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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

In deze tijd van 
onzekerheid, 

van ver-
moeidheid, 
eenzaam-
heid, wel 
of geen 

avondklok. 
Een tijd van 

vele vragen in 
datgene wat ons 

nu, niemand uitgezonderd, ten diepste 
raakt gaan we weer een periode in van 
voorbereiding, voorbereiding op Nieuw 

Leven, op datgene wat wij weer met Pa-
sen mogen vieren. Hoe dit gestalte zal 
krijgen, dit jaar, weten we niet. Het is al-
lemaal zo onzeker. Dat ervaren we alle-
maal, in ons dagelijks leven. 

Maar is er dan niets dat ons hoop geeft? 
Ik hoop van wel. De veertigdagentijd, 
voorafgaand aan het feest van Pasen, 
roept ons op tot een omkeer, tot geloof 
in de Blijde Boodschap, het Evangelie 
dat ons gegeven is in Jezus, de Chris-
tus. Hij gaf in Woord maar bovenal in 
Daad ons toekomst. Wij hebben allen 

Nieuwe activiteiten

Zaterdag 27 februari
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 28 februari
10.30 uur
Gebedsviering-afscheid
Margot Dijkman
Bonifatius
P. Daggenvoorde, W. Rekveld,
C. Berbée, F. de Heus, 
Margot Dijkman
Bonifatiuskoor

Nieuw in ons 
parochiebestuur 
Ik ben Dick Kohlweij. Bijna 39 jaar ge-
trouwd met Karin. We wonen in Haaks-
bergen en hebben 3  -inmiddels-volwas-
sen- kinderen. Ik ben opgeleid in proces-
techniek (chemie), bedrijfskunde en au-
tomatisering. De afgelopen 45 jaar heb 
ik gewerkt in zowel de chemie als in een 
kantooromgeving bij verschillende be-
drijven. Eind 2018 ben ik als senior busi-
ness controller met pensioen gegaan. 
September 2020 werd me gevraagd of 
ik belangstelling zou hebben voor de 
HRM functie in het bestuur  van de St 
Franciscusparochie. De vraag kwam op 
een moment dat ik me al een tijdje af-
vroeg, hoe ik een bijdrage aan onze pa-
rochie kon leveren. Het werd me steeds 
duidelijker dat alleen een eucharistie-
viering “consumeren” niet voldoende is 
om onze fi jne parochie in stand te hou-
den. Per 1 januari ben ik begonnen als  
HRM/O ( personeel en organisatie), een 
functie waarin ik verwacht een  goede 
bijdrage aan onze parochie te kunnen 
leveren.

Zowel per app als per mail kregen we 
naar aanleiding van een column van 
Theo Krabbe de vraag: “Hoe kan het 
dat in een dorp, zoals bijvoorbeeld Lan-
geveen, een levende geloofsgemeen-
schap  met veel vrijwilligers en ook fi -
nancieel voldoende inkomsten uit le-
vend en dood geld, toch de kerk zal 
moeten sluiten? “ 

De laatste tien, vijftien jaar zijn in veel 
regio’s parochiegemeenschappen gefu-
seerd tot een nieuwe grotere parochie. 
Zo ook vormt sinds 2010 de geloofsge-
meenschap Langeveen (gemeente Tub-
bergen) tezamen met acht andere  ge-
loofsgemeenschappen de nieuwe Pan-
cratiusparochie. Wensen van afzonder-
lijke geloofsgemeenschappen, zo ook 
van Langeveen,  zijn in het fusieproces 
natuurlijk besproken, maar –zo blijkt uit 
informatie- bij de fusie niet  in de  offi -
ciële fusie-stukken vastgelegd. Na de 
fusie is er dus een nieuwe situatie ont-
staan waarin men slechts kan voort-
bouwen opwat offi cieel is vastgelegd. 
Bijvoorbeeld:  één gezamenlijk vermo-
gen. Zoeken naar reële  mogelijkheden 
is geen gemakkelijke opdracht . Niet al-
leen voor vrijwilligers in een parochie-
bestuur, maar ook voor parochianen 
van lokale geloofsgemeenschappen. Te 
vaak wachten we af. Alleen in  ontmoe-
ting van elkaar en gesprek met elkaar 
zijn er mogelijkheden te vinden voor de 
kerk van morgen.

