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Nieuwsbrief Maart 2016
en vooruitblik april 2016
Interessante vieringen
http://www.pvhaaksbergen.nl/vieringen/

Zaterdag 5 maart: Taizéviering
Komende zaterdag vindt de laatste viering plaats

Zondag 13 maart om

van de winterreeks Taizévieringen in onze

11.30 uur Kleuterkerkviering

parochie. Het Taizékoor o.l.v. Yvonne

Pancratiuskerk

Klarenbeek zingt in de gebedsviering van 19.00
uur in de Pancratiuskerk. Jannie de Greef en

Hallo kinderen!

Elles Veltkamp gaan voor. Dit keer staan we stil
bij de ervaring dat veel mensen vanuit hun

Zondag 13 maart is er weer een

gebrokenheid ( ziekte, onderdrukking,

kleuterkerkviering voor kinderen van 3 tot

tegenslagen ) toch telkens weer de moed vinden

om door te gaan en daardoor een teken van
hoop en toekomst worden voor velen. Hun
ervaring geeft vertrouwen. We staan er bij stil in
een sfeervol verlichte kerk, met de meditatieve

ongeveer 7 jaar! We lezen een verhaal
met als thema: luisteren, het verhaal de
kleine Samuel. Na de viering gaan we
hierover ook iets knutselen . Kom je ook?

zang van het koor. Yvonne Klarenbeek zal
iedereen weer aanmoedigen mee te zingen! De
volgende eerste zaterdag van de maand is er
een Thomasviering, zelfde tijd, zelfde plaats.

De kleuterkerk is voor alle kinderen, niet
alleen kinderen verbonden aan de Rooms
Katholieke kerken!

Noteer die alvast in jouw agenda!
Jullie kunnen (houdbare) levensmiddelen
meenemen die
worden verzameld ten behoeve van de
Voedselbank.

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

Tot zondag 13 maart om 11.30 in de Sint
Pancratiuskerk, we hopen weer veel
kinderen, ouders, opa’s en oma’s te
mogen begroeten!

Werkgroep Kleuterkerk

Maandag 7 maart: Barmhartige
Samaritaan in Bibliodrama
Maandag 7 maart is er van 19.30 tot 21.30 uur in
de Lourdeszaal weer een workshop Bibliodrama.
Bibliodrama is een prachtige werkvorm om je in
te leven in een Bijbelverhaal en te ervaren, hoe je
zelf in het verhaal staat. Door je in te leven in het
verhaal kom je de diepere lagen in het verhaal en
in jezelf op het spoor. Het is vaak verrassend,
wat dat oplevert. Bibliodrama is geen toneel
spelen. Meedoen vraagt geen voorbereiding. Je
hoeft alleen maar jezelf mee te brengen.

Noteer alvast in uw agenda
Zaterdag 2 april: Thomasviering
Zondag 10 april: Zondagmiddagcafé (opgave

Begeleiders Ineke Wijsman en Frank de Heus

gewenst)

hebben een opleiding tot begeleiding van
Bibliodrama gevolgd bij Dr. Nico Derksen
(emeritus pastoraal-theoloog) en Drs. Maria Nolet
(psychologe) volgens het model ‘Bibliodrama als
pastoraat’. Maandag 7 maart spelen we de
parabel van de barmhartige Samaritaan uit (
Lucas 10 ).

Zondag 10 april Zondagmiddagcafé
met gast Han van Bree
Het Zondagmiddag-café is een initiatief van een
groep vrijwilligers van de Franciscusparochie met
als doel het organiseren van ontmoetingen op het
gebied van kunst, cultuur, wetenschap, religie en
spiritualiteit. Op zondag 10 april 2016 is Han van
Bree te gast in ons café.

Han van Bree schrijft boeken en artikelen, geeft
lezingen, treedt op radio en televisie op als

Zaterdag 12 maart: viering met uitleg

deskundige bij koninklijke gebeurtenissen en
verzorgt boek- en muziekrecensies. Hij is als

Zaterdag 12 maart is er om 18.30 uur in de

auteur al dertig jaar betrokken bij de

Bonifatiuskerk een viering met uitleg. Deze is in

jaaroverzichten-reeks HET AANZIEN VAN. Hij

het bijzonder bedoeld voor de kinderen, die dit

schreef ook speciale AANZIEN-uitgaven over

jaar hun Eerste heilige Communie doen, maar

leden van het Koninklijk huis, onder wie van

iedereen is natuurlijk welkom. Pastoraal werker

Beatrix en Bernhard.

Frank de Heus gaat voor. Het Regenboogkoor
zingt. Het is een Communieviering.

