrappers, Carnavalsvereniging de Papsleefn,
KPJ Geesteren, Jong Nederland Geesteren, het pastorale team en vele
anderen.

Info: 06-20428594 of 06-20486904
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Woordzoeker

Avondmaal
chocolade
Eierdop
eieren
goede vrijdag
haas
Kruis
kuikens
lam
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lente
mandje
paasei
paaskonyn
paasontbyt
paastak
penseel
verf
versiering

Peuter en Kleuterkerk
Beste ouders,
We kijken uit naar de komende periode. Daarom willen we ook graag samen
met de peuters en kleuters op weg gaan naar Pasen. De eerstvolgende viering
van de peuter/kleuterkerk is op zondag 5 april a.s. Deze start om 10.00 uur in
de Dagkapel in Geesteren.
Wanneer je kinderen tussen de 2 en 6 jaar hebt, ben je van harte welkom!
De oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen.
Data voor de peuter/kleuterkerk in 2015:
Zondag 5 april: Pasen
Zondag 24 mei: Pinksteren
Zondag 11 oktober: Jonas en de walvis
Zondag 20 december: Kerstmis
Ook voor deze bijeenkomst zullen jullie een uitnodiging ontvangen via het
parochieblad etc. Tevens vindt u informatie over deze bijeenkomsten op de
website: www.hpancratius.nl - Nieuws. Voor vragen kunt u contact opnemen
met het Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: info@hpancratius.nl of
op dins-, woens- en donderdag 06-20433286 of 06-20490726.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Peuter/Kleuter Kerk
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MAS-stage
Hallo,
We zullen ons even voorstellen. Wij zijn Maaike Boerrigter en Carmen
Horenberg. Wij doen vanuit school een maatschappelijke stage in de
parochie van Vasse. Deze stage moet in totaal 30 uur duren en de stage
moet bij een non-commercieel bedrijf zijn. Onze stage-begeleider is
Johan Steggink, hij geeft ons ook wat taken die we kunnen doen. Iedere
keer doen we weer wat anders. Zo hebben we een keer de zolder
opgeruimd, boeken verplaatst en geordend en ook hebben we spelletjes
gedaan met ouderen. Wij hebben deze stage gekozen omdat je het met
zijn tweeën kon doen en dat leek ons erg gezellig. Tot nu toe vinden we
de stage leuk en leerzaam omdat we iedere keer weer andere dingen
gaan doen.
Groetjes,
Maaike Boerrigter en Carmen Horenberg.
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Liturgische vieringen Pasen
Palmpasen zaterdag 28 maart
Albergen
Fleringen
Geesteren
Mariaparochie
Tubbergen

19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Viering
Gezinsviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Gebedsviering

parochiële werkgroep
pastor Linh
Parochiële werkgroep
pastoor Nijland
Parochiële werkgroep

Palmpasen zondag 29 maart
Albergen
Geesteren
Langeveen
Mariaparochie
Reutum
Tubbergen
Vasse
Vriezenveen

10.00 uur
08.30 uur
13.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.00 uur

Gezinsviering
Eucharistieviering
kinderviering
Eucharistieviering
Gezinsviering
Gezinsviering
Gezinsviering
Gezinsviering
Gezinsviering

pastor van Ewijk
pastor Nijland
Parochiële werkgroep
pastoor Oude Vrielink
pastor Timmermans
pastor Heuven
pastoor Linh
Parochiële werkgroep
Pastoor Nijland

Witte Donderdag 2 april:
Albergen

Fleringen
Langeveen
Tubbergen
Vasse

09.00 uur
14.45 uur
19.30 uur
09.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
14.45 uur

Schoolviering
Schoolviering
Eucharistieviering
Schoolviering
Schoolviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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Pastor Huisman
Pastor Timmermans
Parochiële werkgroep
Pastor Linh
pastoor Nijland
Pastor Meupelenberg

Goede Vrijdag 3 april:
Albergen
Fleringen
Geesteren
Langeveen
Mariaparochie
Tubbergen
Vasse
Vriezenveen

15.00 uur
19.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Kruisweg
Viering
Kinderkruisweg
Kinderkruisweg
The Passion
Kruisweg
Viering
Kruisweg
Kruisweg
Viering
Kruisweg
Kruisweg

pastor Wiggers
pastor Huisman
pastor Meupelenberg
parochiële werkgroep
pastor Timmermans
pastor Linh
pastoor Nijland
pastor Heuven
pastoor Nijland
pastor Linh
pastor van Ewijk

Paaszaterdag 4 april:
Albergen
Langeveen
Tubbergen

20.00 uur Paaswake
19.00 uur Paaswake
20.00 uur Paaswake
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pastor Huisman
pastoor Linh
pastoor Nijland

1e Paasdag 5 april:
Albergen
Fleringen
Geesteren

Langeveen
Mariaparochie
Reutum
Tubbergen
Vasse
Vriezenveen

10.00 uur
09.00 uur
08.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.00 uur

Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistieviering
Peuter en Kleuterkerk
Woord en Communie
Woord en Communie
Woord en communie
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

parochiële werkgroep
diaken Thöni
pastoor Nijland
pastor Timmermans
parochiële werkgroep
parochiële werkgroep
pastor Meupelenberg
pastor van Ewijk
pastoor Nijland
pastor Linh
pastor Heuven

Woord en communie
Woord en communie
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

pastor Meupelenberg
pastor Timmermans
pastor Linh
pastoor Nijland
pastoor Nijland

2e Paasdag 6 april:
Albergen
Langeveen
Mariaparochie
Tubbergen
Vasse

10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
09.00 uur

(wijzigingen voorbehouden)

Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op:
www.hpancratius.nl/index.php/vieringen-hpancratius
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Gedicht: Seizoenen

En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen
of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.
(Toon Hermans)
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Pastoraal Team
G.J. Nijland, priester, pastoor
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
0546 - 62 21 96
pastoor.nijland@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo
0546 - 87 39 36
pastor.linh@hpancratius.nl

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker
Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar
0546 - 68 10 72
pastor.boomkamp@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren
0546 – 63 12 16
pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker
Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen
06 - 04 28 594
pastor.timmermans@hpancratius.nl
G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)
Werkadres: Ootmatsumsestraat 176, 7665 SE Albergen
06 – 36 56 12 28.
pastorwiggers@live.nl
WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand,
ziekte en bij overlijden belt u altijd met :
06 – 20 43 01 55
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