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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 

Nou heel 
wat. Dat 

betoogt in 
ieder geval 

de evangelist 
Johannes (Joh. 6, 

1-15). We lezen het zondag 26 
juli. Johannes laat zien, dat het meest 

onbeduidende dat wij doen, de wereld 
en mensen om ons heen verandert. Als 
Jezus op een berg bij het meer van Tibe-
rias geconfronteerd wordt met een grote 
massa mensen die honger hebben, is er 
een klein jongetje met vijf gerstebroden 
en twee vissen. Als hij begint te delen, zet 
het een kettingreactie in gang. Uiteinde-
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Vrijwilligers 
in beeld

Heeft u wel eens het gevoel, dat u tekortschiet? Ik in ie-
der geval wel. Door heel mijn leven heen: ‘Wat doe ík er 

eigenlijk toe?’  ‘Al mijn inspanningen? Wat heeft het 
voor zin?’

Zaterdag 24 juli
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
J. Kortstee
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 25 juli
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
B. Visschedijk
Pancratiuskoorgroep

Zaterdag 31 juli
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde 
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 1 augustus
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Zondag 1 augustus
10.00 uur
Maria Praesentatie
Communieviering
E. Veltkamp

Afscheid Margot Dijkman en Rik Ledoux 
Noodfonds Haaksbergen?
Nooit van gehoord!
Misschien heeft u er nooit van gehoord: 
De stichting Noodfonds Haaksbergen. 
Fijn voor u, dan heeft u er ook nog geen 
gebruik van hoeven te maken. Toch zou 
het mooi zijn dat u toch weet waarom 
de stichting Noodfonds Haaksbergen in 
2013 is opgericht.
De stichting is een initiatief van de dia-
conie van de protestantse gemeente, 
de caritas van de katholieke kerk en de 
gemeente. 
De stichting is een aanvulling op reeds 
bestaande voorzieningen voor hulpbe-
hoevenden (zoals bijv. de voedselbank). 
Mensen die acute fi nanciële hulp of 
boodschappen nodig hebben en op dat 
moment nergens anders terecht kun-
nen, komen in aanmerking voor hulp. De 
doorverwijzing naar de stichting vindt 
plaats via de caritas en diaconie of pro-
fessionele instanties.
In 2019 heeft de stichting voor bij-
na € 11.000,- en in 2020 voor bijna 
€ 6.000,-hulp verleend in de vorm van 
boodschappen, materiële en fi nanciële 
ondersteuning. 
De stichting kan die hulp verlenen om-
dat zij jaarlijks fi nancieel ondersteund 
wordt door de caritas, diaconie en de 
Ariënsstichting. 
Naast het verlenen van noodhulp helpt 
zij bij het op orde brengen van de fi nan-
ciën van mensen die dat zelf zonder hulp 
niet kunnen, om zo te voorkomen dat zij 
weer in de problemen geraken. Momen-
teel zijn er 8 vrijwilligers, budgetmaat-
jes, actief die zo hulp verlenen. De scho-
ling van de budgetmaatjes wordt geor-
ganiseerd door de stichting Noodfonds 
Haaksbergen. De gemeente Haaksber-
gen draagt hier fi nancieel aan bij.
Op de website www.noodfondshaaks-
bergen.nl vindt u meer informatie.

Ton Engelbarts, 
secretaris st. Nood-
fonds Haaksbergen.

lijk houdt men nog manden vol over. Zo 
heeft alles wat wij doen en niet doen (!) 
zin. Een kleine daad van uw, jouw kant 
kan net het verschil maken. Iets dat ho-
peloos lijkt wordt opeens minder hope-
loos. Totaal onvoorzien. Een wonder ge-
beurt. Maar het was niet gebeurd als jij 
niet in beweging was gekomen.

Ik herinner me, hoe ik ooit mijn eerste 
woning met tuintje kreeg. Dat was een 
klein stukje grond met vooral veel on-
kruid. Bij mijn buren was dat niet anders. 
Ik ben er iets moois van gaan maken en 
wat gebeurde er?  Niet veel later zag ik 
mijn buren ook iets moois van hún tuin 
maken. 
Zij waren aangestoken door mijn en-
thousiasme. Zo werkt het.

