
Parochiepagina St.Franciscus van Assisië14

�������
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen, 
telefoon: 053-574 39 29.
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 
uur. Buiten openingstijden kunt u luisteren naar 
een antwoordband. 
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl

Facebook: 
Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
Twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie: https://myalbum.
com/Franciscusparochie
https://www.youtube.com/channel/
UCNKlIhHuqVrU_lB5Qzxa5jA/videos

Pastoraal team
•  Pastoor Paul Daggenvoorde

t: 06-391 704 07, 
e: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastor Willy Rekveld (vicaris)
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 5
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo
t. 06-309 586 89
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

OP WEG
Column pastoraal team

Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Vrijwilliger in beeld 
Zeg ’t maar

Zaterdag 22 januari
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
J. Kortstee
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 23 januari
10.00 uur
Pancratius
Oecumenische viering
Ds. J. Stein
E. Veltkamp
Pancratiuskoorgroep

In gesprek met vrijwilligers be-
trokken bij de ‘Marktmis’, deze 
week Cilie ten Asbroek (80). Zij is 
als lectrice betrokken bij de vie-
ringen op woensdagochtend in 
de Pancratiuskerk.  

6.  Op welke wijze bent u betrok-
ken bij de ‘Marktmis’?  

Een keer in de 14 dagen ben ik 
lectrice. In de voorbereiding zoek 
ik zelf een toepasselijke tekst of 
gedicht. 
7.  Wat hoopt u in de toekomst bij 

de vieringen in de Pancratius-
kerk zeker te (blijven) vinden?  

De gemeenschapszin die ik al 
noemde, de gezelligheid, en 
mooie gesprekken. 
8.  Op welke wijze kan onze paro-

chie volgens u ook in de toe-
komst betekenisvol zijn?  

De generatie die de kerk nu nog 
bezoekt heeft behoefte elkaar te 
zien en te spreken. Covid heeft 
mensen eenzamer gemaakt. 
9.  Wat zou u zelf jongeren van-

uit onze parochie willen 
meegeven?  

Ik hoop dat we jongeren naasten-
liefde kunnen meegeven en aan-
dacht voor persoonlijk gebed/ 
meditatie. Jongeren geloven wel, 
maar de vorm van de kerk past 
daar niet meer bij. 
10.  Welk symbool/rite/teken 

in onze kerk vindt u het 
belangrijkste? 

Het Mariabeeld.  Zij staat voor ge-
zin en naastenliefde.   Een kaars 
bij haar aansteken doet altijd 
goed. 
11.  Wat kan u het meeste 

inspireren?  
Samen zingen en elkaar 
ontmoeten. 
12.  Wat is de rol van stilte in een 

kerk?  
Wij worden overvoerd door ge-
luid. De stilte brengt je bij jezelf 
en je gedachten. 

Met dank aan Cilie, beëindigen 
we hier het interview met haar. 

Leo Oostrik

Start Actie Kerkbalans 

Oecumenische dienst  
-Afsluiting week van gebed-  

Het kan zo maar 
zijn dat u/jij per-

soonlijk, of via 
de media een uit-

nodiging ontvangt 
om mee te praten over belangrijke the-
ma’s in het leven van alledag en uw 
geloofsleven.
Parochies, wereldwijd, geven namelijk 
gehoor aan de oproep van Paus Francis-
cus om input te leveren voor de Synode 
in 2023. 

Deze Synode kan maar zo een cultuur-
verandering ingang zetten(bron Katho-
liek nieuwsblad) , als iedereen,de man-
nen, maar ook de vrouwen, de jongeren 
en kinderen in de hele wereld worden 
gehoord en gezien. Zij geven namelijk 
letterlijk handen en voeten aan het ge-
loofsleven van alledag.
De parochies van Zuidoost-Twente doen 
ook mee.  In onze parochies hebben we 
gekozen om te spreken over drie gro-
te vragen. Hoe beleef je de ontmoeting 

