E-brief voor jongere parochianen en belangstellenden in de Franciscusparochie

Nieuwsbrief Februari 2016
Interessante vieringen
http://www.pvhaaksbergen.nl/vieringen/

Woensdag 10 februari: Lezing en
gesprek over de inzet van social media
/ tips en trics deel II
Op woensdag 10 februari zal de heer G. Geut,
social media-manager , opnieuw vertellen over
de populariteit van sociale media in de
communicatie. Vragen als: ‘Welke sociale media
zijn actueel ? Wat kun je ermee? Wie bereik ik
met dat medium? Hoe word ik nog beter in
sociale media?’ komen aan de orde. Een docent
levensbeschouwing vertelt over de
mogelijkheden van sociale media in een jonge

Zondag 14 februari 2016 van 15.30 tot
17.00 uur Zondagmiddagcafé

parochie. Deze avond is een vervolg op de

ANNIE-SCHREIJER-PIERIK te gast in het

avond van 30 september. Je bent echter ook van

Zondagmiddagcafé

harte welkom als je deze niet hebt bijgewoond.

Het Zondagmiddag-café is een initiatief van een

Er wordt ingespeeld op actuele mogelijkheden

groep vrijwilligers van de Franciscusparochie met

van social media.

als doel het organiseren van ontmoetingen op het

We hopen de avond zo praktisch mogelijk te

gebied van kunst, cultuur, wetenschap, religie en

houden. De lezing is toegesneden op een jong
publiek. Er is ruimte voor het stellen van vragen.
De toegang is vrij. Opgave is niet nodig, wel
gewenst.
Locatie: Lourdeszaal, Sonderenstraat 55,
Haaksbergen (Ingang via poort linkerkant kerk)
Datum: woensdag 10 februari 2016
Tijd: 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten: geen

spiritualiteit.
Op zondag 14 februari 2016 is Annie SchreijerPierik te gast in ons café.
Annie is afkomstig uit Hengevelde, waar ze
samen met haar man en zoon een
vleesvarkensbedrijf runt. Na haar opleiding aan
de huishoudschool volgde zij via een
avondcursus van 1976 tot 1979 de Mavo. Van
1991 tot 1995 was ze lid van de gemeenteraad in

Contactpersoon: Elles Veltkamp , 053-5741250
Gelieve op te geven vóór 23 januari
via e.veltkamp@franciscusparochie.nl

Ambt Delden en van 1995 tot 1998 was ze lid
van de Provinciale Staten van de provincie
Overijssel. Van 1998 tot 2010 was ze Tweede
Kamerlid, waarbij zij zich onder meer sterk heeft
ingezet voor de culturele en economische
versterking van de regio Twente.
Annie deed in 2014 namens het CDA mee aan
de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Ze voerde daarbij campagne voor zichzelf. Ze
kreeg 113.123 voorkeurstemmen en werd
daarmee verkozen. In het Europees Parlement is
zij namens de fractie van de Europese Volkspartij
(christendemocraten) lid van de Commissies voor
Milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid, Landbouw en

Zondag 14 februari om
11.30 uur Kleuterkerkviering
Pancratiuskerk

plattelandsontwikkeling en Visserij.
We willen met Annie in gesprek over haar leven
en werk, over haar geloof en spiritualiteit, over
haar passie voor de regio Twente en haar hart
voor landbouw en natuurbeheer. We weten dat

Hallo kinderen!

Annie zelden om een mening verlegen zit, dus
het belooft weer een sprankelende middag te

Zondag 14 februari is er weer een

worden. Iedereen is van harte welkom!

kleuterkerkviering voor kinderen van 3 tot

Locatie: Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 ,

ongeveer 7 jaar! We lezen een verhaal

Haaksbergen

met als thema: vriendschap, het verhaal

(Ingang via poort linkerkant kerk).
Vanaf 15.00 uur staat de koffie of thee klaar. Na

David en Jonathan. Na de viering gaan

een korte inleiding zullen we, met een pauze voor

we hierover ook iets knutselen . Kom je

het nuttigen van een drankje, van 15.30 tot

ook?

uiterlijk 17.00 uur met Annie en met elkaar in

De kleuterkerk is voor alle kinderen, niet

Kosten: vrije gift en drankjes.

alleen kinderen verbonden aan de Rooms

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zm-

Katholieke kerken!

cafe@ziggo.nl of 06-23090356.

gesprek gaan.

Jullie kunnen (houdbare) levensmiddelen
meenemen die
worden verzameld ten behoeve van
vluchtelingenwerk Haaksbergen.

Kijk voor meer informatie ook eens op
onze website:
www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl en op
onze kleuterkerk facebookpagina.

Tot zondag 14 februari om 11.30 in de Sint
Pancratiuskerk, We hopen weer veel

Woensdag 2, 9 en 16 maart van 18.30
tot 19.15 uur St. Marcellinuskerk

kinderen, ouders, opa’s en oma’s te
mogen begroeten!

Sobere avondgebeden met een sobere
maaltijd

Werkgroep Kleuterkerk
Op woensdag 2, 9 en 16 maart 2016 zijn jullie
allen, groot en klein, oud en jong, uitgenodigd om
samen een sobere maaltijd te houden in de St
Marcellinuskerk. We beginnen om 18.30 uur en
gaan maximaal door tot 19.15 uur. Iedereen die
komt wordt hierbij gevraagd een sobere maaltijd
mee te nemen. Dat is een boterham of broodje
met iets van boter en beleg. Ieder neemt een
aantal boterhammen mee welke hij/zij denkt te
kunnen gaan opeten ( of maximaal 1 extra). De
organisatie van de kerk zorgt voor soep. We
leggen al het brood op een open schaal en
verdelen dit als we brood gaan eten. U kunt dan
uw eigen brood eten, maar u kunt ook een
willekeurige boterham van een ander nemen. We

Noteer alvast in uw agenda

delen dus samen het brood, dat we zelf hebben

Zaterdag 2 april: Thomasviering

meegebracht.
Mochten er mensen zijn die een bepaald dieet

hebben, dan kunnen die natuurlijk hun eigen
dieet opeten. Het voordeel is dan “je eet met
elkaar!”
We zingen dan ook een paar bekende liederen
en lezen een verhaal of bespreken een thema.
Zo eenvoudig, dat jong en oud kan deelnemen.
In de tijd voor Pasen komen we dus 3 avonden
bijeen in de St Marcellinuskerk van 18.30-19.15
uur. Zo eenvoudig is het en een sobere maaltijd
kun je met iedereen delen.
ds Olaf Haasnoot, Marion Reinderink, Tineke van
de Pol , Ria Spenkelink en Herman Vossebeld.
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