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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

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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Bedankt voor uw 
kerkbijdrage

We houden u op de hoogte 
van onze actie!   

 Gezegend is hij die…. (Jer. 17,5)

Die is als een boom aan het water

Zaterdag 12 februari
18.30 uur
Bonifatius
Euch.v. / Vormselviering
Mgr. H. Woorts
F. de Heus
Pablokoor

Zondag 13 februari
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
J. Kortstee
Pancratiuskoorgroep

Een Synode? 

men aan een tafeltje bij een restaurant.
De één keek de ene kant op. De ander de 
andere kant op.

Dat duurde twee uur lang. Er gebeurde 
niets tussen de twee. Het was leeg en 
stemde mij droevig. ‘Hoe lang blijven 
ze nog bij elkaar?’, dacht ik. Zo dor en 
droog kan het leven zijn. De hitte van de 
strijd zie ik ook. Iemand die vecht voor 
zijn kinderen. Zij mogen niet het slacht-
offer worden van de breuk tussen hun 
ouders. Zij moeten niet hoeven kiezen 
tussen de één en de ander.De band met 
beiden moet goed blijven. Dat vraagt 
nogal wat! Je moet jezelf er soms tekort 
bij doen. Maar bij alles staan de kinde-
ren op één. Knap vind ik dat. Volgens mij 
kun je dat alleen, als je lijkt op die boom 
aan een rivier. Met je wortels diep in het 
water, dat is als God, die je voedt en ver-
kwikt en altijd blijft stromen.

Pastoraal werker, Frank de Heus

“Gezegend is 
hij die op 

de Heer 
vertrouwt,
en zich vei-
lig weet bij 
hem. Hij 

is als een 
boom die aan 

een rivier staat
en wortels heeft tot 

in het water. Hij heeft geen last van de 
hitte, zijn blad blijft groen. Komt er een 
tijd van droogte, het deert hem niet; al-
tijd blijft hij vrucht dragen.”

Dit zijn woorden van de profeet Jeremia 
(17, 5-8). Het zijn woorden van iemand, 
die weet hoe dor en droog het leven kan 
zijn; die door de hitte van de strijd ge-
gaan is. Het ene zag ik eens op vakantie.
Een stel, een man en een vrouw, zaten sa-

‘Een synode? Hè? Wat is dat?’ Ik heb het 
de afgelopen weken meerdere malen 
gehoord, als ik het onderwerp te berde 
bracht. Wat is een synode? Wel, het komt 
van het Griekse ‘syn-hodos’. Het bete-
kent zoveel als ‘een weg die je samen 
gaat’. 9 Oktober jongstleden heeft onze 
paus Franciscus zo’n synode geopend. 
Zonder dat u of jij het wellicht wist, zijn 
we met heel de katholieke wereld - en 
ook mensen van buiten die wereld - sa-
men de weg op gegaan om met elkaar in 
gesprek te gaan.Dat zal zijn over onder-
werpen als ‘samen gemeenschap zijn’, 
‘mogelijkheden tot deelname aan de ge-
meenschap die de kerk is’ en ‘wat het be-
tekent om een zending te hebben ont-
vangen’. Misschien zegt dit alles u of jou 
nog niets, maar weet, dat de paus iets 
bijzonders is begonnen. Hij wil heel de 
kerk laten meepraten en denken over het 
reilen en zeilen van onze kerk. Dus niet 
alleen de bisschoppen en de priesters, 
maar iedereen! Ook de religieuzen. Ook 
de leken als u en ik. Liefst juist ook de 
man of vrouw van de straat. Want, zegt 
de paus, de heilige Geest spreekt tót en 
dóór iedereen. Hij hoopt daarbij niet tot 
een andere kerk, maar wel tot een kerk 
te komen, die anders is; die meer beant-
woordt aan wat God van ons vraagt. En 

buiten de parochies het gesprek aan-
gaan met hopelijk veel belangstellen-
den binnen en mogelijk ook buiten de 
parochie. Om te luisteren naar elkaar; 
en of misschien wel de heilige Geest 
tot ons spreekt. Dat klinkt vroom en 
dat is het ook. Maar het is het hart van 
‘samen de weg gaan’. Doet u mee?

