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Thomasviering zaterdag 2 juli

Zaterdag 2 juli a.s. zal er in de Pancratiuskerk om 19.00 uur een Thomasviering zijn met als
thema Ballast & Bagage.
Zo vlak voor de zomervakantie, willen we u en jullie alvast een hele fijne vakantie wensen, maar
kom, voordat u weggaat, nog even naar deze Thomasviering, voor wat praktische tips over o.a. de
bagage die u gaat meenemen……….
Voor veel mensen is het herkenbaar. Je gaat op vakantie met al je bagage, heerlijk even weg……
Je verzamelt spullen om mee te nemen. En dan, dan gaat de koffer niet dicht. Je hebt te veel ingepakt,
het past er niet in. Niet alles kan mee. Wat ga je doen? Haal je er wat uit zodat de koffer wat minder

zwaar wordt of neem je er nog een koffer bij mee? De bagage, is eigenlijk iets dat je echt nodig hebt, of
denkt nodig te hebben. Het moet nuttig en doeltreffend zijn. Je kunt te veel bagage bij je hebben, op
vakantie en ook in je leven – dan kan bagage je tot ballast zijn.
Wanneer we in ons leven de balans opmaken en goed kijken naar wat we aan bagage meenemen, is het
goed je af te vragen: “Wat neem ik mee op mijn reis door het leven, waar kan ik goed zonder, wat gooi ik
weg en ruim ik op?” Zodat we eindelijk niet meer zo zwaar vermoeid en belast door het leven reizen, maar
eindelijk ook eens tot rust komen, dat de koffer dicht kan en we met vakantie kunnen gaan!
Tijdens de viering luisteren we naar passende gebeden en teksten.

Het Pablo koor zorgt voor een mooie muzikale invulling.
In de viering is ruimte voor gebed, voor rust, voor actief meedoen en ontmoeting,

Iedereen is welkom !
Kom en vier met ons mee! Werkgroep Thomasviering Haaksbergen

Vieringen kleuterkerk seizoen 2016-2017

Voor wie: kinderen van circa 3 t/m 7 jaar
en papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s!

Wanneer:
11 september 2016
9 oktober 2016

12 februari 2017
12 maart 2017

3 november 2016
11 december 2016

9 april 2017 (palmpasen)
mei geen viering

25 december 2016 (15.00 uur)
8 januari 2017

11 juni 2017

Tijd: 11.30-12.15 uur
Locatie: Pancratiuskerk, Markt 20 te Haaksbergen
Kijk voor meer informatie op Facebook Kleuterkerk Haaksbergen of op www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl
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Colofon
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in onze
Franciscusparochie, die interessant kunnen zijn voor jongere parochianen en andere belangstellenden.
Algemene informatie over onze parochie kunt u vinden op www.franciscusparochie.nl. Wijzigingen van uw
e-mailadres, aan- en afmeldingen kunt u doorgeven aan algemenezaken@franciscusparochie.nl . Deze brief
verschijnt telkens aan het einde van de maand.
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