
GELOOFSGEMEENSCHAP  
 

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI  
 

BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO 
 

NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 21 JANUARI - 4 FEBRUARI 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 21 JANUARI 
Zaterdag 21 januari is er een Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep.  
Het Herenkoor verzorgt de zang. 
ZONDAG 29 JANUARI 
Zondag 29 januari is er om 11.00 uur een feestelijke gebedsviering ter gelegenheid van het 50-jarig  
bestaan van het ExRa-koor. De samenstelling van de viering en de zang zijn in handen van het ExRa-Koor.  
De voorganger komt uit de werkgroep. 
ZATERDAG 4 FEBRUARI 
Op zaterdag 4 februari is er om 18.30 uur een Eucharistieviering. Pastor C. Pikkemaat is de voorganger. 
De Schola van de St. Lambertus Basiliek 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 ‘s winters 
in de ontmoetingsruimte. Op 24 januari is er een Woord- en Communieviering en op 31 januari is er een 
Woord- en Gebedsviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
1973 - 50 JAAR EXRA-KOOR – 2023    DE KRACHT VAN (SAMEN) MUZIEK (MAKEN) 
Op 31 januari 1973 werd door Carel Wenstedt het jongerenkoor van de toenmalige 
Raphaëlkerk opgericht. Na de fusie met de Exodusparochie in 1978, gaat het koor verder als 
ExRa jongerenkoor. Nu, 50 jaar later, is het koor - de naam is intussen veranderd in ExRa-koor 
- nog steeds springlevend, in de Franciscuskerk. Op zondag 29 januari om 11.00 uur luiden ze 
het jubileumjaar in, tijdens een feestelijke gebedsviering waarin muziek de boventoon voert. 
U bent van harte welkom. Na de viering is er iets lekkers bij de koffie. 
 
FOTOBOEK OPEN DAG EN INZEGENING 
Van de foto’s van de Open Dag en van de inzegening van onze kerk zijn een heleboel foto’s gemaakt. 
Hier is een mooi fotoboek van gemaakt door Lidy Katier. Vanaf dinsdag 24 januari kunt u het fotoboek 
bekijken in de inloopruimte of in de ontmoetingsruimte. Digitaal het boek bekijken kan via volgende link: 
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken?widgetId=aa80232e-c266-4225-b8c7-d9b8b09fb296 
Als u zelf losse foto’s digitaal zou willen ontvangen, noteer dan het nummer van de foto, uw mailadres, uw 
naam en uw telefoonnummer op de lijst, die bij het fotoboek aanwezig is. Als u weet dat er foto’s van u 
gemaakt zijn, bij de Open Dag op 1 oktober en/of bij de inzegening en de brunch op 9 oktober en ze staan 
niet in het boek, maar u wilt ze toch graag zien, dan kunt u ook uw naam en telefoonnummer doorgeven. 
We bellen u dan om een afspraak te maken. 
 
WEL EN WEE ROND DE FRANCISCUSKERK 
• Er wordt nog steeds hard gewerkt om de kinderziektes met het geluid tijdens de vieringen op te lossen. 
• De dakdekker is bezig geweest om te zorgen dat het regenwater de volgende keer buiten blijft. 
• De Samenloop komt dit jaar van een nieuwe drukker en dat betekende, dat er afgelopen dinsdag wel 

een aantal mensen aanwezig was om te gaan tellen, maar nog geen Samenloop! Die kwam te laat. 
Op woensdagmorgen is er, nu met minder mensen vroeg begonnen, en zijn de meeste pakketjes ook 
opgehaald. Als de Samenloop bij u een dagje later kwam, was dit de oorzaak. Veel dank voor iedereen 
die geholpen heeft om dit probleem op te lossen. 

• We hebben een schitterende foto (rechts boven) ontvangen van de kerk bij avond. 
 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
Met het bovenstaande motto is deze week de Actie Kerkbalans van start gegaan.  
Behalve onze inzet voor de kerk, is ook onze bijdrage hard nodig om de kerk een goede 
toekomst te geven, een plek waar mensen, ook jongeren, voelen dat ze welkom zijn. 

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken?widgetId=aa80232e-c266-4225-b8c7-d9b8b09fb296


 
INFORMATIE OVER ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP VIA DE WEBSITE VAN DE GOEDE HERDER PAROCHIE 
Op de bijgewerkte 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.  
 
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 vrijdag 6 januari is Niels van Hoogmoed overleden. Hij is 30 jaar geworden en was gehuwd 
met Ilona van Hoogmoed-Agterhuis. Van de mogelijkheid om in onze kerk afscheid te nemen en 
de naasten te condoleren op vrijdag 13 januari, is zeer druk gebruik gemaakt.  
Het afscheid vond plaats in besloten kring. 
Bidden wij voor de overledene en voor iedereen, die hem 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:  Niels van Hoogmoed, Vir Hemmer-Schneider, Greetje Nijhof-Kerkhof, Marietje Lelifeld-Hofstede,  

Lerida Molina, Cor Henselmans, Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
21 jan. Eerste jaargedachtenis Riny Bruinink-Hoveling 
29 jan. Johan en Riety Bakker, Susanne van Dorst, Pierre Coonen 
 
KERSTVIERING VAN DE OEKRAÏNERS  
Wat mooi om te horen, dat onze klokken van de Franciscuskerk op zondag 8 
januari beierden als een oproep om vluchtelingen uit Oekraïne uit te nodigen voor 
hun Kerstfeest. Als orthodoxe christenen vieren zij het Kerstfeest op de dag na 
Driekoningen. Zo konden we weer eens laten zien, dat we een gastvrije 
kerkgemeenschap zijn. De feestelijke viering werd voorgegaan door de priester 
Petro uit Oekraïne, terwijl de Byzantijnse zang verzorgd werd door het “Twents 
Byzantijns Ensemble” met behulp van 3 dames uit Oekraïne.  
Al met al was het een zeer sfeervol en bij tijd en wijle een emotioneel gebeuren, 
waarbij regelmatig een traantje weggepinkt werd. Het was duidelijk, dat deze 
mensen, zo ver van huis, in dit uur en met elkaar een stukje thuisland mochten 
ervaren. Ook goed om te zien dat onze eigen parochianen aanwezig waren en ook 
al kwamen de woorden bij ons niet binnen, de sfeer was weldadig. In de gang werd 
Jan van Weers geknuffeld door twee Oekraïense mannen zeer geëmotioneerd, het huilen stond hen nader 
dan het lachen, een duidelijk teken dat het hen wat gedaan heeft.  
Na de viering kon men elkaar ontmoeten in de ontmoetingsruimte en werden we verrast door een mooi 
verzorgde lunch, gesponsord door Bakkerij Nollen en de Broodbode van het Esrein. Spontaan vormde zich 
daar een koortje en werden er uit volle borst liederen uit hun land gezongen. We hopen, wensen en bidden 
dat de vluchtelingen hun volgende kerst weer bij hun eigen mensen in hun eigen land mogen vieren. En zo 
niet, dan zullen we er, zo mogelijk, met Pasen toch zeker weer voor hen zijn. 
 
MANDEN VOOR DE VOEDSELBANK 
De manden voor houdbaar voedsel voor de Voedselbank blijven staan achter in de 
kerk. Er zijn veel mensen die deze extra hulp goed kunnen gebruiken. 

http://www.degoedeherderhengelo.nl/
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