met anderen, de Ander? Samen op Weg: 
waar en hoe zou jij het verschil kunnen 
maken? Hoe inspireren of helpen woord, 
gebed, viering en rituelen jou?
Persoonlijk hoop ik op fi jne gesprekken. 
Ik hoop dat mensen zich ook echt zul-
len uitspreken. Er wordt al veel te veel 
óver mensen vergaderd, nu is het tijd 
om eens mét mensen te spreken. Dat 
ze goede ervaringen en minder goede 
ervaringen met elkaar zullen delen. Dat 
mensen elkaar kunnen aanmoedigen 
om weer, of nog meer gemotiveerd mee 
te doen. Voor jongeren wil ik proberen 
een spel te organiseren. En je mag alles 
zeggen! Het proces van deze gesprek-
ken is voor onze parochies het belang-
rijkste.  We doen verslag aan het bisdom 
Utrecht. Alle verslagen uit de wereld 
worden verzameld. Laten we samen het 
verschil maken!
Ans te Lintelo
Coördinator Jeugdactiviteiten

Zaterdagochtend 15 januari. Terwijl vrij-
willigers in de Pancratiuskerk het nieu-
we brochuremateriaal voor de kerkbij-
drage-actie kwamen ophalen, speelde 
Eva Diepenmaat (16) op het grote kerkor-
gel. Een groep jongeren verzamelde zich 
achter in de kerk voor de offi ciële start 
van de Actie Kerkbalans. Niet alleen in 

onze parochie, maar in alle kerkgenoot-
schappen wordt van 15 tot 29 januari 
de Actie Kerkbalans georganiseerd. Een 
actie om geld in te zamelen.  Parochies 
krijgen immers geen subsidie of geld 
van de overheid. Dagbladen schreven 
erover. De toekomst van onze kerken is 
een zorg. Dáárom de Actie Kerkbalans. 
In kerken  werden afgelopen zaterdag, 

Zondag 23 januari sluiten we in Haaks-
bergen de Week van gebed af met een 
oecumenische dienst in (of vanuit) de 
Pancratiuskerk, aanvang 10.00 uur. 
Deze oecumenische dienst kan via kerk-
dienstgemist.nl – Haaksbergen – Pan-
cratiuskerk meegevierd worden. (www.

kerkdienstgemist.nl/stations/2326) 
Vanaf 16 januari stuurden we via 
WhatsApp elke dag een gebed naar 
mensen die zich hadden aangemeld. 
Kort na de oecumenische dienst wordt 
de Appgroep opgeheven. Wilt u de laat-
ste dagen van deze week nog een ge-

bedstekst ontvangen, stuur dan een ap-
pje naar 06-422 65 373 (Elles Veltkamp). 
Dan nemen we u op in de App-groep.  
Biddend willen we het verlangen naar 
eenheid tussen Christenen levend hou-
den én vormgeven. Doe mee! Via het 
beeldscherm zullen we zondag 23 janu-
ari samen komen. 
Voorgangers in deze oecumeni-
sche dienst zijn ds. Job Stein en Elles 
Veltkamp.

om 13.00 uur, de kerkklokken geluid. 
Het startmoment van de Actie. Zo ook 
in onze parochie.  Jongeren. Scouts van 
de Han Jordaangroep hebben boven in 
die toren van de Pancratiuskerk    voor 
ons de klokken geluid.    Het was best 
spannend. Tot tweemaal toe knapte het 
touw dat aan de klepel was  bevestigd. 
Maar het touw werd steeds opnieuw 
vastgemaakt en het luiden van de klok-
ken ging verder.  Bijna symbolisch voor 
kerkenwerk in deze coronatijd.    Door 
coronamaatregelen werden kerkelijke 
activiteiten verscheidene malen stilge-
legd.  Kerkdeuren dicht. Samenkomsten 
gecanceld.  Mensen mochten elkaar niet 
meer ontmoeten, terwijl ontmoeten juist 
de kern is van ons kerkenwerk. In de bro-
chure die dit jaar verspreid wordt, vertel-
len parochianen in persoonlijke verha-
len hun betrokkenheid.  Zij roepen u en 
mij op de parochie te steunen. Doe mee, 
dan kan onze kerk van betekenis blijven 
voor mensen om ons heen. 
Thij Willems 
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
DERDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR;SLOT INTERNATIONALE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN  CHRISTENEN 2022. 

