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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB 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 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Margot Dijkman, 
t: 06-389 039 99, 
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

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

OP WEG
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Column pastoraal team

Licht en donker, rumoer en stilte

•  Vergadering parochiebestuur 
18 februari 19.00 uur vergadering 
via teams.

Bijzonder askruisje 

WhatsApp-tekst 
ter bezinning 
in de Vastentijd

Het n ieuwe vasten

I n de Tubantia las ik, zo schreef  een pa-
rochiaan,  in een tekst van Theo Krab-
be: “Zes kerken in de Pancratiusparo-
chie rond Tubbergen moeten dicht. En 
al het geld vloeit naar het aartsbisdom 
Utrecht”. Elders schreef een  parochie-
bestuur: “ Bij verkoop van een kerkge-
bouw gaan de inkomsten geheel naar de 
bankrekening van de eigen parochie.”  
Mijn vraag is: “Wie heeft gelijk?” 
Antwoord: Wanneer de parochie een 
gebouw verkoopt komen de inkomsten 
geheel op de bankrekening van de paro-
chie. Zij is verplicht om 9% van de ver-
koopsom (zeg een soort belasting) over 
te maken aan het bisdom.  Het geld dat 
het bisdom zo krijgt, is voor het bis-
dom inkomsten waarvan ze hun kosten 
betalen.  

Thij Willems, 
Parochiebestuur PR & Communicatie

Nieuw initiatief

Leeskring ‘Groene theologie’

Soms kan 
het donker 
dreigend 
zijn, je bang 
maken. ‘s 
Nachts in 

het donker 
kun je in je bed 

liggen piekeren. En alle problemen wor-
den dan meer dan levensgroot. ‘s Mor-
gens bij het daglicht blijken ze dan toch 
beter behapbaar.
Het dagelijkse leven is voor ons vaak 
vol en druk. Er moet van alles en aller-
lei mensen trekken je aan je jas. Dan is 
een wandeling in het bos of in de buurt 

een tijd van even rust. Rust van anderen 
en rust in je hoofd. Muziek kan je vrolijk 
maken, je gezelschap houden of  troost 
bieden. Stilte om je heen kan confron-
terend zijn want het leidt rechtstreeks 
naar jou alleen. Maar in het donker, in de 
stilte komt de hele drukke wereld op af-
stand. Er moet niks. Dan kan soms aan 
de oppervlakte komen wat echt belang-
rijk is; wat je eigenlijk allang wist; wat er 
aan essentieels in je lege handen over-
blijft. Je kunt dicht bij jezelf komen. En 
als je dicht bij je eigen kern komt is, God 
in de buurt. Hij laat je niet los, nooit! 
Waar je ook bent, hoe je ook bent. Com-
municantjes leren het al zingen: “Help 
mij stil te zijn, als ik bij U kom” 

Carla Berbée, pastoraal werker

De wijze waarop parochianen dit jaar 
het askruisje kunnen ontvangen, is an-
ders dan anders. Vanwege Corona-voor-
schriften zal  de voorganger niet met 
as een kruisje zetten op het voorhoofd, 
maar  zal deze de as uitrooien over het 
hoofd zonder de parochiaan aan te ra-
ken. Dat de as dit jaar wordt uitgestrooid 
is overeenkomstig een oud gebruik. Ge-
bruiken en voorschriften rond kerkelijke 
rituelen, zoals het askruisje, zijn niet al-
tijd hetzelfde geweest. Werd het uitrei-
ken van het askruisje een paar jaar ge-

rochiële voorgangers (leken) vragen 
voor te gaan in een Aswoensdag viering. 
Dat kerkelijke voorschriften kunnen ver-
anderen maakt ons misschien duidelijk 
dat kerkelijke voorschriften soms meer 
richtingwijzers zijn in ons zoeken hoe we 
met kostbare tradities mogen omgaan. 
Prachtig dat zo een oud ritueel waarin 
we  aangezegd krijgen: “Gedenk, mens, 
dat je stof bent en tot stof zult wederke-
ren.”  kan blijven bestaan, ook in geloofs-
gemeenschappen waar een priester niet 
persoonlijk aanwezig kan zijn. 

