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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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Rust even lekker uit

Zaterdag 17 juli
18.30 uur
Bonifatius
Gebedsviering
L. Lenderink
Bonifatiuskoorgroep

Zaterdag 17 juli
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde

Zondag 18 juli
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Klus is  geklaard
-u kunt onze vieringen nu thuis volgen- 

 Vrijwilligers in beeld 
-het kosterwerk-
Als tweede ‘koster’ benaderde ik 
Theo Klarenbeek uit Buurse, die niet 
bepaald een gemakkelijk jaar achter 
de rug heeft met meerdere lichame-
lijke klachten. Niettemin ging hij hier-
onder in op de hem gestelde vragen. 

1. Bent u met kerk en geloof 
grootgebracht? 
“Ik ben opgegroeid in een katho-
liek nest waarin de kerk een grote 
rol speelde. Ook mijn ouders waren 
actief.” 

2. Wat is de mooiste jeugdherinne-
ring rond geloof en kerk? 
“Dat toen ik voor misdienaar werd 
gevraagd en de kapelaan tegen mijn 
moeder zei over mij: “Wat een pot-
lood!”, omdat ik niet had begrepen 
dat hij de vraag had gesteld om mis-
dienaar te worden.” 

3. Wat vindt u van de veranderingen 
in de loop der jaren? 
“Het zijn niet alleen de veranderingen 
in de kerk, maar de hele maatschap-
pij; het meer naar professionals trek-
ken van sociale taken heeft de kerk 
verarmd!” 

4. Wat had in onze kerk behouden 
moeten blijven of meer nadruk moe-
ten krijgen? 
 “De taken die een verbondenheid 
kunnen geven aan ons gelovig zijn. 
Bijvoorbeeld de charitatieve instel-
lingen die in gesprek met mensen 
komen en dan komt ook geloof in 
beweging.” 

5.  Welke zaken mogen minder aandacht 
krijgen of moeten veranderen/verdwijnen? 
“De zaken die wel aandacht behoe-
ven, maar pastoraal gezien niet door 
de pastoor gedaan hoeven te worden 
is het bestuurlijk werk. Hierin kan het 
bestuur best zijn verantwoording dra-
gen en aan anderen verantwoording 
afleggen.” 

6. Hoe bent u als vrijwilliger bij onze kerk-
gemeenschap betrokken geraakt? 
“Doordat er een kosterswisseling is 
geweest, werd mij na korte tijd ge-
vraagd of ik die functie op mij wilde 
nemen, nu ruim 30 jaar geleden.” 

Tot zover, de volgende week zullen 
we dit interview voltooien. 

Leo Oostrik

Deze week ho-
ren we Je-

zus tegen 
zijn vrien-
den zeg-
gen: “Rust 

even lekker 
uit…” Ze zijn 

druk geweest, 
heel druk. Zo druk 

dat ze niet eens tijd hadden om 

te eten. Iedere keer weer iemand die iets 
te vragen had, een beetje aandacht wil 
of nog veel meer: genezing, heling. Her-
kenbaar? Wij leven in een maatschap-
pij die steeds om aandacht vraagt. Van 
kleine kinderen die even een spelletje 
willen doen, tot tieners die hun zakgeld 
vragen, de buurvrouw die om een pra-
tje verlegen zit tot een bekende die je 
zomaar treft bij de Plusmarkt. Om nog 
maar niet te spreken van de appjes en li-

kes op Facebook. Is dat erg? Nee. Is dat 
zinvol? Ja. Maar al die stukjes aandacht 
die steeds een ander van je wil…?! Jezus 
heeft daar een goede remedie voor. Hij 
gaat niet op vakantie naar een tropisch 
strand of naar een terrasje. Hij trekt zich 
simpel terug. Hij zoekt een rustig plek-
je waar hij niemand tegenkomt. Of: hij 
trekt zich terug in zichzelf. En bidt, me-
diteert, laat alles even los. Inmiddels 
hebben alle kinderen vakantie en veel 
volwassenen met hen. 
Vakantie komt van het Latijnse ‘vacare’ 
d.w.z. leeg worden. Dat wens ik u toe: 
even loslaten, even leeg worden van al-
les wat moet of wat een ander van je 
wil. Dat kan weg van thuis, heel ver weg, 
maar ook op een schaduwplekje ach-
ter het huis. Als je maar dicht bij jezelf 
blijft…