Daarnaast is Han auteur van meerdere boeken,

Communicanten kunnen hun vierwijzer van het

waaronder de bestseller Beatrix: koningin der

project meenemen om de viering te volgen.

Nederlanden. In het najaar van 2015 verscheen

Pastor Frank de Heus zal tussen de rubrieken

zijn nieuwste boek: De weemoedjaren, over

van de viering door uitleggen, wat we eigenlijk

Nederland tijdens de wederopbouw, een tijdperk

doen als we vieren. Hoe we voor God staan en

dat begon met de Marshallhulp in 1948 en werd

gemeenschap zoeken met God en met elkaar.

afgesloten door de oliecrisis van 1973.

Welke symboliek er in de viering zit. Hoe de

indeling van de kerk niet zomaar willekeurig is.

Op zondag 10 april gaat Han met ons in gesprek

Waarom we soms zitten, staan of knielen. Door

over de Oranjes en hun religie, een met

het verhaal heen zal je horen, hoe de liturgie

geheimzinnigheid omgeven combinatie. De leden

door de eeuwen heen ontstaan en telkens weer

van het koninklijk huis beschouwen geloof als

veranderd is. Sommige elementen zoals het

een privézaak en dus is er meestal weinig

‘Kyrië’ zijn bijvoorbeeld oeroud en dateren nog uit

bekend over hun godsdienstige opvattingen. Er

de tijd, dat Grieks de taal van de liturgie was. De

zijn twee opvallende uitzonderingen op deze

uitleg is deels gericht op de kinderen en deels op

regel. Koningin Wilhelmina schreef in enkele

de aanwezige volwassenen. Voor iedereen die

brochures en in Eenzaam maar niet alleen

de diepte van de liturgie wat beter wil leren

redelijk openhartig over haar christelijke

kennen warm aanbevolen!

geloofsopvattingen. Haar dochter Juliana hield er
vrij oecumenische denkbeelden op na, waarover
meer bekend is geworden dankzij het proefschrift
dat vorig jaar werd gepubliceerd: De geest van
het Oude Loo; Juliana en haar vriendenkring
1947-1957. In dat boek gaat historicus Han van
Bree nader in op de religieuze vriendengroep van
Juliana, een groep waarin Greet Hofmans de
centrale figuur was. Deze vrienden
organiseerden tussen 1951 en 1957 een groot
aantal religieuze conferenties op het Oude Loo,
waarop de centrale gedachte was dat niet de

Opbrengst actie kerkbalans positief

mens maar God de wereld regeert. Han van Bree
zal nader ingaan op de religieuze opvattingen

De opbrengst van de actie kerkbalans in onze

van Wilhelmina en Juliana én hun vriendschap

parochie lijkt meer dan vorig jaar. Dat geven

met Greet Hofmans. Waarin zij in de ban van de

althans de eerste voorlopige tellingen weer.

gebedsgenezeres? In hoeverre lieten zij zich

Afgelopen woensdag kwam de werkgroep Aktie

beïnvloeden? Wat was er precies aan de hand in

kerkbalans bij elkaar voor maandelijks overleg.

het crisisjaar 1956?

Een eerste grove telling geeft zelfs een lichte
stijging weer ten opzichte van vorig jaar. Dit in

Locatie: Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 ,

tegenstelling tot de landelijke trend. De positieve

Haaksbergen

opbrengst betekent een grote kans dat de

(Ingang via poort linkerkant kerk).

beoogde voornemens gerealiseerd kunnen
worden.

Vanaf 15.00 uur staat de koffie of thee klaar. We

Definitieve bedragen zijn nog niet bekend. Deels

beginnen om 15.15 uur.

omdat sommige locaties hun eerste tellingen nog

Einde van de bijeenkomst om uiterlijk 17.00 uur.

niet voltooid hebben, deels ook omdat nog niet

Kosten: vrije gift en drankjes.

alle enveloppen zijn ingeleverd of opgehaald.
Heeft u thuis nog een envelop staan en is deze

Deze bijeenkomst gaat door bij minimaal 15

nog niet opgehaald of bent u niet benaderd maar

deelnemers.

wilt u alsnog uw bijdrage leveren aan onze jonge

Aanmelden voor deze bijeenkomst dringend

parochie? Neem dan contact op met de

gewenst via zm-cafe@ziggo.nl of 06-23090356.

werkgroep kerkbijdrage@franciscusparochie.nl of
bel met het secretariaat 053-574 39 29.
Samen met u maken we een levendige parochie
mogelijk !

Werkgroep Actie Kerkbalans
Elles Veltkamp
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