Pastoraal werker Frank de Heus

In de parochies van Zuidoost Twente leidt 
Monique Lubbers, stafmedewerker van de 
Franciscusparochie, het project. Zij stuurt 
de stuurgroep aan, die de synode in onze 
parochies begeleidt. De komende weken 
worden eerst gespreksleiders ingesproken. 
Daarna gaan de gesprekken in groepen 
van onze kerk en daarbuiten van start. De 
stuurgroep zal regelmatig berichten over de 
stand van zaken.

om dat op het spoor te komen is de in-
breng van iedereen waardevol. Want 
de heilige Geest kan juist daar tot 
spreken komen, waar je Haar niet ver-
wacht. Dit betekent vooral, dat er ge-
luisterd moet gaan worden. Bisschop-
pen en priesters, pastoraal verant-
woordelijken, moeten niet het eerste 
woord hebben; niet in eerste instantie 
heel het proces bestuurlijk gezien tot 
een goed einde zien te brengen, maar 
dichtbij hun mensen gaan staan en 
luisteren. Want misschien spreekt de 
heilige Geest wel in Gerard en Janny. 
Het dagblad Trouw wijdde er laatst al 
een onderzoek aan.
Wij (pastoraal team en parochiebestu-
ren) willen van harte aan deze synode 
deelnemen. We vinden het een waar-
devol initiatief. We realiseren ons, dat 
wat wij vanuit onze parochies aan 
Rome zullen melden, maar heel klein 
is tussen al die gedachten, die vanuit 
heel de wereld deze zomer zullen bin-
nenstromen. Maar het gaat ons om 
meer. Het gaat ons ook om onszelf. 
Wie zijn wij nog in deze wereld? Wat 
voor een gemeenschap zijn wij en wil-
len wij zijn? Wat stimuleert u, jou, om 
mee te  doen? Wat ervaar jij als jouw 
persoonlijke zending? Waar gaat jouw 
hart naar uit? Is daar ruimte voor in 
de parochie? Kunnen wij daar samen 
ruimte voor maken? De komende we-
ken zullen gespreksleiders binnen en 

Kloosterdag 
voor jongeren
Jong Aartsbisdom (JA) organiseert op 
zondag 13 maart een kloosterdag voor 
jongeren. Deze dag vindt plaats bij de 
Franciscanen in het stadsklooster San 
Damiano in Den Bosch. De datum is niet 
toevallig gekozen: het is dan de dag van 
de pauskeuze van paus Franciscus. De 
deelnemers gaan zich verdiepen in het 
Franciscaanse leven en de Franciscaan-
se spiritualiteit. Het stadsklooster San 
Damiano “is een in Nederland unieke sa-
menwerking van de verschillende orden 
binnen de franciscaanse familie. In het 
klooster wonen franciscanen, kapucij-
nen, clarissen en leden van de derde orde 
samen. Zij leven ieder volgens hun eigen 
regel, maar toch onder één dak. De Fran-
ciscaanse Beweging, een vereniging die 
het gedachtegoed van Franciscus en 
Clara van Assisi op een laagdrempeli-
ge manier in de samenleving uitdraagt, 
is in hetzelfde pand gehuisvest,” zo ver-
meldt de website van het klooster. Het 
programma begint om 10.30 uur. Vanaf 
10.15 inloop en inschrijving deelnemers. 
In het programma is een diaconale ac-
tiviteit: stadstour, verzorgd door daklo-
zen (dit sluit aan bij de Franciscaanse 
spiritualiteit van het stadsklooster) op-
genomen. Om 17.30 wordt het program-
ma afgesloten met een vesperviering te-
zamen met de bewoners van het kloos-
ter. Nadien eventueel samen ergens in 
de stad eten. Het stadsklooster ligt op 
5 minuten lopen van het NS-station van 
Den Bosch. In de kloostertuin zijn en-
kele parkeerplaatsen; in de omgeving 
van het klooster geldt betaald parkeren.  
Uiteraard worden tijdens de klooster-
dag de dan geldende coronamaatrege-
len in acht genomen. Deelname aan de 
kloosterdag kost € 5. Aanmelden (vóór 5 
maart) is verplicht. Meer informatie:jon-
gaartsbisdom.nl. 

