
 
GELOOFSGEMEENSCHAP

 

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI  

 

BERFLOPLEIN 18, 7553 JZ HENGELO 
Een opvallend huisnummer! 

NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 18 MAART-1 APRIL 2023 
 

VANAF 1 APRIL VERSCHIJNT DE NIEUWSBRIEF OM DE DRIE WEKEN, DUS 1 APRIL EN DAN 22 APRIL! 
 
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.  
 
ZONDAG 26 MAART 
Op zondag 26 maart is er een Eucharistieviering. Pastor C. Pikkemaat is de voorganger. 
Het Herenkoor verzorgt de zang. 
 
ZATERDAG 1 APRIL, PALMPASENVIERING Aan welke kant sta jij?  
Op zaterdag 1 april is er om 18.30 uur een Woord- en Gebedsviering samengesteld 
en verzorgd door het ExRa-koor in samenwerking met de voorganger. De intocht met 
kinderen met palmpaasstokken is het begin van een viering, waarbij we Jezus volgen 
van Palmpasen tot en met Goede Vrijdag. Samen met u willen we nadenken over 
onze eigen rol in dit verhaal. Hoe zouden wij gehandeld hebben toen en hoe leven 
we nu? U bent welkom om samen te luisteren, te bidden en te zingen op 1 april.  
Kinderen die mee willen lopen met de intocht, kunnen zaterdagmiddag om 14.00 uur een palmpaasstok 
komen maken. Opgave tot vrijdag 31 maart om 11.30 uur telefonisch of per mail. 
 
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 
ontmoetingsruimte. Op 21 maart is er een Woord- en Communieviering en op 28 maart een Woord- en 
Gebedsviering. Na afloop van de viering wordt er samen koffie- en theegedronken. 
 
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 4  
In de inloopruimte hangt op een groot nieuw mededelingenbord een lijst met de 
namen en nu ook met foto’s 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.  

LOCATIERAAD:  
Net als in de Pastoraatsgroep is er ook binnen de Locatieraad een duidelijke taakverdeling. 
Marion Weenink is de voorzitter. 
Harriët Elias is secretaris en is ook verantwoordelijk voor de kleine kas. 
Er is een vacature voor een penningmeester/budgethouder. De taken worden nu uitgevoerd door Ton 
Geerdink, de penningmeester van De Goede Herder parochie. 
Han Korf houdt zich nog tot 1 april a.s. bezig met het beheer van het gebouw. Er is overleg met een 
mogelijke opvolger.  
Sander Hoedemakers is contactpersoon voor het beheer van de kelder, de Website en Facebook.  
Elly Klieverik is de contactpersoon voor de Familiekamer. 
Jan Roolvink is de vertegenwoordiger van onze geloofsgemeenschap binnen het bestuur van De Goede 
Herder. Voorlopig is zijn taak ook beheer van het gebouw. 
Wordt vervolgd. 
 
THEMAMIDDAG VERLIES EN HOE VERDER, DINSDAG 21 MAART VAN 14.00-16.00 UUR 
Op de tafel achter in de kerk ligt een flyer van de werkgroep. Iedereen is welkom. 
 
DATA GELOOFSVERDIEPENDE GESPREKKEN GEWIJZIGD! 
De bijeenkomsten, die nog komen zijn op:11 april; 9 mei; 13 juni; 22 augustus; 5 september; 3 oktober;  
7 november; 12 december 2023. Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur. Plaats: parochiezaal St. Lambertus  

 

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. 

 
OVERLEDEN: 
Op donderdag 9 maart is Gerard Nijhuis overleden. Hij is 86 jaar geworden en was gehuwd met 
Joke Nijhuis-Nieterau.  
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden. 

 
INTENTIES VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN 
Vast:  Ben en Willy van Ligten, Gerard Westerhof 
18 mrt:  Gerard Nijhuis, Minie Brand-Kolkhuis-Tanke, Henk Roetgerink in jaargedachtenis 
 
VEERTIGDAGENTIJD, bezinning voor jezelf en aandacht voor de ander 
• Gedurende de Veertigdagentijd vindt in de Waterstaatskerk expositie “Catharsis” plaats. 

Zaterdag 1 april is er van 10.00 - 14.30 uur een studiedag “Loutering en rouw” 
Met o.a. sprekers over: Loutering, ziekte en kunst - Árpád Szombathelyi (Kunstenaar); Loutering en rouw 
bij studenten - Arent Weevers (Theoloog en kunstenaar); Loutering, symbolen en rituelen - Hermien 
Embsen (Ritueel begeleider en counselor). Met lunch en groepsgesprek.  
De studiedag is i.s.m. de ‘7+1’ meetings in de Waterstaatskerk. Aanmelding voor lunch en 
middagprogramma bij coördinator Rinse Visser, 7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl. 

• De Vastenactie vraagt aandacht voor Zuid-Soedan. In de Samenloop leest u er meer over. Voor uw 
bijdrage, los of in het 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.  

 
GASTVRIJ, AFSCHEID EN VERNIEUWING 
Op dinsdagmiddag 7 maart is de werkgroep Gastvrij bij elkaar geweest. De laatste 
tijd zijn er de nodige veranderingen geweest. Vier personen zijn gestopt maar 
gelukkig waren er ook vier nieuwe aanmelding voor de werkgroep. Ria Heister was 
voor de laatste keer voorzitter van deze bijeenkomst. Reinie Heimerikx heeft Ria 
Heister bedankt namens de werkgroep en heeft haar een bloemetje overhandigd. 
 
MARNIXHOES 
Elke 1e dinsdag van de maand is er van 14.00 – 16.00 uur een spelmiddag in het Marnixhoes, het gebouw 
achter onze kerk, ingang aan de Lodewijkstraat. De toegang is gratis en u krijgt ook nog een kopje koffie of 
thee. Er liggen flyers achter in de kerk en in de inloopruimte. Van harte aanbevolen. Onlangs stond hierover 
een artikeltje in het Hengelo’s Weekblad met een foto, waarop 2 bekende kerkgangers te zien waren. 
 
INZAMELACTIE KLEDING EN SCHOENEN VOOR BETERE ZORG MOEDER EN KIND  

Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen 
voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.  
Op zaterdag 1 april kunt van 10.00 tot 12.00 uur op de bekende adressen, dus ook bij onze 
Franciscuskerk en op het plein bij de Raphaël-Exodus uw goederen inleveren. Kleding, 
schoenen en ook linnengoed, graag apart in gesloten plastic zak verpakt, zijn welkom. 

 

mailto:franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