Carla Berbée, pastoraal werker

Nadat in het voorjaar Jos Westendorp 
met Rudi Lansink en Johan Stegeman 
de tijdelijke bekabeling in de Bonifatius-
kerk voor de digitale uitzendingen had-
den vervangen, was het nu de beurt aan 
vrijwilligers van de Pancratius. Bij de af-
spraken rond de live-uitzendingen was 
er bewust voor gekozen dat een aantal 
werkzaamheden door eigen vrijwilligers 
zouden worden gedaan.  Kostenbespa-
ring. Een vrijwilligersploeg, waar vak-
mensen deel van uitmaken, wilde wel 
zorgdragen voor het leggen van de ka-
bels. Een hele klus, omdat de kabels bo-
ven in de gewelven getrokken moesten 
worden. Eindelijk kon men, na maanden 
wachten op een glasvezelaansluiting, 
met deze werkzaamheden beginnen.  
Rond de kerstdagen, toen vanuit de 
Pancratiuskerk enkele live-uitzendin-
gen met een tijdelijke ‘4G mobile data’ 
werden verzorgd, had men de kabels 
provisorisch van pilaar tot pilaar dwars 
door het kerkgebouw laten lopen.  De 
defi nitieve kabels moesten nu evenwel 
boven de gewelven en langs de dakgoot 
worden aangelegd. Een hele klus.  Maar 
Chris Deursen en Luit Kruizenga ken-
den de weg. Het zijn vakmensen. Sa-
men met koster Jos Wetzelaer  en Jo-
han Veldhuis hebben zij onlangs voor 
de bekabeling en de aansluitingen ge-
zorgd.  Foto’s geven een beeld van de 
laatste werkzaamheden.  Het is gelukt. 

Ook kerkdiensten vanuit de Pancratius-
kerk kunnen nu via  ‘kerkdienstgemist.
nl’  gevolgd worden. Hulde aan de vrij-
willigers. Wanneer u via Google zoekt 
naar http://kerkdienstgemist.nl  en daar-
na ‘Pancratiuskerk’ of  ‘Bonifatiuskerk’ 
intoetst, bent u er al. Zo kunt u vierin-
gen vanuit onze parochie volgen en ook 
terugkijken. 

T.W. 

Naschrift: Wanneer u, bijvoorbeeld éénmaal per 
maand, als cameraman/vrouw mee wilt meewer-
ken met uitzendingen? Graag! Neem dan contact 
op met een van de kosters of met Thij Willems 
(t.willems@franciscusparochie.nl).

Luit Kruizenga op het dak van de kerk

Chris Deursen tussen de gewelven
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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: 16e Zondag door het jaar

Zondag 18 juli 9.30 uur 
Eucharistieviering mmv Dames en 
Herenkoor. 
Voorganger pater L.Groothuis

Intenties weekend:
Overl.fam. Lammersen-ter Huurne: 
Louise Krooshoop: Hendrik Hartge-
rink: Hennie Rouwenhorst.   

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Herman ter Huurne: Herman Kroos-
hoop: Ouders Groothuis-Rouwenhorst 
en zoon Harrie: Bernard Wielens: Ma-
rie Groot Kormelink-Karnebeek: An-
toon en Agnes ten Voorde-Völke-
ring: Mevr. Siemerink-Veelers: Remy 
Hubers.

Vieringen door de week:  
Dinsdag 20 juli 9.00 uur:

Eucharistieviering.
Voorganger pater L.Groothuis

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op 
dinsdag 29 juni Bennie Rupert, we-
duwnaar van Jo Rupert-ten Voorde, op 
de leeftijd van 85 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats 
gevonden op woensdag 7 juli.

Corona: 
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. 

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR NELSON MANDELA-DAG

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 17 JULI OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: de heer Laurens Lenderink. 
Lector: mevrouw Gonny Selderhuis. Kos-
ters en suppoosten: mevrouw Tine Wes-
tendorp en de heren Johan  Kroeze en 
Gerrit Menkehorst. 
JAARGEDACHTENIS: Tini Noor-
dink-Koenderink (1e jaargedachtenis, 
overleden op 14 juli); Marie Westendorp 
– Hollink; Frans Harperink; Annie Molen-
kamp – Scholten (Wottelweg); Hendrik 
Lankheet;
GEBEDSINTENTIES: Annie Michorius – 
Wilderink; Herman ten Voorde; Hennie 
Nijland.

DONDERDAG 22 JULI OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, MARIA MAGDALENA 
Voorganger: mevrouw Bernardie Broek-
huis. Koster: de heer Johan Kroeze.
De intenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze viering gelezen.
Na afloop koffie/thee drinken buiten op 
het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

Overleden:
Op donderdag 1 juli is overleden in de 
leeftijd van 80 jaar Johanna Maria Geer-
truida Michorius-Wildenborg (roepnaam 
Annie). Zij is echtgenote van Hennie Mi-
chorius. Zij woonde aan de Voskamp 4. 
De afscheidsviering heeft woensdag 7 
juli in onze kerk plaatsgevonden. De be-
grafenis op donderdag 8 juli op het Waar-
veld. Wij wensen haar man, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe bij het ver-
lies van hun dierbare vrouw, moeder en 
oma.

