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NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 7–21 JANUARI 2023 
 
WEEKENDVIERINGEN IN DE KERKZAAL 
Om energie te sparen wordt de kerkzaal alleen in het weekend en bij uitvaartvieringen verwarmd tot 
maximaal 15 graden. De beperkingen in verband met corona zijn vervallen.  
Belangrijk blijft: Thuisblijven, als u klachten heeft, die kunnen wijzen op Corona of griep. 
 

VANAF 7 JANUARI BEGINNEN DE ZATERDAGAVONDVIERINGEN OM 18.30 UUR 
 

ZATERDAG 7 JANUARI  
Op zaterdag 7 januari is er om 18.30 uur een Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep.  
Het Herenkoor ondersteunt de Samenzang. 
Na afloop van de viering is er een nieuwjaarsbijeenkomst in de ontmoetingsruimte. Na de koffie met 
kniepertje is er een drankje en een hapje. Iedereen is welkom. 
ZONDAG 15 januari 
Op zondag 15 januari is er om 11.00 uur een Eucharistieviering. Pastor C. Pikkemaat is de voorganger. 
Het Allegrokoor verzorgt de zang. 
ZATERDAG 21 JANUARI 
Zaterdag 21 januari is er een Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep.  
Het Herenkoor verzorgt de zang. 
 
DINSDAGMORGEN: SAMEN VIEREN EN ELKAAR ONTMOETEN 
De vieringen op dinsdag beginnen om 9.30 uur. Om de stookkosten te beperken zijn de vieringen in de 
winter in de ontmoetingsruimte. Op 10 januari is er een Eucharistieviering en op 17 januari is er een 
Woord- en Gebedsviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
VOOR HET EERST KERSTMIS VIEREN IN DE FRANCISCUSKERK  

Na de beperkingen door Corona kon er in 2022 voor het eerst Kerstmis gevierd 
worden in de Franciscuskerk. De vieringen op kerstavond en kerstmorgen werden 
druk bezocht. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Het waren mooie vieringen, 
alleen jammer genoeg wel met hindernissen.  
Op 24 december ging pastoraal werker Annet Zoet voor in de viering, deze was 
samengesteld door leden van het ExRa-koor, dat ook de zang verzorgde. Er werd 
meegezongen, gebeden en geluisterd naar de overweging, die helaas door storing 

van het geluid moeilijk te verstaan was. We hebben nog steeds te maken met ‘technische’ kinderziektes in 
onze nieuwe kerk, maar daar wordt hard aan gewerkt. De overweging is nu op de website terug te lezen. 
Ook op Eerste Kerstdag werd de overweging verstoord, nu met een heel andere oorzaak. De koster maakte 
het schaaltje met wierook klaar dicht bij de rookmelder, waardoor het brandalarm afging. “Er zaten 2 
mensen naast me die aangaven: zolang het herenkoor nog rustig blijft zitten, zal er wel niets ergs aan de 
hand zijn”. Het duurde even voordat de knop om het alarm uit te zetten gevonden was, maar daarna kon, 
nadat de overweging was afgerond, de viering weer verder gaan. Het Herenkoor zong tijdens de viering 
een bijzonder mooi Pools Kerstlied; menigeen was hiervan onder de indruk. 
Na de viering werd er koffie en thee geschonken met een kerstkoekje. Hierbij was de opkomst zo 
onverwacht groot, dat er zelfs koffie bijgezet moest worden. Het was een heel mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en Zalig Kerstfeest te wensen. 
 
GROTE BELANGSTELLING VOOR DE EXPOSITIE VAN DE KERSTGROEPEN IN ONZE KERK  
De expositie was een groot succes. Op eerste en tweede kerstdag zijn er in totaal ongeveer 200 bezoekers 
geweest. Intussen zijn de losse kerstgroepen opgeruimd. De kerstgroepen in de vitrine staan er nog en 
uiteraard ook onze eigen kerststal. In de Samenloop komt hierover een uitgebreider artikel.  
 
OUDEJAARSVIERING 
Na een onderbreking van 2 jaar door de coronapandemie werd 2022 weer met een traditionele 
gebedsviering afgesloten. In een bijzondere setting stonden we stil rond het thema: ‘de kracht van het 
kleine’. Er waren mooie teksten, gebeden en liederen; de zang werd ondersteund door het Herenkoor.  
Het koor sloot het jaar af met het al even traditionele kofferbakborreltje, waar ook de aanwezigen bij 
konden aansluiten. 

