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OP WEG
Column pastoraal team

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

In 1999 hebben de 
Verenigde Naties

 12 augustus 
uitgeroepen 
tot Internat-
ionale Dag 
van de Jeugd.  

Deze Dag staat 
volledig in het 

teken van kinderen 
van 15 tot 24 jaar en wat 

zij betekenen voor de wereld. De VN geeft 

als belangrijkste reden: enkele jaren van nu, 
zijn zij het die uw eten prakken en u rond-
rijden door een park als uw land sterk 
vergrijst. 
Ik voel me opgeroepen om de leefwereld 
van onze jeugd te begrijpen. Ik wil goed naar 
hen luisteren, met hen bespreken wat er 
leeft, en voor-leven. Ik gun de jeugd plezier in 
het leven, prijs hun ambities en dromen.      
Ik hoop dat ze zich met al de eigenaardig-
heden en talenten zullen ontwikkelen. En 
zoals de VN zegt, hoop ik ook dat er iemand 

is die, als ik het niet meer kan, voor mij wil 
zorgen. Ik zie in mijn werk gelukkig wel 
jeugd die 'de zorg' in wil. Het aanbod is 
groot: 1250 verschillende opleidingen en 
trainingen. 
Van zorg/verpleegkunde, sociaal peda-
gogische hulpverlening, maatschappelijk 
werk en dienstverlening, tot jeugdzorg of 
pedagogiek. 
Je kunt er je beroep van maken. Ook zullen 
er altijd vrijwilligers in de zorg nodig zijn.
De gemeenschap die kerk heet, gaat me 
aan het hart. Vrijwilligers binnen de kerk 
dragen nu nog zorg voor uiteenlopende 
zaken, voor mensen die nabijheid en zorg 
vragen. De beroepsgroep priesters en 
diakens wordt kleiner. Punten van zorg.   
Hoe zorg je ervoor dat jeugd zich wil 
inzetten voor het werk in de kerk? Want 
wie…

Ans te Lintelo
Coördinator Jeugdactiviteiten

DE AFSLUITING VAN EEN BIZARRE PERIODE?
-seizoenafsluiting  Pablokoor-
Ruim zeventien maanden geleden, Valen-
tijnsdag 14 februari 2020, een stampvolle 
Bonifatiuskerk. Het Pablokoor verzorgt  met 
Spirit, een jongvolwassenenkoor uit Beckum 
en St. Isidorushoeve, een inspirerend 
programma: eigentijdse liederen uit de top-
2000. Aansprekende teksten waarbij het 
thema liefde centraal stond. Dát was vlak 
voor de uitbraak van de coronaepidemie. Een 
maand later, 15 maart 2020, het Pablokoor 
zou zingen in een eucharistieviering, maar 
een lege kerk. De deuren van de Pancratius-
kerk waren gesloten.  Een enkele parochiaan 
kwam nog tevergeefs. Ze kregen koffie aan-
ge boden door Liesbeth Dijkhuis. Verder was 
er niets dan een lege kerk. Overal lege kerken.  
Na ver-loop van tijd  mocht men met vier 
koorleden -dat was toegestaan- de zang in 
een viering verzorgen. Onder de inspirerende 
leiding van Mariëtte Waanders heeft ook het 
Pablokoor tot het einde van het seizoen mee-
gewerkt aan kerkdiensten. Ook zocht men 
naar creatieve mogelijkheden om op afstand 
elkaar te ontmoeten. Zo hebben leden van 
het Pablokoor op persoonlijke titel in het 

Wie de jeugd heeft…

Grintenbosch gerepeteerd en later onder het 
afdak van een houthandel op het industrie-
terrein samen gezongen.  Steeds zochten 
leden van het koor in een tijd vol beperkingen 
binnen grenzen van de mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten. Het was voor het Pablo-
koor, zoals voor alle koren, een bizarre tijd die 

hopelijk achter ons ligt. Negen juli sloten 
leden van het Pablokoor het seizoen af.  Op 
de fiets naar een boerderij in de Hoeve waar 
ruimte was om op gepaste afstand elkaar bij 
een barbecue te ontmoeten. Hopelijk een 
afsluiting van een bizarre periode.                                                         
                                                                 T.W.