Thij Willems

‘Werken aan je toekomst (2)’ 
Centraal staat dit jaar bij de Vastenactie 2021 een project in Bangladesh. 
U kon er vorige week over lezen in Op Weg. Deze week staat een nieuwe 
tekst op onze website bij ‘Het ‘LAATSTE NIEUWS’. U kunt 
de tekst ook gemakkelijk vinden wanneer u bij ‘zoeken’ in-
typt ‘Vastenactie 2021’.

behoefte aan nabije woorden en nog 
meer aan nabije daden die ons hoop en 
vertrouwen geven. Die ons opbeuren en 
staande houden. Met Aswoensdag laten 
we ons tekenen met het teken van het 
kruis, een teken van omkeer, een teken 
van belofte, van liefde. Dat teken ma-
ken wij zelf meerdere malen in ons le-
ven, Dat teken van het kruis is het teken 
van Pasen. Dat niet de dood het laatste 
woord heeft maar het leven. Het gedeel-
de leven, hier en nu. We mogen vieren en 
gedenken dat Hij die het brood nam en 
brak ten leven, zijn leven wil delen met 
ons. Hiertoe is Hij gekomen, doe dit tot 
mijn gedachtenis zo zingt een lied. Onze 
gebrokenheid en  kwetsbaarheid daarin 
wil Hij delen. In zijn lijden, zijn dood en 
verrijzenis geeft hij ons toekomst. Die 
toekomst wens ik u, jullie en ook mijzelf 
toe. Dat wij het volhouden, uithouden, 
ook in deze tijd van onzekerheid. Een 
goede veertigdagentijd gewenst. 

Willy Rekveld, parochievicaris 

Een omkeer???

Voor jong en oud - Vastenactie 2021
Op onze aangepaste website staat 
binnenkort meer informatie over dia-
conie en dus ook over onderstaande 
onderwerpen:

• Werken aan de toekomst
Dit jaar steunen wij vanuit de Fran-
ciscusparochie een project om voor 
125 kwetsbare jongeren in Bangla-
desh een beroepsopleiding te reali-
seren. Zie elders in Op Weg.

• Kring Lopen met Franciscus
We hebben een besloten facebook-
groep gemaakt, bedoeld om door 
de verkoop van mooie vintagespul-
len geld in te zamelen. Met dage-
lijks nieuwe artikelen, elke zater-
dag een themadag en elke zondag 
om 16.00 uur een veiling van een 
topstuk of kunstwerk. Daar vindt 
u ook informatie over het project 
en onze andere activiteiten. De 
facebookgroep is een leuke ma-
nier om elkaar te ontmoeten. Hoe 
u lid kunt worden van deze face-

bookgroep: we zijn te vinden op 
Facebook onder de naam “Kring 
lopen met Franciscus” of via het 
adres: https://www.facebook.com/
groups/232554021860929

• Digitale collectebus
Op de website van onze parochie 
en in de facebookgroep vindt u een 
link naar de digitale collectebus 
waarin u kunt doneren voor ons 
project.

• 40 dagen challenge
Ook kinderen kunnen wat doen 
voor Bangladesh. Bijvoorbeeld een 
vastendoosje maken of een 40-da-
gen uitdaging aangaan om daar-
mee geld te verdienen.Een tuin 
bladvrij maken, de auto wassen of 
boodschappen doen... alles mag. 
Voor ouders en grootouders die 

hun (klein)kinderen willen aanmoe-
digen is (straks) informatie daar-
over te vinden op de website.

• Wandelen met Franciscus
Vasten is ook bezinnen: terug naar 
de basis, naar de bron van ons be-
staan. Maak een mooie, meditatie-
ve wandelingaan de hand van het 
Zonnelied van Franciscus. En er-
vaar ietsvan onze verbondenheid 
met de aarde en al wat leeft.

Werkgroep Vastenactie 2021 
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD; VASTENACTIE 2021; SINT JOZEFJAAR

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

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: 2e Zondag van de Veertigdagentijd

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 27/28 februari worden 
gelezen tijdens de eerstvolgende vie-
ring op zaterdag 6 maart. Wilt u dit an-
ders 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 28 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 te voren 
dienen te hebben aangemeld. Doop-
vieringen en uitvaarten kunnen wél 
plaats vinden.

•  In de Mariakapel staat de collecte-
bus waarin u geld kunt deponeren 

ten behoeve van de Vastenactie 2021: 
'Werken aan je toekomst'. Meer over 
deze actie kunt u ook lezen op de 
Franciscuswebsite.

Contact & bezoek 
Secr. Markt 20, 7481 HT Haaksbergen
Het secretariaat is voorlopig alleen te-
lefonisch bereikbaar op di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur
tel. 06 36298990 (tijdelijk) 
e.: pancratius@franciscusparochie

ZATERDAG 27 FEBRUARI OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V.  
DE BONIFATIUSKOORGROEP O.L.V. 
TON TEN HAGEN.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: mevrouw Gonny Selderhuis. Acolie-
ten: Tristan Damveld en Daan Loohuis. 
Processiekruisdrager: Edwin Noordink. 
Kosters en suppoosten: de heren Jo-
han Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp.
Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering dient u zich 
vóó zaterdag 28 februari om 12.00 uur 
op te geven via email: joswestendorp@
home.nl of tel: 06 186 00 463.
GEBEDINTENTIES:Hennie Asbroek; Jo-
han Vaanhold (Nachtegaalstraat). 