 



 
OPENINGSTIJDEN KERKGEBOUW, BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18  
Het gebouw is toegankelijk via de ingang aan het Berfloplein. Van ma. t/m vrij. zijn er van 9.30-11.30 uur 
mensen van de werkgroep Gastvrij aanwezig. Zij zorgen voor een gastvrij onthaal met koffie en thee en 
nemen ook de telefoon aan. U kunt terecht voor een praatje, een kaarsje opsteken, de krant lezen, 
misintenties doorgeven, vragen die u heeft en een rondleiding door de kerk. 
Op donderdag is het secretariaat geopend tussen 9.30 en 11.30 uur, tel. (074) 291 30 09.  
We zijn ook bereikbaar via het mailadres: franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl  
Als er behoefte is aan bezoek van iemand vanuit de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap thuis of in 
een zorginstelling, kunt u dat doorgeven aan het secretariaat. 
Bij een overlijden bel: 06-571 192 53, de uitvaarttelefoon van onze geloofsgemeenschap.  
 
Bij pastorale nood, voor het sacrament van de zieken of voor een ziekenzegening kunt u contact opnemen 
met onze pastores:   Pastoor J. Jansen:  06-46 90 72 33 (maandag vrij) 
    Pastoraal werker A. Zoet: 06-27 12 46 95 (vrijdag vrij) 
 
OVERLEDEN: 

Op maandag 26 december is Vir Hemmer-Schneider overleden. Zij is 83 jaar geworden en was 
gehuwd met Henk Hemmer. Op dinsdag 3 januari was de uitvaartviering in onze kerk. 
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden. 
Op zondag 25 december is Greetje Nijhof-Kerkhof overleden. Zij is 93 jaar geworden.  
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 29 december. 
Bidden wij voor de overledenen en voor iedereen, die hen zal moeten missen.  

 
INTENTIES VOOR LIVESTREAMVIERINGEN EN NIEUWSBRIEF 
Intenties, die vermeld moeten worden in de nieuwsbrief, dienen op dinsdag vóór 11.30 uur binnen te zijn, 
via de mail of telefonisch (06-224 889 09). Het rekeningnummer NL79 ABNA 0590 2353 11 is speciaal 
bedoeld voor uw bijdrage van € 10,00 voor de intenties. Deze intenties kunnen doorgegeven worden aan 
de livestreamviering van het pastoraal team, die iedere week op YouTube om 9.30 uur vanuit Borne via  
RK Twente Zuid te volgen is. 
 
INTENTIES VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN 
Vast:  Vir Hemmer-Schneider, Greetje Nijhof-Kerkhof, Marietje Lelifeld-Hofstede, Lerida Molina,  

Cor Henselmans, Gerrie van Rooij-Groothuis, Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
7 jan. eerste jaargedachtenis Riny Bruinink-Hoveling, eerste jaargedachtenis Truus Middendorp-Buursen, 
 ouders Groothuis-Effting, Jan Stam in jaargedachtenis 
15 jan. overl. familie Nijman-Schmacks 
 
INFORMATIE OVER ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP VIA DE WEBSITE VAN DE GOEDE HERDER PAROCHIE 
Op de nieuwe website van de parochie: www.degoedeherderhengelo.nl staat nu ook een foto van onze 
Franciscuskerk, waarop u kunt doorklikken. De informatie die u daar aantreft, wordt zo actueel mogelijk 
gehouden. Daar vindt u ook de tekst van de overweging op kerstavond.  
 
MANDEN VOOR DE VOEDSELBANK 
Aan de oproep in de Nieuwsbrief en via de Franciscusapp is goed gehoor 
gegeven. Er zijn 4 manden en  
2 grote dozen met houdbare levensmiddelen naar de voedselbank gebracht. En hoewel iemand zei, dat dit 
een druppel op de gloeiende plaat is, waren de vrijwilligers van de voedselbank heel enthousiast en 
bedankten ze de Franciscusgeloofsgemeenschap heel hartelijk danken. 
De manden blijven in ieder geval t/m 7 januari staan. Misschien zat er in het kerstpakket iets waar u een 
ander blij mee kunt maken, of anders een ‘1+1 gratis’ artikel? Misschien krijgt deze actie wel een vervolg. 
 
DANK VOOR ALLE INZET 
Dank aan de mensen die de expositie van de kerstgroepen mogelijk gemaakt en opgebouwd hebben en die 
intussen ook weer opgeruimd hebben. Ook dank aan de mensen van de werkgroep kerstversiering en 
succes bij het opruimen volgende week. Dank aan allen die bijgedragen hebben voor de voedselbank en de 
adventsactie. Dank aan iedereen die zich in deze drukke periode extra ingezet heeft voor onze 
geloofsgemeenschap. 
 
ZONDAG 22 JANUARI is er weer Zondagse Soep. Opgeven kan tot en met woensdag 18 januari. 
 

Nieuwjaarswens van Pastoor Jurgen Jansen: 
“In elke kerststal staat wel een beeld dat is beschadigd. Mensen kunnen elkaar beschadigen. 

Met kerst is ‘Hij die heel maakt’ geboren. 
Ik wens alle mensen een jaar toe, waarin we anderen en onszelf heel houden.” 
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