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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 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 plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Zijn waar je bent

Zaterdag 10 juli
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering 
W.Rekveld
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 11 juli
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
J. Kortstee
 Pancratiuskoorgroep

Dat moet je terugkijken

Vrijwilligers in beeld 
-het kosterwerk-  

elkaar, en met andere mensen. Ze kun-
nen pas evangelie hebben vóor de we-
reld, als ze boodschap hebben áan de 
wereld. Niet als toeschouwer of buiten-
staander, maar als iemand die er hele-
maal bij is open, afhankelijk én meele-
vend.  Ze mogen daarom niet steeds 
naar een ander huis. Want waar leerlin-
gen onderdak krijgen dáar zullen zij in 
het hier en nu zijn. En eten wat de pot 
schaft. 

Onderweg nemen ze niks mee, alleen 
zichzelf, als gelovigen: mensen met ver-
trouwen in elkaar en in God.

Helemaal geen spullen? Toch wel. ‹Ge 
moogt sandalen dragen›. Die bescher-
ming van de voeten is om onderweg te 
kunnen blijven.   Niet als toeristen dus, 
maar als wie gelovigen in wezen zijn: 
pelgrims.

Paul Daggenvoorde, pastoor

Dat we het van 
God moeten 

hebben én 
van elkaar 
is de kern 
van ons 
geloof.   En 

ook dat wij 
stappen zul-

len zetten   en 
onderweg durven 

zijn. Zondag horen we dat Jezus zijn 
leerlingen eropuit stuurt, in tweetallen. 

Een gelovige is geen solist. En ook geen 
kind dat bij de hand genomen moet wor-
den. Jezus laat hen los. Hij geeft ze 
ruimte en vrijheid.

Zo zullen die uitgezonden leerlingen sa-
men, zélf ontdekken hoe ze als gelovi-
gen kunnen leven. Met het vertrouwen 
namelijk dat God zal zorgen. En dat an-
dere mensen dat ook doen. Daarom mo-
gen ze onderweg geen extra eten, geen 
extra kleding en geen extra geld meene-
men. Zo leren ze zich te verbinden, met 

Een prachtig communiefeest
Afgelopen zondag 4 juli versierden vier-
entwintig foto’s de Pancratiuskerk. De 
portretten van kinderen stonden in het 
hart van een bloem. Het was een kin-
derfeest waarbij voorgangers op een 
verstaanbare wijze spraken over Je-
zus en de God die Hem inspireerde. Zo 
werd het verhaal van de wonderbaarlij-
ke visvangst niet alleen verteld, maar 
ook door kinderen geactualiseerd. Pas-
tor Frank de Heus nodigde hen zich te 
identifi ceren met één van de fi guren uit 
dat verhaal.  Natuurlijk kozen sommige 
communicanten voor de rol van Jezus. 
Spontaan vertelden zij op persoonlij-
ke wijze waarom de rol van Jezus hen 
aansprak: “Jezus hielp mensen om ge-
lukkig te worden” en “hij leerde ons be-
hulpzaam te zijn”. Of ook: “Jezus is een 
persoon met vrienden en soms is het 
een beetje moeilijk om zelf vrienden te 
krijgen”. Verrassend was dat een van de 
kinderen koos  voor de rol van God. Na-
tuurlijk kwam toen de vraag: “Waarom 
zou jij wel god willen zijn?” “Dat weet 
ik eigenlijk niet”, was zijn antwoord. 
Toen ook ouders geen antwoord wis-
ten, vroeg pastor de Heus het aan zijn 
collega, pastor Rekveld. Spontaan gaf 
deze als antwoord: ”ik vat het met een 
woord samen: voeg aan God één letter 
toe, dan krijg je ‘goed’. En Go(e)d willen 
zijn, is mensen willen zijn van vrede en 

liefde. Zo zou ik ook wel een beetje wil-
len zijn. Op een verrassend eigentijdse 
wijze werd Gods boodschap vertelt en 
werd het Heilig Brood, waarin we Je-
zus van Nazareth (her)kennen gedeeld. 
Een prachtige ‘Eerste Communieviering’ 
waarin verhalen over God op een ver-
staanbare wijze werd verteld en Gods 
aanwezigheid werd gevierd.  Een prach-
tig viering die u kunt terugzien. Kijk via 

Google op: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2326. Omdat vanaf juli niet al-
leen de kerkdiensten vanuit de Bonifa-
tiuskerk, maar ook vanuit de Pancrati-
uskerk via kerkdienstgemist.nl worden 
uitgezonden kunt u  nu de meeste kerk-
diensten vanuit deze kerken (terug)zien. 

