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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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Zaterdag 19 februari
18.30 uur
Bonifatius
Communieviering
B. Broekhuis

Zaterdag 19 februari
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld

Zondag 20 februari
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius Dames- en Herenkoor

Scan onze QR-code voor betalingen 
of fi nanciele bijdrage aan de 

St. Franciscusparochie.

Hemelse koffi e
‘Wie goed 

doet, goed 
ontmoet’ is 
een gezeg-
de dat wij 
allen wel 

kennen. Wij 
zouden dit zo 

op het verhaal 

wat Lucas heeft opgeschreven, kunnen 
plakken. Het roept ons op het goede te 
doen uitgaan naar onze medemensen 
wie of wat ze ook zijn. Het goede doen 
aan onze naaste. 

Maar wie is onze naaste? Een indringen-
de vraag voor ons allen. In hetgeen Lu-
cas schrijft, wordt ons een spiegel voor-

gehouden met tegenstellingen die voor 
zichzelf spreken. Goed doen, beminnen, 
liefhebben, barmhartigheid en daarin 
wat daar tegenover staat. 

Veroordeel niet en gij zult niet veroor-
deeld worden, zegt Jezus. Nog duidelij-
ker is Hij aan het einde: de maat die gij 
gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. 
Het mag ons allen uitnodigen tot gerech-
tigheid, tot liefde die groot mag zijn om 
onze naaste de hand te reiken. Tot liefde 
die vijandschap en haat overwint. Lief-
de die ons allen tot vrede brengt. Vaak 
moeilijk, maar misschien eenvoudig om 
het te beleven door je naaste te zien als 
je evenbeeld. Gods evenbeeld. 

Vrea en goodgoan. 

Willy Rekveld,  Parochievicaris. 

Geef, en er zal u gegeven worden. (Lucas 6,38) 

Wees barmhartig

Twee weken geleden, woensdagoch-
tend 2 februari. De klanken van het 
Avé Maria vulden de Pancratiuskerk. 
Ongeveer twintig tot dertig parochia-
nen hadden tussen de marktkramen 
door de weg naar de kerk gevonden.In 
de kerk was de drukte van de woens-
dagmarkt niet te horen. Buiten was het 
een drukte van belang. Vandaag was 
het de feestdag van Marialichtmis. Na 
het welkomstwoord door de parochiële 
voorganger Ben ten Hove werd eenie-
der  uitgenodigd het licht van een kaars 
te ontsteken. Een herinnering aan een 
lichtprocessie. Nel Niekus bespeelde 
het orgel. Annie en Truus zongen terwijl 
mensen naar voren liepen, het bekende 
lied: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”. 
Het begin van een inspirerende viering 
waarbij mensen zich thuis voelden. Een 
vast moment in het ritme van de week.
Een rustpunt. Misschien is het daarom 
dat deze mensen de weg naar hun kerk 
kunnen vinden. Maar ook wanneer je als 
vreemdeling de kerk binnen zou lopen, 
voel je je er thuis. Niet alleen tijdens de 
viering, maar ook nadien. Prachtig dat 
ieder na de coronabeperkingen weer 
werd uitgenodigd om eenkop koffi e te 
blijven drinken. De doordeweekse vie-
ring is zo een moment van ontmoeting 
van God en van mensen. Een moment 
waarvan je weet dat je welkom bent. Zo 
komen parochianen op de woensdag-
ochtend in de Pancratius, maar ook op 
donderdagochtend in de Bonifatius sa-
men. Zo  mogen we ervaren dat je ook in 
deze tijd samen kerk kunt zijn. Een kerk 
waar je je thuis mag voelen.
TW

Thema Vastenactie 2022 - Je land is je leven
Voor een nieuwe weg, woonwijk of 
industrieterrein is land nodig. Land 
waarop boeren soms al generaties 
lang hebben geboerd. Deze “oale-
groond” is hun bestaanszekerheid, 
hun leven en identiteit.

Als deze grond toch moet worden af-
gestaan, komt eerst een proces op 
gang om een vervangende locatie 
te vinden of een schadeloosstelling 
te regelen. Lukt dat niet dan kan de 
grond worden onteigend. Een proces 
waarin de belangen van getroffen 
eigenaren goed zijn gewaarborgd. 
In Zuid-Amerika gaat dit vaak heel 
anders! Daar worden inheemse ge-
meenschappen zelfs met steun van 
de overheid met grof geweld van hun 
land beroofd. Dorpen van deze men-
sen worden gewoon in brand gesto-
ken, de mensen met geweld verjaagd 
of vermoord. Wie zich verzet wordt 
geïntimideerd en belandt vaak in de 
gevangenis!

Dit jaar steunen wij ca. 180 Maya-ge-
zinnen in Guatemala in hun strijd te-
gen de bouw van een waterkracht-
centrale in de rivier waarvan zij af-
hankelijk zijn. De toegang tot water 
wordt beperkt en kostbare land-
bouwgrond verdwijnt. De bouw is of-
fi cieel verboden, maar gaat gewoon 

door!. Het energiebedrijf zaait angst 
en dreigt met juridische stappen om 
het verzet te breken.

Leiders van deze Maya-gemeen-
schappen lopen het risico jarenlang in 
de gevangenis te belanden.

Het project biedt juridische steun aan 
de leiders om een onrechtmatige ver-
oordeling te voorkomen en helpt deze 
gezinnen om duurzaam met hun wa-
terbronnen om te gaan en zo in hun 
levensonderhoud te kunnen blijven 
voorzien.
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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
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; DAG VAN HET GEWELDLOOS VERZET

Lezingen: 1 Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23 // 1 Korintiërs 15,45-49 // Lucas 6,27-38.