Op maandag 5 juli is overleden in de leef-
tijd van 89 jaar Hermanus Gerhardus 
ten Voorde (roepnaam Herman). Hij was 
sinds 25 december 2019 weduwnaar van 

Betsie ten Voorde – Leusink. Hij woonde 
aan de Hengelosestraat 53 en sinds kort 
in het Saalmerink. De crematieplechtig-
heid heeft maandag 12 juli plaats gevon-
den. Wij wensen zijn kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe bij het verlies van 
hun dierbare vader en opa.

MEDEDELINGEN:
•  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 af-
stand en de hygiëne maatregelen blij-
ven wel van kracht. Wij hopen dat vele 
parochianen de weg weer vinden naar 
de kerk. U blijft dus verspreid zitten over 
de aangewezen plekken in de kerk (daar 
waar de bordjes gereserveerd hangen).  
Wij hopen verder dat wanneer de tijd 
weer helemaal normaal is u ook ver-
spreid blijft zitten. De kerk lijkt daardoor 
aanmerkelijk voller. Dank alvast voor uw 
medewerking.

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

•  Rond Haaksbergen (Op Weg) verschijnt 
niet in week 30 (donderdag 29 juli en 
week 32 (donderdag 12 augustus); 
denkt u derhalve aan tijdige opgave 
voor misintenties.

•  Kevelaar 2021. Het is nog niet precies 
bekend hoe de Haaksbergse proces-
sie naar Kevelaar er dit jaar op zaterdag 
11 september uit zal gaan zien. Noteer 
deze datum al wel vast in uw agenda. 
Nadere informatie volgt.

•  Door de coronapandemie hebben blijk-
baar veel jonge ouders overwogen om 
hun kind nog niet te laten dopen. Dopen 
kan weer normaal plaatsvinden. U kunt 
uw kind gewoon aanmelden. Zie de 
webpagina van de parochie.

•  Door extra werkzaamheden in de kerk 

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIE-
RING IN ONS KERKGEBOUW. U BENT 
WELKOM IN ÉÉN VAN DE ANDERE 
LOCATIES

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

ZATERDAG 17 JULI OM 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice : mevrouw Mieke Wilmink. 

MEDEDELINGEN:
•  Voor de viering op 17 juli, hoeft u zich 

niet van tevoren aan te melden.   Wel 
worden de namen en , telefoonnum-
mers 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
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ Buurse 
Secretariaat: tel. 06-12773335
e: buurse@franciscusparochie.nl  
Het secretariaat is voorlopig gesloten

ZONDAG 18 JULI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 16 juli op te ge-
ven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf vóór 
16 juli, tussen 09.00 en 10.00 uur, te bel-
len met tel. 06 – 36 29 89 90. 
* Deze viering is via de livestream https://
kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pan-
cratiuskerk-Haaksbergen te volgen.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis. Acoliet: Mark 
ten Breteler. 
Koster: de heer Henk Abbink. Toezicht-
houder: de heer Jos Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Marie Damveld – 
ter Huurne. 
GEBEDSINTENTIES: Jan Heuker of 
Hoek; Henk Smit; ouders Meulenkamp – 
ter Braak. 

IN MEMORIAM
Op 2 juli is Fons (Alphonsus Maria) Spik-
ker in de leeftijd van 88 jaar overleden. 
Hij woonde aan de Ambachtstraat 92. 
De uitvaartviering in de St. Pancratius-
kerk, alsmede de aansluitende begra-
fenisplechtigheid op begraafplaats Het 
Waarveld, hebben vrijdag 9 juli in beslo-
ten kring plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN:
•  Tot en met eind september is de monu-

mentale St. Pancratiuskerk elke dins-

dag en donderdag van 15.00 tot 17.00 
uur geopend voor bezichtiging. Een op 
die middag aanwezig lid van de Werk-
groep Kerkbezichtiging kan u desge-
wenst rondleiden. Uiteraard zijn ook 
dán de op dat moment geldende co-
ronavoorschriften van toepassing. 

•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 
tot 17.00 uur geopend voor een per-
soonlijk gebed en/óf voor het opsteken 
van een kaarsje en/óf het brengen van 
houdbare artikelen voor de Voedsel-
banken Enschede - Haaksbergen. 

•  De Voedselbank heeft de laatste weken 
zeer weinig artikelen gekregen – wel-
licht in verband met de vakantieperio-
de? De behoefte aan houdbare artike-
len blijft onverminderd erg groot! Van-
daar de vraag: Vergeet u hen, die uw gif-
ten meer dan goed kunnen 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 bloe-
metje 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

WOENSDAG 21 JULI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
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. 

vanwege ondermeer corona en het uit-
vallen van één van de kosters, kunnen 
we nog wel een extra koster m/v en of 
(echtpaar) gebruiken. Wie heeft belang-
stelling. Laat het even weten bij één van 
de huidige kosters. 

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