VRIJWILLIGERS IN BEELD
-het kosterswerk-

In  de vorige editie van 'Op Weg' kon u het 
eerste deel van het interview met Yesa 
Bozoghlan lezen. Yesa (54) is van geboorte 
Armeniër en in de Syrische stad Aleppo 
geboren. Hij woont nu 23 jaar in Nederland, 
sinds enige jaren is hij koster bij vieringen in 
de Lourdeszaal.

7. Wat is het belangrijkste van uw rol/taak 
in de kerk?
“Het belangrijkste vind ik de liturgie, de 
stilte en het gebed. Dan voel ik me meer 
verbonden met God. Soms voel ik me 
emotioneel in mijn eigen gebed.”
8. Wat is het belangrijkste advies dat u ooit 
van een pasto(o)r kreeg?
“Het grootste advies was, denk ik, dat ik 
gelovig moest blijven, ondanks het feit dat 
bijvoorbeeld het Oude Testament in de 21e 
eeuw moeilijk te begrijpen is. Die pastoor 
kon het ook moeilijk uitleggen,  maar tegen 
anderen zei hij dat je aan die meneer een 
voorbeeld kon nemen.”
9. Wat zou u jongeren vanuit de kerk willen 
meegeven?
“Jongeren moeten we leren om het belang 
van geloven te zien en om vaker naar de 
kerk te gaan. Ik heb er geen spijt van dat  ik 
verplicht iedere zondag naar de kerk moest 
en verder vaak 5 keer per week. Mijn vader 
was hervormd en die kerk was alleen 
zondags open (hoewel hij wel een kruis-
teken maakte), maar mijn moeder was 
Armeens Apostolisch en ging heel vaak 
naar de kerk.”
10. Welk symbool/rite/teken in onze kerk 
vindt u het belangrijkste?
“Ik blijf soms lang kijken naar de beelden in 
onze kerk en de glas-in-loodramen; ik kan 
genieten van de bijbelse taferelen.”
11. Wat kan u het meest inspireren?
“Dat is het stille moment waarop de 
priester brood en wijn zegent, het 
bijzondere gedenken van het laatste 
avondmaal en de woorden van Jezus.”
12. Wat is de rol van stilte in de kerk?
“Een waardevol moment om met God en 
Maria in gebed verbonden te zijn. Ik voel me 
dan echt veilig.”                              Leo Oostrik

Zaterdag 7 augustus
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 8 augustus
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Pancratiuskoorgroep

Zaterdag 14 augustus
18.30 uur
Bonifatius
Mariaviering
B. Broekhuis
Bonifatiuskoorgroep

Zaterdag 14 augustus
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde

Zondag 15 augustus 
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat 55, 
7481HB Haaksbergen, telefoon 053-574 39 29
e: secretariaat@francescusparochie.nl

Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 - 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/UCNKIIhHu
qVrU_IB5Qzxa5ja/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: fdeheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Carla Berbée

Contact 'Op Weg' heeft een vaste omvang van bijna 
twee pagina's in Rond Haaksbergen. Naast 
kerkberichten vanuit de verschillende 
locaties en een column van het pastoraal 
team, is er ruimte voor een hoofdartikel van 
ca. 250 woorden en andere berichten van 
parochiële activiteiten. Hoewel de beschik-
bare ruimte beperkt is, blijkt dat de redactie 
vaak moet zoeken naar tekstmateriaal. Te 
vaak moet de redactie zelf teksten schrijven 
en inspirerende activiteiten van parochiële 
(werk) groepen komen zo te weinig in beeld. 
Heeft u info over eigen parochiële activiteit-
en, laat het ons weten. Graag nodigen we u uit 
zó mee te werken aan een brede invulling van 
ons parochieblad. Stuur uw reactie, ook com-
mentaar op gepubliceerde artikelen, naar 
'redactieopweg@franciscusparochie.nl'. 
                                                             Thij Willems 

