
 
GELOOFSGEMEENSCHAP

 

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI 

 

BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO 
Pastoor Jansen ontmoet Abraham 

NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 4 MAART-18 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. Blijf thuis als u anderen zou kunnen aansteken met uw luchtwegklachten. 
 
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. 
 
ZONDAG 12 MAART OECUMENISCHE VIERING VAN WOORD & GEBED OM 10.00 UUR 
Op zondag 12 maart a.s. komen we samen met leden van de Protestantse Gemeente van de 
Waterstaatskerk in een viering van Woord & Gebed. Dominee Wachtmeester gaat voor samen met een lid 
van onze werkgroep. Het Allegrokoor verzorgt de zang.  
Toen zowel de Moeder Teresakerk als de Bethelkerk nog bestonden kwamen beide gemeenschappen 
jaarlijks in een gemeenschappelijke viering bij elkaar. Aan ‘beide kanten’ kennen we nu een nieuwe 
situatie. Zo is bij de inwijding van de H. Franciscuskerk de gedachte gegroeid de oude banden weer aan te 
halen. Deze eerste bijeenkomst is in de Franciscuskerk, ook om voormalige Bethelkerkgangers de 
mogelijkheid te geven om in een nieuwe, maar ook vertrouwde, omgeving samen te komen.  
Om praktische redenen begint de viering om 10.00 uur!  
 
ZATERDAG 18 MAART 
Op zaterdag 18 maart is er om 18.30 uur 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 maart is er een Woord- en Gebedsviering en op 14 maart gaat pastoor J. 
Jansen voor in de Eucharistieviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
OPBRENGST SPECIALE COLLECTE NAAR AANLEIDING VAN DE RAMP IN SYRIË EN TURKIJE  
De opbrengst van de collecte op 18 februari was: € 497,50 
 
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.  

 
LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP deel 3  
Bij wie kunt u waarvoor terecht? 
In de inloopruimte hangt een lijst met de namen en verdere gegevens van de personen, 
die in de Locatieraad en de Pastoraatsgroep zitting hebben, zodat u weet, wie u 
waarvoor kunt aanspreken en ook hoe u die persoon kunt bereiken.  

Binnen de Pastoraatsgroep houden de leden contact met de werkgroepen en wonen vergaderingen bij.  
Anneke Platvoet is contactpersoon voor Diaconie.   
Hieronder vallen de werkgroepen: Bezoekgroep, M.O.V. (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede), 
ondersteuning SWOK, OuderenOntmoetingsDag, Verlies en hoe Verder, Zondagse Soep.  
Elly Klieverik is contactpersoon voor Catechese.  
Hieronder vallen de werkgroepen: Doopvoorbereiding, Eerste Heilige Communie, Vormsel, contact 
basisscholen, Samen Oplopen. 
Annet Post is contactpersoon voor Gemeenschapsopbouw.  
Hieronder vallen de werkgroepen: Gastvrij, Koffiekwartier, Kerkbijdrage/-balans, kerkschoonmaak, 
kerstversiering, distributie Nieuwsbrief en Samenloop, tuinonderhoud, hand- en spandiensten, 
klussenteam en de inkoop van alle artikelen, uitgezonderd liturgische artikelen.  
Erik Mollink is contactpersoon voor Jongeren. 
Hieronder vallen de werkgroepen: Commissie Jongerenruimte, Jongerenpastoraat (in oprichting). 
Wordt vervolgd. 
 

http://www.degoedeherderhengelo.nl/


 
OPENINGSTIJDEN KERKGEBOUW, BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18  
U bent welkom. 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 van 9.30-11.30 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:   Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
4 mrt.   Ben Mettinkhof 
di. 7 mrt. voor de overleden fam. van den Einde en de fam. van Heiningen 
12 mrt.   Frans Weghorst in jrgd., overl. familie Nijman-Schmacks 
 
VEERTIGDAGENTIJD, bezinning voor jezelf en aandacht voor de ander 
• Gedurende de Veertigdagentijd vindt in de Waterstaatskerk expositie “Catharsis” plaats. De studiedag 

‘Loutering en rouw’ is op zaterdag 1 april van 10.00-14.30 uur. Volgende keer volgt meer informatie.  
• De Vastenactie vraagt aandacht voor Zuid-Soedan. In de Samenloop leest u er meer over. Voor uw 

vastenzakje staat er een doos op de tafel achter in de kerk. 
• 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.  

 
PALMPASEN, KINDEREN HOREN ER BIJ 
Wij nodigen belangstellende ouders uit om met hun kind(eren) zaterdagmiddag 1 april om 
14.00 uur in de Franciscuskerk een Palmpasenstok te maken. In de viering van 18.30 uur 
lopen de kinderen dan mee in de Palmpasenoptocht in de kerk. Graag opgave voor 31 
maart bij het secretariaat van de Franciscuskerk. Telefonisch tussen 9.30 en 11.30 uur of via 
de mail: franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl 
 

MET DE WERKGROEP ‘SAMEN OPLOPEN’ NAAR DE ZUSTERS IN DENEKAMP  
Op woensdagmiddag 29 maart gaan we op bezoek bij de zusters Franciscanessen van 
Denekamp en Noord-Deurningen. 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. 

Opgeven kan tot 15 maart. Tijdens openingstijden van de kerk kunt u zich opgeven, ook telefonisch. Als u 
zich opgeeft rekenen we op u, dit in verband met de gemaakte kosten. Wilt u mensen meenemen in uw 
auto, geef dat aan op de lijst. Patricia Wellen, Mieke Veelders, Elly Klieverik 
 
‘VERLIES EN HOE VERDER’ 21 MAART 2023 VAN 14.00 – 16.00 UUR 
Een middag om samen te komen en met elkaar te delen, of alleen te horen, hoe te 
leven na een groot verlies. Na een korte inleiding gaan we in gesprek met elkaar onder 
begeleiding van de werkgroep Verlies en hoe verder. Rouwen/ rouwarbeid is een 
persoonlijk en uniek proces. De éne mens rouwt anders dan de ander. Er bestaat niet iets als een 
handleiding en het ligt ook niet vast hoelang een rouwproces duurt. Door gezien en gehoord te worden, 
kan het samen stilstaan bij een verdrietig moment steun geven om door te gaan. Ook al was u op  
8 november jl. niet aanwezig; u bent allen van harte welkom op dinsdag 21 maart. 
 

KIJKT U VAST UW KLEDINGKAST NA?  
De kledinginzamelingsactie is dit voorjaar gepland op 1 april a.s. 
Deze keer ten behoeve van een betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië. 
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