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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing woensdag de week 
erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

Contact
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

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

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

Vieringen

Oecumene

Activiteiten

 “Er was iemand …. “ Joh. 11, 1-45

Vrolijk opstaan uit je graf?

Een Ochtend als in een Klooster…

Wandelen voor 
Zuid Soedan
Om aan de gewelddadige burgeroorlog 
te ontkomen, moesten Awut en haar kin-
deren een barre, dagenlange voettocht 
maken door de wildernis. Zonder eten of 
drinken op weg in de hoop ergens een 
veilige plek te vinden waar ze welkom 
zijn. 
Was voor Awut gaan lopen de enige ma-
nier om te reizen, voor ons is wandelen 
vaak een vorm van ontspanning en doen 
we voor ons plezier.
Graag nodigen wij u uit om op zondag 2 
april met ons te gaan wandelen voor het 
vastenactieproject in Zuid Soedan. 
Het vertrek is om 13:30 uur bij de R.K. 
kerk in Buurse. De wandeling voert ons 
langs de Buurserbeek en door het Wit-
te Veen. Een tocht van ongeveer 8 km. 
Onderweg staan we een paar keer stil 
voor een moment van bezinning over 
de zorg voor onze planeet, ons gemeen-
schappelijk huis. Rond 15:30 uur zijn we 
weer terug bij de kerk. Daar is dan kof-
fie met een broodje en of een kop soep. 
De middag sluiten we af met een korte 
gebedsviering.
Deelname is gratis maar een vrije gift 
voor het vastenactieproject wordt zeer 
op prijs gesteld. Aanmelden hoeft niet 
maar mag wel: jan.hofhuis@home.nl

Werkgroep Vastenactie 2023
Johan Hofhuis

Workshop ‘Palmpaas-
stok versieren’
in de Bonifatius

Gisteren over-
leed een goe-

de kennis 
van mij. 
Totaal on-
verwacht. 
Afgelopen 

zomer was 
zij al eens 

met spoed op-
genomen in het 

ziekenhuis. Maar niets had ons aan 
de mogelijkheid van een herseninfarct 
doen denken. Toch is haar dat nu over-

komen. Zij was aardig wat jaren jonger 
dan ik ben. Altijd vrolijk met een groot 
gevoel voor rechtvaardigheid. Mijn ken-
nis kon oprecht boos worden. Zij had 
een groot hart voor haar leerlingen. Zij 
was gedreven. Met veel relativerings-
vermogen en zelfspot. En dan opeens 
is zij er niet meer. Wat moet ik dan nu 
met zo’n lezing als die van Lazarus ( 
Johannes 11, 1-45 ), die na vier dagen 
weer vrolijk opstaat uit zijn graf? Want 
dat is het evangelie, dat we komende 
zondag lezen. Ik ben een nuchter mens. 
Dood is dood. Dat geldt voor mijn ken-

nis. Dat geldt ook voor Lazarus. Maar ik 
ga ervan uit, dat de verhalen uit de Bij-
bel bedoeld zijn voor de levenden. Hoe 
kan ik omgaan met de dood? Hoe kan 
dát, wat ik niet wil, mij toch verder bren-
gen in mijn leven? 

Er zijn mensen, die na grote teleurstel-
lingen, na een groot verlies, door een 
groot verdriet, zélf als het ware aan het 
leven onttrokken zijn. Zij zijn als Lazar-
us in het graf. Ze laten zich niet meer 
zien. Ze maken geen contact meer. Ze 
kunnen niet meer. Willen niet meer. Als 
dat te lang duurt, gaat het stinken. Dan 
wordt het een rot leven. Als je dat over-
komt, mag je hopen, dat familie, vrien-
den, een beroep doen op de hemel. Dat 
ze de steen wegrollen, die jou afsluit 
van het ‘samen leven’. Dat iemand jou 
bij name roept: ‘Kom naar buiten!’. Sluit 
je niet langer af! Laat je weer zien! Dat 
ze jou ‘los’ maken; jou bevrijden, van 
wat jou gevangen houdt. En dat jij je 
daaraan overgeeft.