Maandag 14 februari 19.30 uur 
Alphons Ariënshuis 
Overleg Parochiebestuur met 
Pastorale Raad en Locatieraden



Parochiepagina St.Franciscus van Assisië 23

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
ZESDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR.

Lezingen: Jeremia 17,5-8 // 1 Korintiërs 15,12.16-20 // Lucas 6,17.20-26.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK/GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

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 13 februari 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor.
Voorganger pastor A.Zoet.

Intenties weekend:
Harrie Wielens.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Geertruida Johanna Barink-ten Thije: 
Johan Belshof.

Vieringen door de week:
Dinsdag 15 februari 9.00 uur
Eucharistieviering.

Voorganger pastoor J.Jansen

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.

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

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 OM 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING / 
VORMSELVIERING M.M.V. HET PAB-
LOKOOR. Vormheer: Mgr. H. Woorts, 
hulpbisschop van het Aartsbisdom 
Utrecht, Medevoorganger: pastoraal 
werker Frank de Heus. Lector: me-
vrouw Bernardie Broekhuis. Acolie-
ten: Marije Gerdes en Lieke Wolferink.  
Processiekruisdrager: Jos Westen-
dorp. Kosters: de heren Johan Kroe-
ze, en Jos Westendorp. Cameraman: 
de heer Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Annie Hendriks 
- Kuipers
GEBEDSINTENTIES: Mariëtte Waan-
ders; Hendrik Dwars; Johan Dwars; 
Wim Hendriks en zoon Henk Hendriks.  

DONDERDAG 17 FEBRUARI OM 
09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
OP DE DERDE DONDERDAG VAN DE 
MAAND; Acoliet/Lector: Jos Wes-
tendorp Koster Mevrouw Tine Wes-
tendorp. De intenties van afgelopen 
zaterdag worden ook in deze Lauden 
gelezen. Na afloop koffie of thee in de 
grote zaal van de pastorie. Ingaande 
2022 is de maandelijkse Eucharistie-

viering op donderdagochtend van de 
1e donderdag van de maand verscho-
ven naar de derde donderdag. 

MEDEDELINGEN:
•  We mogen weer vieren in onze ker-

ken. We houden rekening met de re-
gels van het RIVM. Mondkapjes bij 
binnenkomst en verlaten kerk , 1,5 
meter afstand. In onze kerk mag 1/3 
van het aantal zitplaatsen, zijn 200 
kerkgangers. U hoeft zich derhalve 
ook niet meer aan te melden. Mi-
sintenties kunnen ook weer worden 
opgegeven.

•  Maria Lichtmis, 2 februari is ge-
weest, van oudsher einde Kersttijd. 
Op de graven op ons parochiekerk-
hof liggen nog vele kerststukken. 
Verzoeke deze van het graf van uw 
dierbare op te halen, dit maakt een 
verzorgde indruk van ons parochie-
kerkhof, bvd.;

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB  
Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053 – 57 21419, 
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 FE-
BRUARI, GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse 

staat gepland voor zaterdag 19 fe-
bruari; een eucharistieviering. Pas-
tor Willy Rekveld zal daarin voor-
gaan. Op die avond zal Daan Bie-
mans het Heilig Sacrament van het 
Doopsel ontvangen.

Intenties kunt u opgeven via tele-
foon of e-mail (zie hieronder) of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

Contact & bezoek 
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ Buurse
Secretariaat: tel: 06-12773335, 
e: buurse@franciscusparochie.nl
Het secretariaat blijft vooralsnog 
gesloten.

ZONDAG 13 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING (WAAR-
BIJ DE ONDERLINGE 1,5 ME-
TER AFSTAND IN ACHT DIENT TE 
WORDEN GENOMEN) M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
trice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet: 
Mark ten Breteler. Koster: de heer 
Chris Deursen. Cameraman: de heer 
Johan Veldhuis.
GEBEDSINTIES: Anneke ten Vrege-
laar, ouders, broers en zuster; Rinus 
ter Beek; ouders Meulenkamp – ter 
Braak. 

