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NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 4 - 18 FEBRUARI 2023 
Meer privacy in de inloopruimte 

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. 
 
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. 
ZONDAG 12 FEBRUARI 
Zondag 12 februari is er om 11.00 uur een oecumenische gebedsviering samen met de Remonstrantse 
gemeente Twente. Pastor Annet Zoet en dominee Kirsten Slettenaar zijn de voorgangers.  
Het koor Inpajoko uit Borne verzorgt de zang.  
ZATERDAG 18 februari 
Zaterdag 18 februari is er een Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep ‘Stromend Water’ 
van de Thabor-geloofsgemeenschap. De Cantores verzorgen 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 7 februari is er een Woord- en gebedsvieringviering en op 14 februari is er 
een Eucharistieviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, OECUMENISCHE VIERING 12 FEBRUARI OM 11.00 UUR. 
Een traditie wordt weer opgepakt. Jarenlang vierden de Remonstrantse 
Gemeente Twente en de geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus samen in januari 
de viering in de Week van Gebed. De laatste jaren waren er in de Raphaëlkerk 
alleen vieringen op zaterdagavond mogelijk en was de oecumenische viering 
steeds in de Remonstrantse kerk. Dit jaar vieren we, in verband met het 
ambtsjubileum van ds. Slettenaar nu op 12 februari, weer samen, dit jaar in de 
Franciscuskerk. 
De Week van gebed voor de eenheid van christenen is een internationale gebedsweek, die geboren is uit 
het verlangen naar christelijke eenheid. In 2023 worden de kerken aangemoedigd om goed te doen en 
recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid en racisme. Het materiaal voor deze gebedsweek werd dit jaar aangereikt door kerken uit 
de Amerikaanse staat Minnesota. Het thema van dit jaar is ‘Doe goed, zoek recht ‘. 
De geloofsgemeenschap van de H. Franciscus van Assisi en de Remonstrantse Gemeente Twente komen 
samen in de Franciscuskerk op zondag 12 februari om 11.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd!  
 
JUBILEUMVIERING MET EXRA-KOOR, ANDERS DAN ANDERS.  DE KRACHT VAN (SAMEN) MUZIEK (MAKEN) 
Afgelopen zondag, 29 januari, werd het jubileumjaar van het ExRa koor ingeluid. Een geschiedenis van  
50 jaar samen zingen en samen vieringen voorbereiden. Dat betekent vaak heel diep bij jezelf te rade gaan, 
maar ook samen vreugde en verdriet delen en daar samen in groeien, samen wijzer worden.  
De koorleden hadden liederen uitgekozen, die voor hen een speciale betekenis hadden. Daarom waren er 
in deze viering heel veel liederen en kon de overweging vervangen worden door de mooie woorden in 
teksten en liederen. Als je die liederen dan in verbinding brengt met de ‘vrije vertaling’ van het Evangelie 
van de Bergrede, de zaligsprekingen, die door de voorganger gelezen werd, dan ervaar je ‘de kracht van 
(samen) muziek (maken)’. Het was een speciale viering, die zonder boekje te volgen was via een mooie 

PowerPointpresentatie. De teksten en ook de namen van overledenen, die 
herdacht werden, kwamen op deze manier gepresenteerd, veel meer 
‘binnen’, zoals meerdere kerkgangers vertelden.  
De dirigent beloofde ons voor de volgende keer, Palmzaterdag, een 
viering, waar meegezongen kan worden! Na de viering werd er druk 
nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers. 
 

ExRa-koor bedankt en natuurlijk ook gefeliciteerd met dit jubileum!  
 



 
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) 
 
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 ook doorgegeven worden 
aan de livestreamviering, die iedere zondag om 9.30 uur vanuit Delden 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,  

 Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
4 febr.  Uit dankbaarheid 
7 febr.  (dinsdag) voor de overleden fam. van den Einde en de fam. van Heiningen 
12 febr. 1e jaargedachtenis Henk Wielens, Henk Brager in jaargedachtenis, overl. familie Nijman-Schmacks  
 
INFORMATIE OVER ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP VIA DE WEBSITE VAN DE GOEDE HERDER PAROCHIE 
Op de bijgewerkte website van de parochie: www.degoedeherderhengelo.nl  kunt u doorklikken op de 
Franciscuskerk. De informatie, die u daar aantreft, wordt zo actueel mogelijk gehouden.  
Op de website van De Goede Herder vindt u ook de nieuwe Pastorale Nieuwsbrief. 
 
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. U kunt het fotoboek bekijken in de inloopruimte, 
omdat daar het licht veel beter is dan de ontmoetingsruimte. Om te voorkomen dat er koffievlekken op 
komen ligt het boek op het bureau links, recht tegenover de ingang.  
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. 
 

MANDEN VOOR DE VOEDSELBANK 
De manden voor houdbaar voedsel voor de Voedselbank blijven achter in de kerk 

staan, onder de tafel. Er zijn veel mensen die onze extra hulp goed kunnen gebruiken. 
 
ZONDAGSE SOEP OP 19 FEBRUARI  
Iedereen is welkom voor lekkere zelfgemaakte en goed gevulde soep, brood en een toetje.  
Inloop 12.15 uur, aan tafel om 12.30 uur. De kosten bedragen € 4,00.  
Achter in de kerk ligt een flyer. De inschrijving sluit op 15 februari.  
 

LOCATIERAAD EN EEN PASTORAATSGROEP, WORDT VERVOLGD!  
Je hoort vaak, dat mensen niet weten bij wie ze tegenwoordig binnen de 
geloofsgemeenschap met hun vragen terecht kunnen. Het wordt tijd om u niet alleen te 
informeren over de verbouwing, maar ook over de hele organisatie van onze 

geloofsgemeenschap. In de H. Franciscus van Assisi is er een Locatieraad en een Pastoraatsgroep. Er wordt 
wel gezegd dat de Pastoraatsgroep verantwoordelijk is voor het welzijn van de mensen en de Locatieraad 
verantwoordelijk is voor de stenen, dus het gebouw. Maar dat is wel heel erg kort samengevat. Om u te 
informeren wie er allemaal in zitten, wat hun taak is, wat daar allemaal bij hoort en bij wie je voor welke 
vragen terecht kunt, kunt u in de komende nummers van de nieuwsbrief meer lezen. 
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