Frank de Heus, pastoraal werker

Dinsdag 13 juli sloten de pastores en de 
secretaresses van de centrale secretari-
aten van de samenwerkende parochies 
in Zuidoost Twente  het pastorale jaar af. 
Ze waren daarbij te gast bij pastor Willy 
Rekveld in Overdinkel. 
Daar was het goed zitten in de tuin. In 
deze seizoensafsluiting  namen zij als 
collega’s afscheid van pastor Margot 
Dijkman, die inmiddels bij Livio werkt. 
Zij kreeg een mand met onder meer 
veel bollen wol mee. Margot is creatief 

en vaak met naaigerei in de weer. Ook 
nam het pastoraal team afscheid van 
Rik Ledoux. Rik heeft afgelopen jaar 
stage gelopen bij pastoor Paul Daggen-
voorde  en rondt binnenkort zijn studie 
Theologie af. Hij gaat verder studeren in 
Delft, waar hij zijn master in de wiskun-
de hoopt te halen. Rik werd bedacht met 
een smokkelpakket: veel koffi e, thee en 
chocolade. Pastor Willy Rekveld had 
daar ook nog een mooi smokkellied bij! 
Live gezongen!

het kosterswerk

Twaalf vragen aan Yesa Bozoghlan, 
onze ‘allochtone koster’.

1. Bent u met kerk en geloof 
grootgebracht?
“Ja, ik heb een Rooms Katholieke school 
afgemaakt, waarbij priesters van een 
klooster in Venetië hielpen. Elke morgen 
biechten, kerkgebed en daarna naar de 
klas.”

2. Wat is de mooiste jeugdherinnering 
rond geloof en kerk?
“De tradities in de kerk en de jongeren-
bijeenkomsten, die mis ik nog altijd.”

3. Wat vindt u van de veranderingen in de 
loop der jaren?
“Na jaren is er uiteraard heel veel veran-
derd, nieuwe vrienden, nieuwe gemeen-
schap. Ben met alles opnieuw begon-
nen, maar ik heb er geen spijt van.”

4. Wat had in onze kerk behouden moeten 
worden of meer nadruk moeten krijgen?
“Ik merk dat hier in Nederland de katho-
lieken iets moderner zijn geworden, iets 
vrijer; in Oost Europa lopen de mees-
te priesters nog in toga, wat overigens 
ook heel gevaarlijk kan zijn, want er zijn 
meerderen  op straat vermoord door ra-
dicale islamgroeperingen.”

5. Welke zaken mogen minder aandacht krij-
gen of moeten veranderen/verdwijnen?
“Een interessante vraag, want volgens 
mij kunnen we niets veranderen aan de 

traditie, maar moeten we wel meer aan-
dacht besteden aan de jeugd en het ge-
loof. Hoewel ik wel geschokt ben door 
het schandalige nieuws van het seksue-
le misbruik van kinderen, blijf ik bij mijn 
geloof, al moeten we wel oppassen voor 
onze kinderen en er meer over praten.”

6. Hoe ben u als vrijwilliger  bij onze parochie 
betrokken geraakt?
“Toen ik in Haaksbergen kwam ben ik 
via ds. Jan Bouwmeester in de Protes-
tante Kerk geweest, maar ik ging voor de 
Mariaverering en de kaarsen elke zon-
dag naar de Mariakapel.
Later ben ik via Theo van der Sman, een 
aardige pastoor, hier bij het koor gaan 
zingen.”

Volgende week het vervolg van ons ge-
sprek. Leo Oostrik
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

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: 17e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 24/25 juli worden gele-
zen tijdens de eerst volgende viering 
op zaterdag 31 juli.

Weekend 18e Zondag door het jaar
Zaterdag 31 juli 19.00 uur Gebedsvie-
ring mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Hendrik Hartgerink: Gerard ter Avest.

Vieringen door de week:
Dinsdag 3 augustus 9.00 uur Eucha-
ristieviering. Voorganger pastoor 
J.Jansen

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. 

Aanmelden kan telefonisch, 074-
3575210 elke dinsdag van 9.00 uur tot 
11.00 uur of per mail: st.isidorushoe-
ve1@gmail.com  of via de aanmeld-
strook, die liggen in de gedachtenis-
kapel. De ingevulde aanmeldstrook 
kunt u deponeren in de brievenbus 
van de pastorie. De gedachteniska-
pel is dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR - EERSTE WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN SENIOREN; ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIIJK JAAR.

ZONDAG 25 JULI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 23 juli op te 
geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf 
vóór 23 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: pater Bertus Visschedijk. 
Lectrice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet: 
Sjors Ordelmans. Koster: de heer Chris 
Deursen. Toezichthouder: de heer Jo-
han Veldhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Corrie Olt-
hof – Lathouwers; Betsie Waanders 
– Suijthof; Bennie Scholten; Johan 
Busch; Wim Hartman.
GEBEDSINTENTIE: ouders Brummel-
huis en kinderen. 