Frank de Heus, pastoraal werker

Op zondag 12 maart om 8:00 uur begon 
in de HH. Bonifatiuskerk een ochtend 
zoals deze in een klooster kan worden 
beleefd. Iedereen, ongeacht geloof en 
achtergrond, kan hieraan deelnemen. 
De titel was deze keer “De vrouw bij de 
Bron”. 

Allereerst waren er de “lauden” (och-
tendgebed). Dit gebed werd afwisse-
lend uitgesproken door pastor Frank 
de Heus en de 16 aanwezigen. Daarna 
volgde een gezamenlijk ontbijt in de pa-
rochiezaal. Aansluitend startte om 9:00 
uur een wandeling van een uur door het 

Zaterdagmiddag 1 april is er in de pa-
rochiezaal van de Bonifatiuskerk in de 
Veldmaat van 15.30 tot 16.30 uur een 
workshop voor kin-
deren ‘Palmpaasstok 
versieren’. Kosten:  
€ 3,--. Opgave bij f.de-
heus@rkzuidoosttwen-
te.nl / 06 300 988 33. 
Ook hulpouders zijn 
welkom!

Zaterdag 25 maart  
18.30 uur Bonifatius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Bonifatiuskoor

Zondag 26 maart 
9.30 uur Pancratius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Dames- en herenkoor Pancratius

Vrijdag 24 maart 
12.00 - 12.15 uur Gebedskring
Protestantse kerk
Coventrygebed i.v.m. Oekraïne 
Gebed voor vrede & verzoening

Donderdag 16.00 tot 18.30 uur
‘Inloopkerk’ in de Pancratius
Voor gesprek en ontmoeting
bij een kop koffie of thee. 

buitengebied. Ter overweging kreeg ie-
dereen de vraag mee: ”Wie of wat is 
voor jou een bron, waaruit jij put voor 
jouw persoonlijk leven?” Bij terugkomst 
werden hierover ervaringen gedeeld aan 
het begin van de communieviering. Ge-
durende de ochtend sloten zich steeds 
meer mensen aan, zodat na de viering 
bijna 25 mensen gezamenlijk koffie of 
thee dronken ter afronding van deze bij-
zondere ochtend.
De deelnemers hebben hiermee kunnen 
ervaren hoe een ochtend in het Klooster 
te Megen eruit ziet, tijdens het halfjaar-
lijks kloosterweekend, onder leiding van 
pastor Frank de Heus. In januari is dit 
voor alle leeftijden en in juni voor ieder-
een tot 50 jaar, met een maximale bezet-
ting van 10, die altijd snel bereikt wordt. 
Zo’n weekend biedt de mogelijkheid om 
even afstand te nemen van de dagelijk-
se drukte en om rust te vinden in jezelf.
Mogelijk hebt u belangstelling om een 
kloosterochtend in Haaksbergen of 
-weekend in Megen mee te maken, maar 
u wilt graag extra informatie? Dan kunt u 
contact opnemen met pastor Frank de 
Heus, 06-30098833, f.deheus@rkzuid-
oosttwente.nl .
 Brigitte Baumeister

Uitnodiging vrijwilligersavond 
Bonifatiuskerk

Onze Bonifatiuskerk en gemeenschap kan niet zonder u als vrijwilliger. Als 
dank voor uw inzet willen we u graag een gezellige avond aanbieden en wel op: 

Dinsdag 18 april om 19.30 uur.
In de gemeenschapsruimte van de pastorie.

Wij vragen u om u zich hiervoor aan te melden dit i.v.m. organisatie/in-
koop. Aanmelden bij Hans te Lintelo tel: 5723207 of Marian Nieuwenhuis tel: 

5727508 /e-mail: mnieuwenhuis@live.nl. Svp aanmelden vóór 9 april.

We hopen vele vrijwilligers te mogen begroeten.
De locatieraad HH Bonifatius en Gezellen.
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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
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, ZONDAG JUDICA (‘DOE MIJ RECHT’); BEGIN ZOMERTIJD (de klok een uur verder draaien).