Kopij parochieblad 
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ST. PANCRATIUS

HH.  BONIFATIUS  EN GEZELLEN VELDMAAT

ZONDAG 8 AUGUSTUS OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE
PANCRATIUSKOORGROEP.
• Voor het bezoeken van deze viering dient 
u zich vóór vrijdag 6 augustus op te geven 
via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf vóór 6 
augustus, 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/stations/23
26-Pancratiuskerk-Haaksbergen te 
volgen.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoorde. 
Lectrice: mevrouw Elles Veltkamp. 
Acoliet: Johan Hofhuis.
Koster: de heer Henk Abbink. 
Toezichthouder: de heer Jos Wetzelaer. 
Cameraman: de heer Johan Veldhuis.
GEBEDSINTENTIES: Anneke ten Vrege-
laar, ouders, broers en zuster; Jan Heuker 
of Hoek; Theo Tenhagen.

ZONDAG 15 AUGUSTUS OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE
PANCRATIUSKOORGROEP.
• Voor het bezoeken van deze viering dient 
u zich vóór vrijdag 13 augustus op te 
geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf 
vóór 13 augustus, 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/stations/23
26-Pancratiuskerk-Haaksbergen te 
volgen.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Lectrice: mevrouw Liesbeth Dijkhuis. 
Acoliet: Stef te Bogt óf Chantal 

Wildenborg. 
Koster: de heer Chris Deursen. 
Toezichthouder: de heer Johan Hofhuis.
Cameraman: de heer Johan Veldhuis.
GEBEDSINTENTIE: Ans van de Wetering 
– Reith.

IN MEMORIAM
Op 23 juli is Annie (Johanna Maria) 
Leferink - Essink in de leeftijd van 91 jaar 
overleden. Zij woonde aan de Eibergse-
straat 122. De uitvaartviering in de St. 
Pancratiuskerk, alsmede de aansluiten-
de begrafenisplechtigheid op be-
graafplaats Het Waarveld, hebben 
vrijdag 30 juli plaatsgevonden.

MEDEDELINGEN:
Tot en met eind september is de monu-
mentale 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 coronavoor-
schriften van toepassing.

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 7 AUGUSTUS OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lector: 
mevrouw Marian Nieuwenhuis.       . 
Acolieten: Fien van der Sanden en Lieke 
Wolferink. Processiekruisdrager: Reinier 
Heemink. Kosters en toezichthouders: de 
heren Johan  Kroeze, Gerrit Menkehorst 
en Jos Westendorp             .

JAARGEDACHTENIS: Marietje Hendriks 
- Hetkämper (1e jaargedachtenis); Coby 
Teurlinckx-van der Kaaij.
GEBEDSINTENTIES: Annie Michorius - 
Wildenborg; Herman ten Voorde; Betsie 
ten Voorde-Leusink; Dine Witbreuk; Theo
ten Vaarwerk i.v.m. geboortedag 4 
augustus.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD
Voorganger:  mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Koster: mevrouw Tine 
Westendorp. De intenties van afgelopen 
zaterdag worden ook in deze viering 
gelezen. Na afloop koffie/thee drinken 
buiten op het Pastoor Jetze Brandsmaplein

ZATERDAG 14 AUGUSTUS OM 18.30 
UUR: GEBEDS-MARIAVIERING OP DE 
VOORAVOND VAN MARIA HEMELVAART 
M.M.V. DE BONIFATIUSKOORGROEP.
Voorganger mevrouw Bernardie Broek-
huis Lector: mevrouw Ria Deggerich.
Kosters en toezichthouders: de heren 
Johan  Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp. 
JAARGEDACHTENIS: Theo ten Vaarwerk 
(1e jaargedachtenis); Dine ten Hag ten 
Voorde; Trui Noordink –ten Voorde.
GEBEDSINTENTIES: pastoor Jetze 
Brandsma (i.v.m. geboortedag 15 
augustus); Jan Noordink; Agnes Hilderink 
(i.v.m. geboortedag 12 augustus) 

