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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

Zaterdag 20 februari
18.30 uur
Bonifatius
Gebedsviering
B. Broekhuis
Bonifatiuskoorgroep

Zaterdag 20 februari
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde

Vrede en alle goeds

Op de retourenveloppe van de Actie 
Kerkbalans schreef een parochiaan de 
vraag: “Waar blijft de opbrengst van de 
Lourdeskerk, dus geen negatief saldo.” 

Mijn antwoord op de vraag ‘Hoe kan de 
parochie een negatief saldo hebben nu 
de Lourdeskerk is verkocht is?’: “De Lour-
deskerk is, onder voorbehoud goedkeu-
ring bisdom, verkocht . Het verkoopbe-
drag  wordt, minus 9%  afdracht aan bis-
dom, verwerkt in de balansgegevens van 
de parochie. In de balans komen de muta-
ties van het vermogen tot uitdrukking. 
Deze opbrengst wordt dus niet gerekend 
tot het jaarlijks inkomen (exploitatie) van 
de parochie. Dit kan worden vergeleken 
met een situatie waarin iemand een huis 
verkoopt.  Het verkoopbedrag wordt dan 
ook niet gerekend  tot zijn jaarlijks inko-
men.  Verkoop van de Lourdeskerk kan 
wel gevolgen hebben voor de exploitatie, 
doordat er in de toekomst geen kosten 
voor onderhoud meer zijn. Elk jaar publi-
ceert de parochie  volgens de ANBI voor-
schriften een overzicht van inkomsten en 
uitgaven, 'baten' en 'lasten'. In de brochu-
re van de Actie Kerkbalans geven we een 
verkort overzicht daarvan.  De jaarlijkse 
inkomsten (baten) van de parochie zijn:  
bijdragen van parochianen (w.o. collec-
ten en fi nanciële toezeggingen van pa-
rochianen)  en het rendement van (oude) 
bezittingen. Wanneer de jaarlijkse 'baten' 
lager zijn dan de jaarlijkse 'lasten' is het 
saldo negatief, zoals nu het geval is.”

Thij Willems
Parochiebestuur PR & Communicatie

Tienerkamp
‘Heroesonly’
 (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)
Ook deze zomervakantie organiseert 
het bisdom weer een bijzonder tie-
nerkamp. Dit keer is het thema ‘Her-
oesonly’. Deelnemers zullen verschil-
lende helden ontmoeten, zowel Bij-
belse als eigentijdse helden. Maar 
uiteindelijk gaat het natuurlijk om 
de held die jij bent! Je krijgt de kans 
om jezelf te bewijzen met uitdagen-
de spellen, mysterieuze uitstapjes en 
spannende catecheses. Doe je mee? 
Jij bent toch ook een held?

Kosten:€ 145 p.p. Als er meerdere tie-
ners uit één gezin meegaan, is er een 
speciaal tarief van € 95 per extra tie-
ner (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v.€ 290) 

Aanmelden via www.jongaartsbis-
dom.nl kan tot 30 juni 2021.
Meer informatie: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com 
of tel.: 06 29015399.

Zondag 21 februari horen we in de kerk hoe Jezus na zijn 
doop door de Geest de woestijn ingedreven werd(Mc. 

1, 12-15). Hij kon daar blijkbaar niet aan ontsnappen. 
Hij moest. Gedreven als hij was. Hij werd er door Sa-
tan op de proef gesteld en leefde er te midden van de 
wilde dieren. En de engelen dienden hem. Dat staat 
er ook nog bij. Het klinkt als een sprookje over de 

strijd tussen goed en kwaad. En zo is het ook vaak in 
ons leven. Voortdurend staan we voor de vraag: ‘Waar 