Lezingen: Ezechiël 37,12-14 // Romeinen 8,8-11 // Johannes 11,1-45. Liturgische kleur: paars. 

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: Pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij).
of pastor A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).

Zaterdag 25 maart 19.00 uur Eucha-
ristieviering mmv Dames en Heren-
koor Voorganger pastoor J.Jansen

Intenties weekend:
Antoon Eijsink: Trudeke Webbink: Ou-
ders Elferink-Koppelman: Overl.fam. 
Asbreuk-Bekkedam: Ouders Lefe-
rink-Spieker en Joop Leferink: Overl.
fam. Lammersen-ter Huurne.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Paul Elferink: Jan Asbreuk. 

Vieringen door de week:
Dinsdag 28 maart 9.00 uur 
Eucharistieviering.
Voorganger pastoor J.Jansen
 
Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachte-
niskapel op dinsdag en zondag van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend en 
tijdens de weekendvieringen.

H. MARCELLINUS BOEKELO

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

KAPEL HET SAALMERINK

Weekendviering: 5e Zondag van de veertigdagentijd

ALGEMENE MEDEDELINGEN

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

Haaksbergse Engelse mijlenloop:
Zondag 26 maart: Engelse mijlenloop met sponsorloop voor de Vastenac-
tie. Ook u kunt de ‘Franciscusdeelnemers’ nog sponseren! Zie ‘Op Weg’ van 
vorige week. Ook te vinden via onze website. 

Vastenactie:
Ook tijdens de vieringen van 18 en 19 maart zal er in alle kerken een extra 
collecte t.b.v. de Vastenactie gehouden worden. De opbrengst is bestemd 
voor steun aan de vluchtelingen uit de Zuid-Soedan. Ook wanneer u geen 
kerkdienst meemaakt, hopen we dat u deze actie wilt steunen. IBAN-num-
mer: NL21 INGB 0000 0058 5  t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Voedselbank:
Houdbare levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank kunt u brengen 
naar het verzamelpunt in de Mariakapel van uw kerk. 

Witte Donderdag:
Donderdag 6 april is er om 17.30 uur een bijzondere activiteit in het Ariëns-
huis (Veldmaterstraat 61). Zie voor informatie over bijzondere broodmaal-
tijd ‘Op Weg’ van vorige week. Ook te vinden op onze website.

ZONDAG 26 MAART OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lector: de heer Johan Hof-
huis. Acoliet: Mark ten Breteler. Kos-
ter: de heer Henk Abbink. Camera-
man: de heer Stef te Bogt. 
GEBEDSINTENTIES: ouders Meulen-
kamp – ter Braak; Tonnie Kupers; uit 
grote dankbaarheid. 

WOENSDAG 29 MAART OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Eucharistieviering waarbij pastoor 
Paul Daggenvoorde de voorganger is. 

DONDERDAG 30 MAART VAN 16.00 - 
18.30 UUR: ‘INLOOPKERK’ - DE KERK 
IS OPEN VOOR ONTMOETING EN GE-
SPREK (dankzij vrijwilligers van de 
P.C.I.) .
Onder het genot van een kop koffie 
of thee kunt u uw hart uitstorten, het-
geen verkwikkend kan werken. 

IN MEMORIAM
Op 6 maart is Siny (Geziena Josephi-
na) Heerink – Steggink in de leeftijd 
van 84 jaar overleden. Zij woonde 
aan de Peddemors 8. De uitvaartvie-
ring in de St. Pancratiuskerk, alsook 
de begrafenisplechtigheid, hebben 
dinsdag 14 maart in besloten kring 
plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN LOCATIE
•   Ter herinnering: Wilt u héél alstu-

blieft de kleine takjes (palmtakjes) 
van de door u gesnoeide buxus-
struiken in de manden leggen die 
voor dat doel in de Mariakapel van 
de kerk staan? Dat kan van woens-
dag 29 t/m vrijdag 31 maart. Dankzij 
uw medewerking kan iedere St. Pan-
cratiuskerkbezoeker zondag 2 april 
(Palmzondag) een gewijd palmtakje 
meenemen. 