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: 
Zaterdag 19 februari 19.00 uur Eu-
charistieviering mmv Dames en 
Herenkoor.
Voorganger pastoor J.Jansen.

Intenties weekend:
Toon Brouwers: Johan Wielens en 
overl.fam. Wielens-Laarman: Paul Ve-
hof: Minie Asbreuk_Heuzels: Gerard 
ter Avest: Jan Ros. 

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Jo Wielens-Laarman.

Vieringen door de week:
Dinsdag 22 februari géén viering.

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 19 FEBRUARI 2022 OM 
18.30 UUR: WOORD- EN COM-
MUNIEVIERING M.M.V. HET 
BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector: mevrouw Ria Deg-
gerich. Acoliet: Jos Westendorp. Kos-
ters: de heren Johan Kroeze en Jos 
Westendorp. Cameraman: de heer 
Gerard
Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Rikie Klein – Rot 
– Belshof; Marietje Scharenborg-El-
lenbroek; Johanna Winkelhorst –Völ-
kering; Gerard Winkelhorst.
GEBEDSINTENTIES: Mariëtte Waan-
ders; Marie Westendorp - Hollink 
(i.v.m. geboortedag 17 februari); Henk 
Westendorp; Bibi Westendorp; over-
leden familie klein Rot - Belshof (ge-
boortedag 16 feb).

DONDERDAG 24 FEBRUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN. 
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster mevrouw Tine Westendorp. 

De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze Lauden gelezen. 
Na afloop koffi e of thee in de grote 
zaal van de pastorie. Ingaande 2022 
is de maandelijkse Eucharistieviering 
op donderdagochtend van de eerste 
donderdag van de maand verschoven 
naar de derde donderdag. 

MEDEDELINGEN:
•  Op de graven op ons parochiekerkhof 

liggen nog vele kerststukken. Verzoe-
ke deze van het graf van uw dierbare 
op te halen, dit maakt een verzorgde 
indruk van ons parochiekerkhof.

•  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 Ziekenbezoe-
kersgroep van de Bonifatius.

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

ZATERDAG 19 FEBRUARI OM 19.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Lectrice: mevrouw Mieke Wilmink. 
JAARGEDACHTENIS: Gerhard ten 
Vregelaar

MEDEDELINGEN:  
•  In bovenstaande viering zal Daan 

Biemans het Heilig Sacrament van 
het Doopsel ontvangen.

•  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. 

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

ZONDAG 20 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Lectrice: mevrouw Ans van der Laan. 
Acoliet: Chantal Wildenborg. Koster: 
de heer Johan Hofhuis. Cameraman: 
de heer Henk Abbink. 
JAARGEDACHTENIS: Dinant Dijk-
huis en familie Christiaan Dijkhuis 
– Lammers. 
GEBEDSINTENTIE: Leo Oostrik. 

WOENSDAG 23 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’. 
Woord- en Communieviering waarin 
mevrouw Elles Veltkamp de parochi-
eel voorganger is. 

IN MEMORIAM
* Op 14 februari is Annie (Johanna 
Geertruida Bernarda) Koppelman – 
Weernink in de leeftijd van 87 jaar 
overleden. Zij woonde in Zorgcentrum 
Het Saalmerink. De uitvaartviering in 
de St. Pancratiuskerk werd vrijdag 11 
februari gehouden. De crematieplech-
tigheid vond in besloten kring plaats. 

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.

Wittemgroep pakt 
activiteiten weer op

Misboekjes

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

Na de laatste corona-persconferentie van het kabinet zijn de mogelijkheden 
voor activiteiten verruimd en pakt de Wittemgroep haar activiteiten weer op. 
Twee bijzondere activiteiten staan nog op het programma. U bent van harte 
welkom.

In de kerken van de Franciscusparochie 
gebruiken we standaard misboekjes 
van Heeswijk. Deze worden centraal 
ingekocht, om zo kosten te besparen. 
Deze boekjes worden gebruikt zowel 
in de kerken als in Het Wiedenhof en 
Het Saalmerink. Door de corona-lock-
downs hebben we nogal wat boekjes 
moeten weggooien, ongebruikt! Door 
de corona zijn de boekjes ook enorm 
in prijs gestegen. De inkoopprijs is 25 
eurocent. Daarboven op komen nog de 
verzendkosten en dan komen we op 
27 eurocent. Veel parochianen betalen 

gelukkig nog steeds 20 cent voor deze 
boekjes. Helaas betalen niet alle kerk-
gangers. Een vriendelijk doch dringend 
verzoek is dan ook om de boekjes wel 
te betalen en graag indien mogelijk 30 
cent. Ook als parochie moeten we op 
de kleintjes letten.
Op dit moment proberen we zo zuinig 
mogelijk in te kopen, aangezien de kerk-
gang helaas nog niet terug is op het ni-
veau van vóór de coronapandemie. 

Centrale inkoper misboekjes,
Jos Westendorp

Noteer nu reeds  in uw agenda:  
•   Dinsdag 22 maart 19.30 uur: “Muziek 

verbindt mensen” met het Byzantijns 
mannenkoor in de Pancratiuskerk. 
U ontvangt hierover tijdig nadere 
informatie.

•   Woensdag 6 april 14.00 uur. “Herden-
king 75 jaar Bevrijding”. Dedoor coro-
na uitgestelde bijeenkomst van 2020 
hebben we in samenwerking met de 

Historische Kring besloten deze acti-
viteit dit jaar te presenteren. 

Het is een extra aanvulling op ons jaar-
programma. Ook over deze activiteit 
zullen we u tijdig nader informeren.

Namens de Wittemwerkgroep
Jan van Schaardenburgh,
Harry Maathuis