Thij Willems

In ‘Op Weg’ van vorige week, don-
derdag 1 juli, kon u het eerste deel 
van het  interview met Herman Vos-
sebeld uit Boekelo lezen. Het twee-
de deel van het interview vindt u 
hieronder. 

7.  Hoe bent u als vrijwilliger bij de 
kerkgemeenschap betrokken 
geraakt en bij welke activiteiten 
bent u betrokken? “Door mee te 
doen met activiteiten en nadat 
ik functies bij de sportvereni-
ging afgebouwd had.”
“Ik beheer het ledenbestand 
van de parochielocatie, ben be-
heerder van het kerkhof en ben 
nog bij het koor. Dit is het be-
langrijkst: Als lid van de inter-
kerkelijke werkgroep zet ik me 
in om naar de Protestante me-
dechristenen te luisteren en van 
hen te leren en met elkaar op te 
trekken.” 

8.  Wat is het belangrijkste advies 
dat u ooit van een pastor/pas-
toor heeft gekregen?“Mogelijk 
was het wel ‘Zondig niet meer’, 
maar ik kan niet zeggen dat dat 
altijd gelukt is.”

9.  Wat zou u jongeren vanuit de 
kerk willen meegeven?
“Gezamenlijk iets onderne-
men om het leven hier op aarde 
voor iedereen aantrekkelijker te 
maken.”

10.  Welk symbool/teken in onze 
kerk vindt u het belangrijkst?
“Zoals de godslamp bij ons 
ontstoken wordt bij het begin 
van een dienst; daarmee geven 
we  aan dat als we bij elkaar in 
de kerk zijn, dat  God bij ons is.”

11.  Wat kan u het meest inspire-
ren?
“Mij inspireert als mensen met 
elkaar een dienst in elkaar ge-
draaid hebben, die terugwijst 
naar de werkelijkheid in deze 
tijd.” 

12.  Wat is de rol van stilte in de 
kerk?“De rol van stilte is voor 
mij het de revue laten passe-
ren wat ik net gehoord of be-
leefd heb, maar ook om te zien 
waar ik sta in dit leven en deze 
wereld.“ 

Leo Oostrik 
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

KAPEL HET SAALMERINK/ GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

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: 15e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 10/11 juli worden gele-
zen tijdens de eerst volgende viering 
op zondag 18 juli.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op 
woensdag 23 juni Joseph Hendrikus 
Bernardus Leferink(Joop) op de leef-
tijd van 63 jaar. Zijn afscheid en begra-
fenis hebben plaats gevonden op don-
derdag 1 juli.
 
Door de versoepeling van de corona-
maatregelen mogen er nu meer men-

sen de vieringen bijwonen in onze 
kerk. Reserveren voor een viering is 
wenselijk, maar niet verplicht. Als u 
niet gereserveerd heeft voor een vie-
ring bent u van harte welkom, aanmel-
den voor de viering achter in de kerk is 
dan voldoende. 

Aanmelden kan telefonisch, 074-
3575210 elke dinsdag van 9.00 uur 
tot 11.00 uur of per mail: st.isidorus-
hoeve1@gmail.com  of via de 
aanmeldstrook, die liggen in de 
gedachteniskapel.
De ingevulde aanmeldstrook kunt u 
deponeren in de brievenbus van de 
pastorie.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR WERELDBEVOLKINGSDAG

ZONDAG 11 JULI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 9 juli op te ge-
ven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf 
vóór 9 juli, tussen 09.00 en 10.00 uur, te 
bellen met tel. 06 – 36 29 89 90. 
* Deze viering is via de livestream 
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen te volgen.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. 
Lectrice: mevrouw Liesbeth Dijkhuis. 
Acoliet: Stef te Bogt en Chantal Wilden-
borg. Koster: de heer Johan Hofhuis. 
Toezichthouder: de heer Chris Deursen. 

JAARGEDACHTENIS: Gerda ter Haar 
– Baak. 

GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huurne 
– Termathe; Antoon Gerritsen; Arnol-
dus Middelhuis; Lenie Hamers en José 
Heidendael (deze vier intenties waren 
opgegeven voor 4 juli); Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zuster.

MEDEDELINGEN
•  Tot en met eind september is de mo-

numentale St. Pancratiuskerk elke 
dinsdag en donderdag van 15.00 tot 
17.00 uur geopend voor bezichtiging. 