Aangespoord door de positieve en be-
moedigende reacties van onze eerdere 
Whatsapp-projecten rond Pinksteren en 
Advent, bieden we ook in de Vastentijd 
weer een Whatsapp-groep aan. Als jij je 
hiervoor opgeeft, krijg je gedurende de 
40 dagen voor Pasen op zon- en woens-
dagen, en in de Goede Week dagelijks, ‘s 
morgens voor 9.00 uur een Appje toege-
stuurd. Dit keer sturen we de psalm van 
de dag toe met daarbij een korte medita-
tie van één van de pastores of parochia-
nen. Geïnspireerd door een woord of een 
zin uit de psalm, geven de schrijvers iets 
van hun levenservaring prijs. Bijgaand 
ook een link naar de gezongen psalm. 
Wie daar tijd voor heeft of neemt, kan de 
woorden of de sfeer van de psalm door 
te luisteren wellicht nog beter binnen la-
ten komen. Wij – het pastoraal team en 
medeparochianen – hopen je zo iets van 
onze inspiratie voor deze tijd mee te ge-
ven. Na Pasen wordt de Whatsapp-groep 
opgeheven. Doe je mee en wil je in de Vas-
tentijd onze Appjes ontvangen, geef dan 
je voor- en achternaam en je 06-nummer 
per WhatsApp door aan F rank de Heus, 
06 300 988 33.

•  Eucharistieviering (besloten 
viering) 

 Zondag 14 februari 9.30 uur
 Sint Jozefkerk,  Enschede. 
 J. Kortstee 
  n.b. Het YouTube kanaal voor 

vieringen vanuit de jozefkerk 
is gewijzigd en voortaan als 
volgt: http://www.youtube.com/
stjozefkerkenschede 

In onze traditie begint de vastentijd met 
Aswoensdag. Wanneer we daarbij de 
tekst lezen: ‘Verplichte vasten en ont-
houdingsdag’ zal het ons afschrikken.  
De titel ‘Het nieuwe vasten’ heb ik ont-
leend aan een verhaal in het KBO/PCOB 
magazine. Die tekst begint met : ‘Vasten 
is hip’. Een eigentijdse uitdaging. Vas-
ten is in onze tijd een bewuste eigen 
vrije keuze.  Als we tegenwoordig bla-
den als Libelle, Margriet of  Eva open-
slaan komen we elk jaar weer verhalen 
over ‘vasten’ tegen. Vasten als een vorm 
van afzien-van, of tijd-vrijmaken-voor. Er 
zijn vele vormen waarin mensen in onze 
dagen invulling geven aan de veertigda-
gentijd voor Pasen, aan de  ‘vastentijd’.  
Mensen die  heel bewust veertig dagen 
afzien van alcohol. Een paar avonden in 
de week geen televisie of bewust minder 
gamen op de computer. Ontelbaar veel 
mensen geven in onze tijd op hun eigen 
wijze invulling aan de veertig dagen na 
Aswoensdag. Zo zullen er parochianen 
zijn die dit jaar deelnemen aan  App-
groep van pastor Frank De Heus. Paro-
chianen die zoeken naar inspiratie, naar 
momenten van bezinning. Hoe geeft u 
invulling aan het nieuwe vasten?

Eeuwenlang heeft de mens ongebrei-
deld gebruikgemaakt van de natuur. Het 
westerse christendom rechtvaardigde 
dit met de opvatting dat de mens cen-
traal staat in de schepping en heerser is 
over de natuur. 
Het mensgerichte wereldbeeld is zo 
vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil-
staan. ‘Groene theologie’ verwoordt een 
andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel 
en de christelijke traditie benadrukt de 
auteur dat niet de mens centraal staat, 
maar Gods liefde voor heel de schep-
ping. Trees van Montfoort is theoloog, 
onderzoeker, predikant en lid van de 
werkgroep Theologie, Kerk en Duur-
zaamheid. Ze was hoofd van een afde-
ling voorlichting van de PKN, hoofdre-

dacteur van Kerk & Israël Onderweg, en 
werkte als radioprogrammamaker bij 
KRO en HUMAN. Het boek ‘Groene theo-
logie’ is verkozen tot het beste theologi-
sche boek van 2019. We lezen het boek 
thuis en delen in twee bijeenkomsten 
onze bevindingen. We ontmoeten elkaar 
via TEAMS. Het boek is voor € 27,50 te 
bestellen via Bol.com.