DONDERDAG 19 AUGUSTUS OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp.
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen.
Na afloop koffie/thee drinken buiten op 
het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

MEDEDELINGEN:
• Rond Haaksbergen (Op Weg) verschijnt 
niet in week 32 (donderdag 12 augustus); 
Deze week is dus een dubbele Op Weg.
• A lle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 
worden uitgezonden (zowel zaterdag als 
donderdag) via:https://kerkdienstgemist.nl  
daarna toets 'Bonifatius' en dan ben je er al.
• U  mag de kerk weer gewoon bezoeken, u 
hoeft zich niet meer aan te melden. De 1,5 
mtr afstand en de hygiënemaatregelen 
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' 
hangen).  Wij hopen verder dat wanneer 
de tijd weer helemaal normaal is u ook 
verspreid blijft zitten. De kerk lijkt 
daardoor aanmerkelijk voller. Dank alvast 
voor uw medewerking.
• Kevelaar 2021. Het is nog niet precies 
bekend hoe de Haaksbergse processie 
naar Kevelaer er dit jaar op zaterdag 11 
september uit zal gaan zien. Noteer deze 
datum al wel vast in uw agenda. Nadere 
informatie volgt.

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

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

KAPEL HET SAALMERINK

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF 

O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)

H. MARCELLINUS BOEKELO

DEZE WEEKEINDEN ZIJN ER IN ONS 
KERKGEBOUW GEEN VIERINGEN. U 

BENT WELKOM IN ÉÉN VAN DE 
ANDERE LOCATIES.

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS, 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoorde. 
Lectrice : mevrouw Mieke Wilmink.
JAARGEDACHTENIS: de overleden 
ouders ter Huurne-Simberg.
GEBEDSINTENTIES: Johnny van Rijn.

MEDEDELINGEN:
�Op 7 en 8 augustus zijn er geen vieringen 

in onze kerk. Voor de viering op 14 aug-
ustus, hoeft u zich niet van te voren aan te 
melden. Naam en tel.nr. noteren!

CONTACT & BEZOEK
Broekheunerweg 46, 7481 PZ Buurse
Secretariaat: tel. 06-12773335
e: buurse @franciscusparochie.nl

Het secretariaat is voorlopig gesloten.

HAAKSBERGEN - Kerkberichten Heilige Geest-parochie 

Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor het 
weekend 7/8 augustus worden gelezen 
tijdens de eerst volgende viering op 
zondag 15 augustus.

Weekend 20e Zondag door het jaar 
Maria ten Hemelopneming. 
Zondag 15 augustus 9.30 uur Woord en 
Communieviering mmv Dames en Heren- 
koor Voorganger pastor  C.Timmerman

Intenties weekend:
Hendrik Hartgerink: Louise Krooshoop: 
Jo Wielens-Laarman en overl. fam. 
Wielens-Laarman: overl. ouders ten 
Thije-Vossebeld.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johan Wielens:  Trui  Overbeek: 
Johannes Bernardus Arnoldus Wielens.

Corona:
Door de versoepeling van de corona-
maatregelen mogen er nu meer mensen 
de vieringen bijwonen in onze kerk. 
Reserveren voor een viering is wenselijk, 
maar niet verplicht. Als u niet gereser-
veerd heeft voor een viering bent u van 
harte welkom, aanmelden voor de vier-
ing 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 gedachte-
niskapel. De ingevulde aanmeldstrook 
kunt u deponeren in de brievenbus van 
de pastorie. 
De gedachteniskapel is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Weekend: 19e Zondag door het jaar

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.

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING; TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 
U meldt zich telefonisch aan in de 
voorafgaande week bij het Centraal 
Secretariaat op dinsdag-, woensdag- of 
donderdagmorgen tussen 09.30 en 
11.00 uur op 053 – 574 39 29. 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
U meldt zich telefonisch aan in de 
voorafgaande week bij het Centraal 
Secretariaat op dinsdag-, woensdag- of 
donderdagmorgen tussen 09.30 en 
11.00 uur op 053 – 574 39 29. 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
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