Lezingen: Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 // 1 Korintiërs 12,12-14.27 // Lucas 1,1-4;4,14-21.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK/GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

Gedurende de lockdown wordt ook in onze parochie het aantal vieringen sterk beperkt 
om het aantal contact momenten en daarmee het aantal mogelijke besmettingen te 
voorkomen. We sluiten ons aan bij de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid 
zijn uitgevaardigd. De gebedsintenties die bij de verschillende vieringen waren op-
gegeven hebben we hier wel vermeld. Maar nu de vieringen vanwege de coronavoor-
schriften geen doorgang kunnen vinden, zullen de gebedsintenties op andere momen-
ten worden meegenomen in vieringen. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

Kerkberichten Heilige Geest-parochie 
Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl. Hierop kunt 
u informatie vinden over onze parochie. 
Ons e-mailadres is: st.isidorushoeve1@gmail.com. 

Bereikbaarheid pastorale team: 
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212. 
E-mail: contact@pastoraalteam.nl.

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:06-23254488. Dit nummer is niet voor 
het melden van uitvaarten. 
Uitvaarttelefoon: In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen: 
06-50514051.

Weekend: 
Zondag 23 januari 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor. 
Voorganger: H. v.d Bemt.

Intenties weekend:
Ouders Leferink-Spieker en Joop 
Leferink.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Jan ten Dam.

In de vieringen bent u van harte wel-
kom als u geen coronagerelateerde 
klachten hebt. Wel wordt u gevraagd 
de 1.5 meter afstand van elkaar te 
houden en in de kerk een mondkap-
je te dragen, op uw plek hoeft u het 
mondkapje niet te dragen.

Vieringen door de week:
Dinsdag 25 januari géén viering.

Overleden:
Op woensdag 29 december is overle-
den, Mariëtte Waanders-Menkehorst, 
op de leeftijd van 56 jaar.
Op dinsdag 4 januari is overleden Mi-
nie Asbreuk-Heuzels, weduwe van 
Bernard Asbreuk, op de leeftijd van 92 
jaar.
Haar uitvaart en begrafenis hebben 
plaats gevonden op maandag 10 
januari.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachtenis-
kapel geopend op dinsdag en zondag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur(bij goed 
weer) en tijdens de weekendvieringen.

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

Toiletruimte Pancratiuskerk

Correctie
ZATERDAG 22 JANUARI 2022 om 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. DE BONIFATIUSKOORGROEP.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. 
Lector: mevrouw Gonny Selderhuis. 
Acolieten: Juryan Damveld en René 
Broekhuis. Processiekruisdrager: Ed-
win Noordink. Kosters: de heren Jo-
han Kroeze, en Jos Westendorp. Ca-
meraman: de heer Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Gerard Leferink 
(1e jaargedachtenis); Marie Vaanhold 
– Reimerink (1e jaargedachtenis); Jo-
han Vaanhold (Nachtegaalstraat, 1e 
jaargedachtenis); 
Johan ten Voorde.
GEBEDSINTENTIES: Henk Westen-
dorp; vader en zoon Nico Rutte; Annie 
Dwars – Koenderink (i.v.m. geboorte-
dag); Henk ten Hoopen (Hengelose-

straat); Annie Michorius-Wildenborg; 
Dine Witbreuk; Frits en Riek Keizers – 
Breukers; Herman Leferink.

DONDERDAG 27 JANUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN, 
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: de heer Johan Kroeze. 
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl,  daarna: toets 
Bonifatius.

•  Het kerstpanorama in de kerk blijft 
evenals vorig jaar staan tot en met 2 
februari Maria Lichtmis.

ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 JANUARI: GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse staat gepland voor zondag 30 januari: een 

Communieviering. Pastor Carla Berbée zal daarin voorgaan.