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021 OM 10.30 
UUR: GEBEDSVIERING I.V.M. HET AF-
SCHEID VAN PASTORAAL WERKER 
MARGOT DIJKMAN VAN DE PARO-
CHIES ZUID-OOST TWENTE, (FRAN-
CISCUS VAN ASSISIË, JACOBUS DE 
MEERDERE EN MARIA VLUCHT.
De zang wordt verzorgd door koor-
groepen van het Bonifatriuskoor en 
Gaudete.
Voorgangers: Pastoor Paul Daggen-
voorde, parochievicaris pastor Willy 
Rekveld, pastoraal werker Carla Ber-
bée, pastoraal werker Frank de Heus 
en uiteraard pastoraal werker Margot 
Dijkman.
Lector: mevrouw Bernardie Broekhuis

Kosters en suppoosten: de heren Jo-
han Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp.
Reserveren noodzakelijk (zie zaterdag). 

DONDERDAG 4 MAART OM 09.00 UUR: 
GELEZEN EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Acoliet en Lector: Jos Westendorp. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp
De misintenties van zaterdag worden 
ook in deze H. Mis gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  De vieringen vanuit de Bonifati-

uskerk worden uitgezonden via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2327-HH-Bonifatius-en-Gezel-
len-De-Veldmaat

•  Misintenties kunt u ook weer opgege-
ven voor de vieringen, de opgavenfor-
mulieren liggen achter in de kerk.

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

•  Vriendelijk verzoek: Op vele graven 
op het kerkhof liggen nog kerststuk-
jes. Zou u deze willen verwijderen van 
het graf van uw dierbare? Bij voorbaat 
dank.

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

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 FEBRU-
ARI: GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op zondag 7 maart, een Communie-
viering. Mevrouw Elles Veltkamp zal 
voorgaan. U hoeft zich niet van te vo-
ren aan te melden. Wel worden de na-
men en telefoonnummers genoteerd 
bij de ingang van de kerk.

•  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
Broekheunerweg 46, 
7481 PZ BuurseSecretariaat: 
tel. 06-12773335 
e: buurse@franciscusparochie.nl
Het secretariaat is voorlopig gesloten.

WOENSDAG 3 MAART 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

Afscheidsviering Margot Dijkman

Kerkbijdrage duidelijk in balans!

Zondag 28 februari wordt in een gebeds-
viering afscheid genomen van Margot 
Dijkman als pastoraal werker voor Zuid-
oost-Twente. Dit gebeurt in de Bonifati-
uskerk. Koorgroepen van het Bonifati-
uskoor en Gaudete zingen. Margot Dijk-
man gaat zelf voor. Na 25 jaar pastoraal 
werk verlaat zij het parochiepastoraat. 
Margot blijft werkzaam bij Livo en zal in 
Haaksbergen vaak te vinden zijn in het 
Wiedenhof, maar ook in het Saalmerink. 
De viering begint om 10.30 uur. Er is plek 
voor 30 aanwezigen. U kunt reserveren 
via joswestendorp@home.nl . Als u niet 
kunt mailen, mag u van maandag t/m 
woensdag bellen naar 06 186 00 463. U 
kunt de viering ook live volgen via: htt-
ps://kerkdienstgemist.nl/stations/2327.

Terwijl sommige parochianen nog een vergeten enveloppe inleveren, of 
nog een bijdrage overmaken, geven de voorlopige gegevens reeds een 
duidelijk positief beeld.  De totaalopbrengst is beter dan vorig jaar. Daar 
mogen we samen trots op zijn. Maar het is voor ons allen ook een uitda-
ging. In een tijd waarin vanzelfsprekendheden soms wegvallen, we vaak 
nieuwe wegen moeten zoeken, maken de resultaten de Actie Kerkbalans  
2021 duidelijk dat we verwachtingen hebben. Natuurlijk. We weten het. 
Onze verwachtingen ten opzichte van de kerk zijn niet allemaal hetzelfde. 
De één is bij onze kerk betrokken omdat hij de kerk als gebouw wil behou-
den. Een ander vindt het belangrijk dat vertrouwde tradities niet verloren 
gaan. Er zijn ook mensen die onze kerk belangrijk vinden als ‘vindplaats’ 
van inspiratie. Zij willen vanuit de Christelijke inspiratie in de voetstappen 
van Jezus en Franciscus bouwen aan een wereld waar mensen er zijn voor 
elkaar.  Op een heel verschillende wijze zijn we betrokken bij onze kerk. We 
weten het, we kunnen niet alle verwachtingen waarmaken.  Antwoorden 
op vragen rond  ‘toekomst van de kerk’ zijn niet alleen belangrijk voor een 
bestuur, maar voor ieder die onze kerk ondersteunt  en een warm hart toe-
draagt.  In gesprek met elkaar zullen we, met behoud van het goede uit het 
verleden,  ook zoeken naar nieuwe wegen. Belangrijk voor onze toekomst.  
De positieve opbrengst van de Actie Kerkbalans is voor ieder van ons een 
stimulans om werk te maken van samen-kerk-zijn. In één van de komen-
de weken zullen we de opbrengt van Actie Kerkbalans 2021 presenteren.  

Thij Willems, Werkgroep Kerkbijdrage