Een op die middag aanwezig lid van 
de Werkgroep Kerkbezichtiging kan u 
desgewenst rondleiden. Uiteraard zijn 
ook dán de op dat moment geldende 
coronavoorschriften van toepassing. 

•  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. 

•  De voedselbank heeft de laatste we-
ken zeer weinig artikelen gekregen 
– wellicht in aanloop naar de vakan-
tieperiode? De behoefte aan houdba-
re artikelen blijft onverminderd erg 
groot! Vandaar de vraag: Vergeet u 
hen, die uw giften meer dan goed kun-
nen gebruiken, a.u.b. niet?

•  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? 

Contact & bezoek
Secr. Markt 20,7481 HT Haaksbergen
Secretariaat, tel. 053 – 572 13 53.
open di. en wo. van 9.00 tot 10.00 uur
e: pancratius@franciscusparochie

ZATERDAG 10 JULI OM 18.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Lector: 
Ria Deggerich. Acolieten: Fien van der 
Sanden en Lieke Wolferink. Processie-
kruisdrager: René Broekhuis. Kosters 
en suppoosten: Mevrouw Tine Westen-
dorp en de heren Johan  Kroeze, Gerrit 
Menkehorst en Jos Westendorp.

JAARGEDACHTENIS: Louis Teurlinckx

GEBEDSINTENTIES: Jan Westendorp 
van de Veldmaterstraat i.v.m. geboor-
tedag 9 juli

DONDERDAG 15 JULI OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD 
Voorganger: Mevrouw Bernardie Broek-
huis. Koster: De heer Johan Kroeze. 
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen.
Na afloop koffie/thee drinken buiten op 
het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via:  https://
kerkdienstgemist.nl  daarna toets Bo-
nifatius en dan ben je er al. 

•  Door de versoepelingen die zijn inge-
gaan op zaterdag 26 juni kunt u de 
kerk weer gewoon bezoeken, u hoeft 
zich niet meer aan te melden. De 1,5 
mtr afstand en de hygiëne maatrege-
len blijven wel van kracht. Wij hopen 
dat vele parochianen de weg weer vin-
den naar de kerk. U blijft dus verspreid 

zitten over de aangewezen plekken in 
de kerk (daar waar de bordjes gereser-
veerd hangen).  Wij hopen verder dat 
wanneer de tijd weer helemaal nor-
maal is u ook verspreid blijft zitten. De 
kerk lijkt daardoor aanmerkelijk voller. 
Dank alvast voor uw medewerking.

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

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

•  Rond Haaksbergen (Op Weg) ver-
schijnt niet in week 30 (donderdag 29 
juli en week 32 (donderdag 12 augus-
tus); denkt u derhalve aan tijdige op-
gave voor misintenties.

•  Door de coronapandemie hebben 
blijkbaar veel jonge ouders overwo-
gen om hun kind nog niet te laten do-
pen. Dopen kan weer normaal plaats 
vinden. U kunt uw kind gewoon aan-
melden. Zie de webpagina van de 
parochie.

•  Door extra werkzaamheden in de kerk 
vanwege ondermeer corona en het 
uitvallen van één van de kosters, kun-
nen we nog wel een extra koster m/v 
en of (echtpaar) gebruiken. Wie heeft 
belangstelling. Laat het even weten 
bij één van de huidige kosters. 

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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 JULI: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op  zaterdag 17 juli, een Eucharistie-
viering. Pastoor Paul Daggenvoorde 
zal voorgaan. U hoeft zich niet van 
te voren aan te melden.   Wel worden 
de namen en telefoonnummers geno-
teerd 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 Buurse 
Secretariaat: tel. 06-12773335
e: buurse@franciscusparochie.nl  
Het secretariaat is voorlopig gesloten

ZONDAG 11 JULI: GEEN VIERING 
        
MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is zondag 

1 augustus.  
•  De Mariakapel is alle dagen open om 

een lichtje aan te steken. 

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

WOENSDAG 14 JULI OM 09.30 UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: mevrouw Ellis Veltkamp. 
U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretari-
aat op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur op 
053 – 574 39 29. In de vakantieperiode van het centraal secretariaat (12 t/m 30 
juli) kan men niet zich telefonisch aanmelden, maar wél na de viering.

Vanwege vakantie is het 
centraal secretariaat, Sonderenstraat 55, 

gesloten van 
maandag 12 juli tot 1 augustus