doen we goed aan?’ De Vastentijd, de veertig dagen voor 

Pasen, is bij uitstek een tijd in het litur-
gisch jaar om daar eens bij stil te staan. 
Ik ben zelf geneigd dit verhaal uit de Bij-
bel psychologisch uit te leggen. Je kunt 
je beproefd voelen. Door mensen om je 
heen. Door de situatie waar je in beland 
bent. Door het leven zelf. En dan merk je, 
dat je een innerlijke strijd moet voeren. 
Je herkent de wilde dieren in je zelf. Die 
willen terugslaan, verscheuren, omlaag 
halen; die moeilijk te temmen zijn. Maar 
– als het meezit – tref je ook engelen 
in jezelf aan, die gedachten, gevoelens 
aanreiken, waarmee je verder kunt; kunt 
groeien als mens, als liefdevolle mede-
mens. Laat je vooruit helpen door die 
engelen. Daar zijn we als mensen voor 
bedoeld. Ik wens je goede bezinnelijke 
veertig dagen toe!

Pastoraal werker Frank de Heus

Vastenactie 2021: 

‘Werken aan je toekomst’ 
Campagneproject: 
Beroepsopleiding Bangladesh,
school voor kwetsbare groepen 
Net als andere jaren organiseert Vaste-
nactie ook dit jaar de Vastenactiecam-
pagne die in het teken staat van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. 

Met het campagnethema ‘Werken aan 
je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan 
twee doelen van de Verenigde Naties en 
die bereikt moeten zijn voor 2030: we-
reldwijd goed onderwijs en eerlijk werk 
voor iedereen.

De samenwerkende parochies in Zuid-
oost Twente: Maria Vlucht in Losser, 
Jacobus de Meerdere in Enschede en 
Sint Franciscus in Boekelo, Buurse en 
Haaksbergen hebben besloten om ge-
durende deze vastenperiode het project 
‘Beroepsopleiding Bangladesh – school 
voor kwetsbare groepen’ centraal te 
stellen.

In het zuiden van Bangladesh leven 
arme mensen veelal alleen van de land-
bouw. Door klimaatverandering zijn zij 
extra kwetsbaar. Een beroepsopleiding 
kan hen toekomst bieden.

Vorig jaar is de vastenactie door coro-
na op de achtergrond komen te staan, 

maar laat dat dit jaar alstublieft niet ge-
beuren. Er zijn meerdere mogelijkheden 
om dit prachtige project fi nancieel te 
steunen. In alle locaties v/d Franciscus-
parochie zal in de Mariakapel een col-
lectebus staan waar u elke dag uw geld 
voor dit project in kunt doen. Omdat er 
in de kerk niet met de collecteschaal 
rondgegaan mag worden, zal tijdens de 
vieringen de collectebus in de torenin-
gang staan. En de derde mogelijkheid 
om dit project te ondersteunen kan via 
rekening NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. 

Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Campag-
neproject Bangladesh. Wekelijks zult u 
op onze website een nieuwe tekst kun-
nen vinden over deze actie. Werkt u 
er ook aan mee om dit project tot een 
groot succes te maken? 
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD; VASTENACTIE 2021; 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

Het aantal parochianen bij de kerkdiensten is beperkt. Reserveren is noodzakelijk.
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: 1e Zondag van de Veertigdagentijd

Zondag 21 februari 9.30 uur:
Woord en Communieviering 
mmv Dames en Herenkoor
Voorganger pastor H.v.d.Bemt

Intenties weekend:
Gerard ter Avest: Hendrik Hartgerink: 
Johan Wielens en overl.fam. Wie-
lens-Laarman: Paul Vehof: Jan Ros.

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

Vooraf aanmelden voor iedere viering 
is nu verplicht i.v.m. het maximum van 
30 mensen per viering. Aanmelden 
kan als u uiteraard geen coronagere-
lateerde 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 
gedachteniskapel. De ingevulde aan-
meldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus. 

Onze kerken gaan weer open

Aswoensdagvieringen nu ook voor communicanten 

ZONDAG 21 FEBRUARI: ER IS DEZE 
ZONDAG GÉÉN EUCHARISTIEVIERING 
IN DE ST. PANCRATIUSKERK.

MEDEDELINGEN:
•  Per 7 maart zal de St. Pancratiuskerk 

weer haar deuren openen voor 30 
kerkgangers, die zich dan van tevoren 
aangemeld dienen te hebben. Doop-
vieringen en uitvaarten kunnen wél 
plaats vinden.