ZONDAG 23 JANUARI OM 10.00 UUR 
(IN BESLOTEN KRING): OECUMENI-
SCHE VIERING.
Met deze viering wordt de Internati-
onale Week van Gebed voor Eenheid 
van Christenen afgesloten. Thema 
van deze viering: ‘Licht in het duister’. 
Deze viering in de St. Pancratiuskerk 
is alleen via livestream te volgen. Ga 
hiervoor naar:  https://kerkdienst-
gemist.nl/stations/2326-Pancrati-
uskerk-Haaksbergen en klik daarna 
‘Pancratius’ aan.
Voorgangers: dominee Job Stein en 
parochieel voorganger Elles Velt-

kamp. Koster: de heer Stef te Bogt. 
Met muzikale medewerking van de 
Pancratiuskoorgroep. 

WOENSDAG 26 JANUARI OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
pastor Frank de Heus de voorganger 
is.
De viering wordt digitaal uitgezonden; 
toets in: https//:kerkdienstgemist.nl/
stations/2326. U hoeft zich voor deze 
viering niet vooraf aan te melden. Van-
wege corona-voorschriften is er nog 
geen koffie/thee na de viering.

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIERING IN ONS KERKGEBOUW.
U BENT WELKOM IN ÉÉN VAN DE ANDERE LOCATIES.

Het raakt ons allemaal
Oma mocht kleinkinderen niet meer 
knuffelen. Een avondklok en de be-
zoekregeling beperkten contacten 
met vrienden. Samenkomsten in kerk 
en samenleving werden afgelast. On-
voorstelbaar. Natuurlijk liggen sommi-
ge zaken achter ons, maar de invloed 
van corona was groot. De Coronacrisis 
deed pijn. Vanzelfsprekendheden vie-
len weg.  

Niet alleen corona, maar ook zorgen om 
ons milieu vragen duidelijk onze aan-
dacht. Ontdekken we door crises die  
we meemaken, wat belangrijk is in ons 
leven?  Weten we door crises-ervarin-
gen beter wat van belang is voor onze 
toekomst en die van onze kinderen?  

Soms worden we wakker geschut. Op 
het hoogtepunt van elke crisis zeg-
gen we veelal: “Dat gaan we nóóit 

meer zó doen.”  Maar we merken ook 
dat  we vaak weer terugvallen in oude 
gewoonten. 

Wie we ook zijn, wat we ook geloven. 
Telkens weer merken we hoe belangrijk 
het is dat we durven dromen, idealen 
behouden. De slogan van de coronatijd 
was: “We doen het samen”. Een slogan 
die niet alleen in coronatijd  betekenis 
had, maar telkens weer als we ons in-
zetten voor de wereld van morgen.   

In ons zoeken en ons  bidden, in ons sa-
menkomen wil onze kerkgemeenschap 
een vindplaats zijn van hoop. Om dat 
geloof te behouden hebben we elkaar 
nodig. Vanuit die overtuiging durven we 
ook dit jaar uw financiële steun te vra-
gen: Geef voor de kerk van morgen.

TW

Bij de Bonifatiuskerk werden enkele 
jaren geleden, met financiering van 
de ‘Wijkraad Veldmaat’, twee toiletten 
in de entreeruimte tussen pastorie 
en kerk gerealiseerd. Dit voldeed aan 
een duidelijke behoefte. In de Lour-
deszaal was nabij de garderobe even-
eens een toiletruimte aanwezig. Na 
de verhuizing van woensdagochtend-

viering naar de Pancratiuskerk mis-
ten kerkgangers daar passende toilet-
mogelijkheden. Het parochiebestuur 
zoekt nu, in overleg met de Locatie-
raad Pancratius, naar mogelijkheden 
om achter in de Pancratiuskerk naast 
een garderobe en opslagruimte,  ook 
toiletruimten te realiseren. 

Binnen het parochiebestuur bestaat 
sinds enige tijd een vacature van pen-
ningmeester. De journalist van Tuban-
tia had in het  artikel ‘Niet geld, maar 
geloof moet ons redden’ mij per ver-
gis gebombardeerd tot penningmees-
ter. Met veel enthousiasme vervul ik de 
bestuursfunctie ‘PR & Communicatie’.  

We zoeken nog een collega penning-
meester in het bestuur.Voor informatie: 
neem contact op met onze parochieel 
stafmedewerker Monique Lubbers,  tel. 
06-26712444 of m.lubbers@francis-
cusparochie.nl

Thij Willems