•   Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.  

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. 

ZATERDAG 25 MAART: GÉÉN VIERING. 

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MAART: 
GEEN VIERING

MEDEDELINGEN LOCATIE:  
•  De eerstvolgende Viering in de kerk 

in Buurse is op zondag 2 april om 
10.00 uur. Het is een Communievie-
ring m.m.v. het Allegrokoor. Pastor 

Carla Berbée zal dan voorgaan.
•  Intenties kunt u opgeven via de te-

lefoon 06-12773335, e-mail buur-
se@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
Pastorie. 

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN

KOMEND WEEKEINDE: GEEN VIERING 
IN ONS KERKGEBOUW. U bent wel-
kom in één van de andere locaties. 

MEDEDELINGEN LOCATIE:  
•  De volgende viering in het Marcelli-

nuskerkgebouw is op zondag 2 april 
om 10.00 uur.

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.

ZATERDAG 25 MAART 2023 (MA-
RIA BOODSCHAP) OM 18.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lector: de heer Gerrit de 
Munnik. Acolieten: Lieke Wolferink en 
Bente Wolferink, processiekruisdrager 
Linda Beimer. Kosters: de heer Nico 
van Rooijen en mevrouw Jeanette 
Canterburg. Camera: de heer Gerard 
Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Finie Hilde-
rink – Natter; Tonnie Belshof (1e 
jaargedachtenis) 
GEBEDSINTENTIES: Marietje Aarnink 
– Wijlens;  Dine Hilderink – Lansink; 
Overleden ouders Hilderink – Natter; 
Gerrie Falet Hilderink; Joop Hilderink

DONDERDAG 30 MAART om 
09.00 UUR: LAUDEN THEMA 
VEERTIGDAGENTIJD. 
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
De viering is in de zijkapel bij het H. 
Hartaltaar. Koster: Mw. Joke Poodt.  
Camera: de heer Gerrit Menkehorst. 
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze H. Mis gelezen. Na 
afloop koffie of thee in de grote zaal 
van de pastorie. 

IN MEMORIAM
Op donderdag 9 maart is overleden in 
de leeftijd van 88 jaar Maria Martina 
Bonaventura Aarnink – Wijlens (roep-
naam Marietje), zij was de 5e dopeling 
in 1934 in onze kerk. Zij was weduwe 
van Toon Aarnink en woonde aan de 
Ambachtstraat. Haar afscheidsviering 
heeft plaats gevonden op donderdag 

16 maart. De crematieplechtigheid 
op vrijdag 17 maart. Wij wensen haar 
kinderen en kleinkinderen veel sterk-
te toe bij het verwerken van het verlies 
van hun dierbare moeder en oma.

MEDEDELINGEN LOCATIE:
•  Volgende week is het Palmpasen 

(voor de viering van zaterdag 1 april). 
Mocht u nog buxus hebben laat het 
even weten aan Jos Westendorp e:  
joswestendorp@home.nl.

•  Zaterdag 25 maart 2023: Voorjaars-
kriebels. Ieder jaar op de laatste za-
terdag van maart houdt het onder-
houdscomité van onze geloofsge-
meenschap de zogenaamde voor-
jaarskriebels. In en rondom de kerk 
en op het parochiekerkhof wordt al-
les weer klaar gemaakt voor het voor-
jaar en de zomer. Struiken en planten 
die in het voorjaar gesnoeid moeten 
worden zullen deze snoeibeurt on-
dergaan en ga zo maar door. Ook u 
die door de week niet kunt meehel-
pen bent van harte welkom om zo 
de handen uit de mouwen te steken. 
Alle medewerkers van de tuin- en 
kerkhofploeg en onderhoudscomité 
zullen hierbij aanwezig zijn. We be-
ginnen zaterdag 25 maart om 09.00 
uur. Voor de inwendige mens wordt 
uiteraard ook gezorgd. Hopelijk tot 
ziens.

•  Zie ook ALGEMENE MEDELINGEN.

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