Begeleiding: 
pastoraal werker Frank de Heus
Data: woensdagen 3 en 10 maart
Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur
Medium: via TEAMS
Groepsgrootte: 5 tot 8 deelnemers
Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 
06 300 988 33

leden nog duidelijk voorbehouden aan 
priesters. Dit jaar mag een pastoor vol-
gens de offi ciële voorschriften ook pa-
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

ZESDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; VALENTIJNSDAG; ASWOENSDAG – BEGIN VEERTIGDATENTIJD; SINT JOZEFJAAR

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

KAPEL HET SAALMERINK

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Behoudens de kerkdiensten die via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden, zullen voorlopig alle andere kerkdiensten in de Pancratiuskerk, Bonifatiuskerk, 
Lourdeszaal , Maria Praesentatiekerk te Buurse, en de Marcellinuskerk te Boekelo komen te vervallen. 

Via www.franciscusparochie.nl wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.  

Kerkberichten Heilige Geest-parochie 
Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl. 
Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie.
Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en 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: 6e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.

De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 13 en 14 februari worden 
gelezen tijdens de eerstvolgende vie-
ring op zondag 21 februari.

Wilt u dit anders laat het ons dan 
weten.

Vooraf aanmelden voor iedere viering 
is nu verplicht i.v.m. het maximum van 
30 mensen per viering.

Aanmelden kan als u uiteraard geen 
coronagerelateerde klachten hebt.

Telefonisch op telefoonnummer: 074-
3575210 elke dinsdagmorgen van 
9.00 uur tot 11.00 uur.

Per mail: st.isidorushoeve1@gmail.
com (vermeldt u in uw mail uw naam, 
adres en telefoonnummer) of via de 
aanmeldstrook, die liggen in de ge-
dachteniskapel. De ingevulde aan-
meldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus. 

ZONDAG 14 FEBRUARI: ER IS DEZE ZONDAG GÉÉN EUCHARISTIEVIERING IN DE 
ST. PANCRATIUSKERK.

MEDEDELINGEN:     
•  Woensdag 17 februari: Aswoensdag, het begin van de veertig dagen (de zon-

dagen niet meegerekend) vóór Pasen, als voorbereiding op het Hoogfeest van 
Pasen.

•  De St. Pancratiuskerk blijft, in verband met het beheer, de eerste tijd gesloten. 
voor weekendvieringen. Doopvieringen en uitvaarten kunnen wel plaats vinden.

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021 OM 18.30 UUR: Er is deze zaterdag geen viering

ASWOENSDAG
WOENSDAG 17 FEBRUARI OM 18.30 UUR: ASWOENSDAG- EUCHARISTIEVIE-
RING MMV BONIFATIUSKOORGROEP. MET ASWIJDING EN UITDELEN ASKRUIS-
JE DOOR MIDDEL VAN UITSTROOIING
Celebrant: pastoor Paul Daggenvoorde
Lector: mw. Marian Nieuwenhuis
Acolieten Lieke Wolferink en Jonna Diepenmaat
Processiekruisdrager: Jos Westendorp
Kosters: de heren Johan Kroeze en Jos Westendorp
Reserveren noodzakelijk. Voor het bezoeken van deze viering die u zich voor 
woensdag 17 februari om 12.00 uur op te geven via email joswestendorp@home.
nl of tel 06 186 00 463

DONDERDAG 18 FEBRUARI OM 09.00 UUR: LAUDEN, THEMA VEERTIGDAGEN-
TIJD. 
Voorganger de heer Jos Westendorp
Koster: de heer Chris Vaanhold 
 
MEDEDELINGEN:
•   De vieringen vanuit de Bonifatiuskerk worden uitgezonden via: https://kerk-

dienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat 
•  Vanaf Aswoensdag gaan we weer vieren met 30 kerkgangers, dus ook op de za-

terdagavonden. Misintenties kunt u ook weer opgegeven voor de vieringen, de 
opgavenformulieren liggen achter in de kerk. 