•  Het Pancratiussecretariaat is voorlo-
pig helaas gesloten en alleen telefo-
nisch (06 – 36 29 89 90) bereikbaar op 
dinsdag en woensdag tussen 09.00 

en 10.00 uur! 
•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 

tot 17.00 uur geopend voor een per-
soonlijk gebed en/óf voor het opste-
ken van een kaarsje en/óf het brengen 
van houdbare artikelen voor de Voed-
selbanken Enschede - Haaksbergen. 

•  Ook ú kunt een briefje, met daarop de 
naam en het adres van iemand die u 
vanuit de Pancratiusgeloofsgemeen-
schap het maandelijkse bloemetje 
zou willen geven, in de box, die staat 
in de Mariakapel, doen. Vermeldt u op 
het briefje ook waarom diegene een 
bloemetje zou moeten krijgen? 

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDA-
GENTIJD  /  VASTENTIJD

ZATERDAG 20 FEBRUARI 2021 OM 
18.30 UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP O.L.V. TON 
TEN HAGEN
Voorganger: mw. Bernardie Broek-
huis. Lector: de heer Gerrit de Munnik. 
Acolieten: Marije Gerdes en Gijsbert 
Heemink. Kosters en suppoosten: de 
heren Johan Kroeze, Gerrit Menkehorst 
en Jos Westendorp.
Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering dient u zich 
vóór woensdag 17 februari om 12.00 
uur op te geven via email joswesten-
dorp@home.nl of tel.: 06 186 00 463.
Jaargedachtenis: Marietje in den Nieu-
wenkamp – Horck. 
Gebedsintenties: Hennie Asbroek 
(i.v.m. geboortedag 22 februari); Johan 
Vaanhold (Nachtegaalstraat, i.v.m. ge-
boortedag 16 februari); vader en zoon 
Nico Rutte, Aloys Aellerinck.

DONDERDAG 25 FEBRUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA VEERTIGDA-
GENTIJD. 
Voorganger de heer Gerrit de Munnik
Koster: de heer Chris Vaanhold

MEDEDELINGEN:
•  Op zondag 31 januari is overleden in 

de leeftijd van 89 jaar Hendrikus Anto-
nius Boonk (roepnaam     Hennie). Hij 

woonde de laatste jaren in het Saal-
merink en was weduwnaar van Riek 
Asbroek – Boonk. De gezongen uit-
vaartviering heeft zaterdag 6 februa-
ri plaatsgevonden, waarna crematie 
te Usselo. Wij wensen zijn kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen veel 
sterkte bij het verwerken van het ver-
lies van hun dierbare.

•  De vieringen vanuit de Bonifatius-
kerk worden uitgezonden    via:ht-
tps://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2327-HH-Bonifatius-en-Gezel-
len-De-Veldmaat

•  Vanaf Aswoensdag gaan we weer vie-
ren met 30 kerkgangers, dus ook op 
de zaterdagavonden.   Misintenties 
kunt u ook weer opgegeven voor de 
vieringen. De opgaveformulieren lig-
gen achter in de kerk.

•  Zowel de kerk als de Mariakapel zijn 
dagelijks geopend voor het aansteken 
van een kaarsje, rust en bezinning.

•  Is de retourenveloppe van de Actie 
Kerkbalans niet opgehaald, verzoe-
ken wij u die alsnog te deponeren in 
de brievenbus van de pastorie.

•  Vragen Kerkradio Bonifatius: de heer 
Hans te Lintelo, tel.: 57 232 07 email: 
hans_telintelo@kpnmail.nl, 

•  Wenst u bezoek van de parochie i.v.m. 
ziekte laat u dat dan weten. Dit kan bij 
één van de kosters. Zij geven het dan 
door aan de Ziekenbezoekersgroep 
van de Bonifatius.