ZONDAG 1 AUGUSTUS OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 30 juli op te 
geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf 
vóór 30 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 Willy Rekveld. Lec-

trice: mevrouw Diny Laarhuis. Acoliet: 
Phoebe ten Breteler. Koster: de heer 
Chris Deursen. 
JAARGEDACHTENIS: Gerda en Her-
man Laarveld – ten Thije.
GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huurne 
– Termathe; Catriena Gerritsen – Som-
horst; Lenie Hamers en José Heiden-
dael; Dinant Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op 
den Akker en hun overleden kinderen. 

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. 

•  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? 

ZATERDAG 24 JULI om 18.30 uur: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
tor: de heer Gerrit de Munnik. Acolieten: 
Maudi Noordink en Marije Gerdes. Pro-
cessiekruisdrager: Linda Beimer. Kos-
ters en toezichthouders: Mevrouw Tine 
Westendorp en de heren Johan  Kroeze 
en Gerrit Menkehorst 
JAARGEDACHTENIS: Johan ten Hag; 
Riek Asbroek – Boonk; Bernard Keizers.
GEBEDSINTENTIES: Annie Michorius – 
Wilderink; Herman ten Voorde.

DONDERDAG 29 JULI OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, 
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.
 
ZATERDAG 31 JULI om 18.30 uur: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP
Celebrant: pastoor Paul Daggenvoorde. 
Lector: mevrouw Bernardie Broekhuis. 
Acolieten: Jos Westendorp en Jonna 
Diepenmaat. Processiekruisdrager: Ed-
win Noordink. Kosters en toezichthou-
ders: de heren Johan  Kroeze, Gerrit 
Menkehorst en Jos Westendorp. 
JAARGEDACHTENIS: Annie Bouw-
meesters - Landewee; Coby Teurlinckx 
– van der Kaaij.
GEBEDSINTENTIES: Annie Michorius – 
Wilderink; Herman ten Voorde; Alwies 
Bouwmeesters; Vader en zoon Nico 
Rutte; Dine Witbreuk; Dine ter Woerds – 
ten Hag (i.v.m. geboortedag 30 juli).

DONDERDAG 5 AUGUSTUS OM 09.00 
UUR: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING 
OP DE EERSTE DONDERDAG VAN DE 
MAAND
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Kos-
ter/Lector/Acoliet: de heer Jos Westen-
dorp. De intenties van afgelopen zater-
dag worden ook in deze viering gelezen.
Na afloop koffie/thee drinken buiten op 
het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

MEDEDELINGEN:
•  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 opga-
ve voor misintenties. Deze week is dus 
een dubbele Op Weg.

•  U mag de kerk weer gewoon bezoe-
ken, u hoeft zich niet meer aan te mel-
den. De 1,5 mtr afstand en de hygië-
ne maatregelen blijven wel van kracht. 
Wij hopen dat vele parochianen de 
weg weer (terug) vinden naar de kerk. 
U blijft wel verspreid zitten over de 
aangewezen plekken in de kerk (daar 
waar de bordjes gereserveerd han-
gen). Wij hopen verder dat wanneer 
de tijd weer helemaal normaal is u 
ook verspreid blijft zitten. De kerk lijkt 
daardoor aanmerkelijk voller. Dank al-
vast voor uw medewerking.

•  Donderdag 29 juli maandelijks onder-
houd aan parochiekerkhof en donder-
dag 5 augustus onderhoud aan tui-
nen rondom kerk en pastorie. Beide 
onderhoudsgroepen kunnen verster-
king gebruiken. Vanaf 09.00 uur bent 
u welkom.

•  Kevelaar 2021. Het is nog niet precies 
bekend hoe de Haaksbergse proces-
sie naar Kevelaar er dit jaar op zater-
dag 11 september uit zal gaan zien. 

Noteer deze datum al wel vast in uw 
agenda. Nadere informatie volgt.

•  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.

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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 JULI: 
GEEN VIERING.

ZONDAG 1 AUGUSTUS OM 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 
Lector : de heer Laurens Lenderink. 
GEBEDSINTENTIES: Johan en Dinie 
Busch; Herman Noordink; Een zekere 
Intentie.

MEDEDELINGEN: 
•  Voor de viering op 1 augustus, hoeft 

u zich niet van tevoren aan te melden.  
Wel worden de namen en , telefoon-
nummers 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. 

WOENSDAG 28 JULI OM 09.30 UUR: 
COMMUNIEVIERING. 
Voorganger: pastoraal werker Frank de 
Heus. 
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. 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: de heer Ben ten Hove. 
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. 