•  Is de retourenveloppe van de actie kerkbalans niet opgehaald dan verzoeken wij 
u die alsnog te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

VOORLOPIG ZIJN ER NOG GEEN VIERINGEN IN DE MARIA PRAESENTATIEKERK 
IN BUURSE.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering is vooralsnog voorzien op zaterdag 20 februari om 

19.00 uur. Dat is een Eucharistieviering waarin pastoor Daggenvoorde zal 
voorgaan.

•  Intenties kunt u opgeven via telefoon of e-mail (zie hieronder) of via een briefje 
in de brievenbus van de Pastorie. 

ZONDAG 14 FEBRUARI IS ER GEEN VIERING.
MEDEDELINGEN:
•  Planning de eerst volgende viering: zondag 7 maart 10.00 uur. Viering van Woord 

en gebed met parochiële voorgangers. mmv gemengd koor Boekelo.

WOENSDAG 17 FEBRUARI - ASWOENSDAG; OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Er is een mogelijkheid tot het ontvangen van het askruisje.
De as wordt over het hoofd uitgestrooid in een kruisteken. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretari-
aat op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur op 
053 – 574 39 29. 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

Laat u ook 
belastinggeld liggen?
Veel parochianen die jaarlijks een 
kerkbijdrage betalen, maken geen ge-
bruik van de mogelijkheid om minder 
belasting te betalen. We zetten voor 
u de zaken nog eens op een rijtje. Het 
is mogelijk  om uw gehele kerkbijdra-
ge (zonder drempel) van uw inkomen 
af te trekken. U moet hier echter wel 
wat voor doen n.l. een overeenkomst 
afsluiten met de parochie.

Voorwaarden overeenkomst:
U moet een formulier, in tweevoud, 
invullen waarin u aangeeft dat u 5 
jaar de kerkbijdrage toezegt. U mag 
dit ook voor een langere periode 
invullen. 
•  Ieder bedrag mag, maar jaarlijks 

hetzelfde totale bedrag
• De vijfjaars-eis vervalt bij: 
 -  Overlijden van schenker of partner
 -  Werkloosheid of arbeids- 

ongeschiktheid

Hoe te handelen?
Verkrijgen van formulier. Dit kan
•  Via de website www.franciscuspa-

rochie.nl , zie ‘kerkbijdrage’ of 
• Door een briefje te sturen naar het 
secretariaat van de parochie.

Vul het formulier in tweevoud in. 
• Onderteken beide exemplaren.
•  U krijgt een door het bestuur gete-

kend exemplaar terug.
•  Op het formulier zetten wij een fis-

caal nummer. Dit nummer moet u 
ook bij de aangifte bij de belasting 
vermelden.

Stuur beide exemplaren naar het se-
cretariaat van de Franciscusparo-
chie, Sonderenstraat 55, 7481 HB 
Haaksbergen. Langs brengen mag 
natuurlijk ook. Wij sturen 1 exem-
plaar getekend retour.

Wat levert het op?
Indicatie teruggave gift van € 200 gift bij modaal inkomen: 

Met overeenkomst Zonder overeenkomst

Tot AOW-leeftijd € 84 nihil

M.i.v. AOW-leeftijd € 48 nihil

Voor uw persoonlijke berekening zie:  https://anbi.nl/calculator/
Wilt u persoonlijk hulp? Laat het ons even weten en stuur een mail naar: 
kerkbijdrage@franciscusparochie.nl.