ZATERDAG 20 FEBRUARI OM 19.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lector : de heer Laurens Lenderink. 
JAARGEDACHTENIS: Bennie Roordink; 
Gerard Abbink.
GEBEDSINTENTIES: Derk Bruins; Jo-

han en Annie ter Huurne- Horck; Suze 
ter Huurne- Tijhuis; Truus Hilderink- van 
Mast; Herman ter Huurne; Johan Kette-
rink; Bernard Hilderink; Gerhard en Dien 
ten Vregelaar- Velthuis; Marinus, Jo-
hanna en Corrie Scholten; Gerhard en 
Trui ter Huurne- Eising; Hennie Lubbe-

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 24 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 
U meldt zich telefonisch aan in de voor-

afgaande week bij het centraal secre-
tariaat op dinsdag-, woensdag- of don-
derdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 
uur op 053 – 574 39 29.

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

rink; Christien Epskamp; Herman Noor-
dink; Johan en Dinie Busch.

MEDEDELINGEN: 
•  Voor de viering op 20 februari hoeft u 

zich niet van te voren aan te melden.  
Wel worden de namen en , telefoon-
nummers genoteerd bij de ingang van 
de kerk.

•  In deze viering wordt een gedeelte 
van de opgegeven intenties van Kerst-
mis gelezen. I.v.m. de beperking van 
het bezoekersaantal zullen de over-
blijvende intenties gelezen worden 
met Pasen.

•  In het kader van de Vastenactie 2021 
“Werken aan je toekomst’ Campagne-
project: Beroepsopleiding Banglade-
sh,school voor kwetsbare groepen”’ 
is er na de viering op 19 december 
een extra Kerkdeurcollecte.

•  De Mariakapel is alle dagen open 
voor een persoonlijk gebed, voor het 
opsteken van een kaars en het  bren-
gen van houdbare artikelen voor de 
Voedselbank.

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

En natuurlijk voor iedereen, die er be-
langstelling voor heeft. Op Aswoensdag 
zijn er twee vieringen online. Niet alleen 
via YouTube, maar ook via Kerkdienst 
gemist.In een viering waarin een kinder-
koor de zang verzorgt, gaan de pasto-
res Carla Berbée en Frank de Heus voor. 
Het zingen van het kinderkoor J.M. van 
de Jacobusparochie is van tevoren op-
genomen en wordt tijdens de viering uit-
gezonden. Zo ook de bijdragen voor de 
verschillende vastenacties die ook door 
communicanten uit de Franciscusparo-

chie worden ondersteund. Deze viering 
is live mee te maken op Aswoensdag 
om 18.30 uur op: https://www.youtube.
com/c/mariavluchtparochie .Daarnaast 
kunt u op Aswoensdag eveneens om 
18.30uur via Kerkdienst gemist de As-
woensdagviering in de Bonifatiuskerk 
van De Veldmaat meevieren. In deze 
eucharistieviering met aswijding en het 
uitstrooien van deze as, zal pastoor Paul 
Daggenvoorde voorgaan. De viering 
wordt online uitgezonden via : http://
kerkdienstgemist.nl/stations/2327.

Gedurende enige weken waren onze 
kerklocaties vanwege de corona geheel 
gesloten. In overleg met de locatieraden 
en pastoraatsgroepen heeft het Pas-
toraal Team ervoor gekozen dat vanaf 
Aswoensdag 17 februari de kerkgele-
genheden in Buurse, De Veldmaat en 
de Lourdeszaal weer open zullen gaan. 
De kerken in Boekelo en Haaksbergen 
(Pancratiuskerk) zullen de deuren van-
af 7 maart eveneens openen voor maxi-

maal 30 parochianen. Dit alles natuur-
lijk op voorwaarde dat alle veiligheids-
maatregelen in acht genomen worden. 
Telkens moet er een goede balans ge-
vonden worden tussen de veiligheid die 
voorop staat en het actief en betrokken 
houden van parochianen ter plaatse. 
Wordt er weer gevierd, dan zult u moe-
ten reserveren. Raadpleeg hiervoor de 
kerkberichten die telkens in ‘Op Weg’ en 
op onze website verschijnen.  