WOENSDAG 16 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’. 
Eucharistieviering waarbij pastor Willy 
Rekveld de voorganger is. 

MEDEDELINGEN:
•  Bent u de koster waar de bezoekers 

van de kapel in Het Saalmerink naar 
op zoek zijn? Neem dan contact op 
met de heer Laurens Lenderink: 06 – 
22 44 36 04. 

Contact & bezoek
Secretariaat: tel. 053 - 572 13 53,
Markt 20, 7481 HT  Haaksbergen,
open di. en wo. van 9 tot 10 uur,
e: pancratius@franciscusparochie. 

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

Contact & bezoek
Beckummerstraat 169, 
7548 BD Boekelo.
Secretariaat : 053-4822694, 
b.g.g. 053-421472. 
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Aan welke kant sta jij?
-Vormselviering-
Het staat verscholen tussen de 
kerkberichten: zaterdag 12 maart 
18.30 uur Vormselviering. Hulpbis-
schop mgr. Woorts zal samen met 
pastor Frank de Heus voorgaan in 
een viering waarin negen jonge-
ren het Sacrament van het Vormsel 
zullen ontvangen. 

Bij aanvang van de viering zingt het 
Pablokoor: “Aan welke kant sta jij? 
Stel voor dat God vandaag op aar-
de zou verschijnen en je vragen zou: 
Aan welke kant sta jij?” Daar gaat 
het vaak in ons leven vaak om. Of 
je nu jong bent of oud: welke keu-
zes maken we. Als jongeren ouder 
worden, zullen ze steeds meer zelf 
moeten kiezen. Ouders hebben hun 
kinderen van 11, 12 jaar al heel wat 
meegegeven. Ze hebben hun zoon 
of dochter veiligheid willen geven, 
zelfvertrouwen. Ze hebben geleerd 
op te komen voor zichzelf en res-
pect te hebben voor anderen.

We weten dat als jongeren puber 
worden, we hen steeds meer moe-
ten los laten. Ook qua geloof. We 
kunnen en willen geloof niet afdwin-
gen. We kunnen het alleen maar 
voorleven, aanreiken en hopen dat 
onze kinderen in de christelijke tra-
ditie verder willen gaan. Bij alle twij-
fel is die traditie met al haar verha-
len, rituelen en idealen van waarde. 

Het kan houvast geven. Het Sacra-
ment van het Vormsel is zo’n mo-
ment. Samen met leeftijdgenoten 
nog eenmaal in de voorbereidingen 
kennismaken met wat katholieken 
ter harte gaat: het verhaal van Je-
zus Christus. In een achttal bijeen-
komsten is stilgestaan bij vragen 
zoals: “Welke weg ging Jezus van 
Nazareth?”, “Waar is Gods Geest te 
ervaren?”, “Hoe houden we het vuur 
brandend en ervaren we enthousi-
asme?” en “Hoe houden we contact 
met God?” 
Elke jongere staat voor vragen als 
“Wie ben ik? Waar ga ik zelf voor? 
Loop ik achter anderen aan of vind 
ik mijn eigen weg; een weg die bij 
mij past?” Jongeren mogen we-
ten dat God daarbij wil helpen. Je 
kunt een beroep doen op zijn hei-
lige Geest, om wijsheid, om sterk-
te, om inzicht en verstand. Om die 
Geest bidden wij in de viering van 
het heilig Vormsel. De bisschop zal 
in de Vormselviering jongeren de 
handen opleggen en zalven. Zoals 
de olie doordringt in de huid, zo wil 
Gods heilige Geest doordringen in 
ieder van hen. De bisschop drukt als 
het ware Gods zegel op ons voor-
hoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij 
van God zijn en dat God bij ons wil 
zijn. Een mooie geloofservaring, die 
jongeren hopelijk niet snel zullen 
vergeten.


