
 
GELOOFSGEMEENSCHAP

 

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI 

 

BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO 
Lente bij de achterdeur van de kerk! 

NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 18 FEBRUARI-4 MAART 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. 
 
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.   
SPECIALE COLLECTE DIT WEEKEND NAAR AANLEIDING VAN DE RAMP IN SYRIË EN TURKIJE  
De opbrengst van deze collecte gaat via de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in 
Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet. 
Ook als u niet naar de kerk komt, kunt u hier aan bijdragen door uw gift te storten op  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving. 
 
ZONDAG 26 FEBRUARI, EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Op zondag 26 februari is er om 11.00 uur een Eucharistieviering. Pastoor J. Jansen is de voorganger. 
Het Herenkoor verzorgt de zang. 
 
ZATERDAG 4 MAART 
Op zaterdag 4 maart is er om 18.30 uur 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 ‘s winters 
in de ontmoetingsruimte. Op 21 februari is er een Woord- en Communieviering en op 28 februari is er een 
Woord- en Gebedsviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
22 FEBRUARI ASWOENSDAG, VEERTIGDAGENTIJD, bezinning voor jezelf en aandacht voor de ander 
• De opening van de expositie “Catharsis”, die gedurende de Veertigdagentijd in de Waterstaatskerk 

plaatsvindt, is op zondag 26 februari om 12.00 uur door Désanne van Brederode, filosofe en schrijfster 
m.m.v. Rosa Berman - violiste en performer. Van Brederode gaat in op het thema van de tentoonstelling. 
Berman maakt improvisaties op viool n.a.v. de lezing en twee kunstwerken. 
De studiedag ‘Loutering en rouw’ is op zaterdag 1 april van 10.00-14.30 uur. Later volgt meer informatie.   

• De Vastenactie vraagt aandacht voor Zuid-Soedan. In de Samenloop leest u er meer over. 
 
LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP deel 2  
De taken van de Locatieraad gaan veel verder dan de ‘zorg voor de stenen’.  

Het betreft namelijk de verantwoordelijkheid over financiën, secretariaat, organisatie, 
coördinatie/aansturing, inrichten commissies en werkgroepen, communicatie en beheer. 
Een uitgebreid takenpakket dus. De Locatieraad legt rechtstreeks verantwoording af aan 
het Parochiebestuur van De Goede Herder. 

Functies binnen onze Locatieraad zijn: voorzitter, secretaris, budgethouder/ penningmeester, beheer 
gebouw, communicatie en vertegenwoordiging in bestuur De Goede Herder parochie. 
De Pastoraatsgroep houdt zich bezig met de pastorale zorg in de geloofsgemeenschap en zorgt ervoor dat 
het pastorale beleid zichtbaar wordt gemaakt. In onze Pastoraatsgroep zijn de aandachtsvelden diaconie, 
catechese, liturgie, gemeenschapsopbouw en jongeren vertegenwoordigd. Ieder lid van de 
Pastoraatsgroep houdt contact met de werkgroepen en is bij de vergaderingen van deze werkgroepen, 
indien nodig, aanwezig. De werving en organisatie van de vrijwilligers in onze gemeenschap wordt 
regelmatig in de Pastoraatsgroep besproken. 
De Locatieraad en Pastoraatsgroep vergaderen gezamenlijk, vandaar dat voorzitter (Marion Weenink) en 
secretaris (Harriët Elias) bij beide dezelfde functie hebben. In de inloopruimte van de Franciscuskerk komt 
binnenkort een lijst te hangen met de namen en verdere gegevens en een foto van de personen, die in de 
Locatieraad en de Pastoraatsgroep zitten, zodat u weet, wie u waarvoor kunt aanspreken en ook hoe u die 
persoon kunt bereiken. Wordt vervolgd. 



 
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: 06-57 11 92 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 (06-22 48 89 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, Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
18 febr. Marcel Klieverik in jaargedachtenis, Henk Brager in jaargedachtenis  
di. 21 febr. Toby Hofstede 
26 febr.  Riny Bruinink-Hoveling 
 
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 deze website vindt u ook de link om de jubileumviering van het ExRa-koor terug te kijken. 
 
FOTOBOEK OPEN DAG EN INZEGENING VAN ONZE KERK 
Het fotoboek van de Open Dag en de inzegening en de brunch ligt in de inloopruimte op het bureau, recht 
tegenover de deur. U kunt het fotoboek ook digitaal bekijken via de 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 
Juist in de veertigdagentijd vragen we uw aandacht voor de Voedselbank! 
De manden voor houdbaar voedsel voor de Voedselbank staan achter in de kerk, onder de tafel.  
Er zijn veel mensen, die onze extra hulp goed kunnen gebruiken.  
De opbrengst van de collecte voor de voedselbank in de viering op 12 februari was: € 274,44. 
 

MET DE WERKGROEP ‘SAMEN OPLOPEN’ NAAR DE ZUSTERS IN DENEKAMP  
Op woensdagmiddag 29 maart 2023 gaan we op bezoek bij de zusters Franciscanessen 
van Denekamp en Noord-Deurningen. We horen de 
geschiedenis van het klooster, krijgen een rondleiding en koffie 
met iets lekkers. We sluiten af met hapjes. We verzamelen om 
13.15 uur bij de Franciscuskerk.  
Het programma duurt tot 17.30 uur. Kosten: 15 euro p.p. te 
voldoen bij vertrek. We gaan met eigen auto’s. Reiskosten 3 
euro p.p. voor de chauffeur.  

In de inloopruimte van de kerk ligt een intekenlijst. Tijdens openingstijden van 
de kerk kunt u zich opgeven, dat kan ook telefonisch. Opgeven kan tot 15 maart.  
Als u zich opgeeft rekenen we erop, dat u meegaat in verband met de gemaakte kosten.  
We zoeken chauffeurs. Wilt u mensen meenemen in uw auto, geef dat aan op de lijst.  
Bij minimaal 15 mensen kan het doorgaan.  
Patricia Wellen, Mieke Veelders, Elly Klieverik 
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