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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 

Enkele maanden geleden werd de Lour-
deskerk  verkocht. In de nabije toe-
komst  hoopt bouwbedrijf Wijlens in 
het kerkgebouw een aantal apparte-
menten  te realiseren. Voordat het ge-
bouw in het najaar wordt overgedragen 
aan de nieuwe eigenaar, wordt nauw-
keurig gezocht om een aantal voorwer-
pen nog een goede bestemming te ge-
ven.    Onlangs schreef journalist André 
Scheffer hierover een mooi artikel in het 
dagblad Tubantia. Bertus en Willemien 
Lubberink, die nauw betrokken zijn bij 
het Mariakapelletje aan de Bekkevos-
weg, vertellen in dat verhaal enthousi-
ast hoe materiaal uit de Lourdeskerk in 
het kapelletje, waarvan de achterwand 
nu is gestuckt door John Weegerink ,  
een nieuwe bestemming vindt.   Zo zijn 
onderdelen van de preekstoel  door de 
broer van Willemien, Marinus Weegerink 
, bewerkt en hebben bij de Mariakapel 
hun nieuwe plek gevonden. Uniek is dat 
ook enkele losse kerkbanken, die sinds 
de bouw van de Lourdeskerk in 1958, 
plek bood aan kerkgangers, in de toe-
komst een rustplek bieden aan bezoe-
kers van het kapelletje.    Daardoor krij-
gen de banken een eigentijdse bestem-
ming, want terwijl in onze tijd banken in 
kerkgebouwen vaak leeg blijven, zullen 
de kerkbanken straks aan de Bekkevos-

weg een rustplek bieden aan bezoekers 
van het Mariakapelletje; Immers  aan-
dacht voor Mariakapelletjes groeit dui-
delijk in onze tijd. Daar vinden mensen 
in deze tijd een plek om even op adem 
te komen. Om een kaarsje op te steken. 
Prachtig toch, dat zo enkele kerkbanken 
bij dat Mariakapelletje zo een nieuwe be-
stemming vinden. 

T.W. 
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Enkele kerkbanken vertrekken uit de 
Lourdeskerk. 

Nabijheid door verbondenheid 

Zaterdag 21 augustus
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering 
W.Rekveld
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 22 augustus 
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
J. Kortstee
Pancratiuskoorgroep

Een nieuwe bestemming 

Vrijwillgers in beeld
-het kosterswerk-

Al meer dan 
ruim 100 jaar 

wordt in 
Overdinkel 
ter ere van 
de H. Ge-
rardus een 

bedevaart 
gehouden. 

Pelgrims zoch-
ten troost, bemoedi-

ging in en voor het leven van alle dag. 
Zij zochten nabijheid in verbondenheid 

in het geraakt zijn door vreugde en ver-
driet. Ook dit jaar zal er op 17 oktober 
weer een bedevaart plaats vinden. Hoe 
en in welke vorm is nog niet bekend 
i.v.m. de gelden de regels wat mensen 
nu ten diepste treft. In de 109de bede-
vaart willen wij hier aan aandacht ge-
ven in het thema: nabijheid door ver-
bondenheid. Ook in ons werkgebied 
Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen 
e.o. zijn mensen ziek geworden, overle-
den aan het caronavirus. Zijn mensen 
nog herstellende en zijn verdrietig om 

het verlies van dierbare mensen. Meer 
dan ooit hebben we die nabijheid door 
verbondenheid nodig. In het Evangelie, 
de blijde Boodschap spreekt Jezus over 
nabijheid in die momenten van het leven 
waarin we gebrokenheid en kwetsbaar-
heid ervaren. Ik zal er zijn zo zegt Hij. 
Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan 
om nabijheid, verbondenheid in het le-
ven van mensen te brengen. Het was 
voor hem geen gemakkelijke weg. Soms 
was er in zijn leven ook tegenwind, zo-
als wij dat ook wel eens ervaren in ons 
leven, zeker in deze tijd van vele vragen. 

Laten we in verbondenheid elkaar nabij 
zijn. Vertrouwen blijven houden in ons 
gebed om op voorspraak van de H, Ge-
rardus de weg te gaan in geloof, hoop 
en liefde. De Weg die Jezus ons gege-
ven heeft. Een  weg van Nabijheid in 
Verbondenheid. 

Willy Rekveld, parochievicaris.   

In eerdere edities van ‘Op Weg’ schre-
ven we over het kosterswerk van Her-
man Vossebeld (Boekelo) Theo Kla-
renbeek (Buurse) en Yesa Bozoghlan 
(Lourdeszaal). Deze week een gesprek 
met Jos Wetzelaer (66), koster in de 
Pancratiuskerk. 

1.  Bent u met kerk en geloof grootgebracht?  
“Ik ben geboren in Zuid-Limburg, dus is het 
geloof van huis uit meegekregen.” 

2.  Wat is de mooiste jeugdherinnering rond 
geloof en kerk? 

“Mijn Eerste Heilige Communie.” 

3.  Wat vindt u van de veranderingen in de 
loop der jaren? 

“Vind bepaalde veranderingen wel goed, al 
vind ik dat sommige tradities in onze kerk be-
houden moeten blijven.”  

4. Wát had in onze kerk behouden moeten 
blijven, of meer nadruk moeten krijgen? 

“Vind ik een lastige vraag, misschien toch 
meer nadruk eropleggen dat jongeren betrok-
ken blijven bij het geloof.” 

5.  Welke zaken mogen minder aandacht krij-
gen of moeten veranderen/verdwijnen? 

“Voor mij hoeft er niets te veranderen, zoals 
het nu gaat is het goed.” 

6.  Hoe bent u als vrijwilliger bij de kerk be-
trokken geraakt? 

“Er werden kosters gevraagd voor de Pan-
cratiuskerk, zodoende heb ik me daarvoor 
opgegeven.” 
Tot zover, volgende week maken we het ge-
sprek af. 

Leo Oostrik 

 WIST U?

Je laten vaccineren 

is ook een vorm 

van naastenliefde!

Door-de-weekse 
viering Pancratiuskerk
Op woensdag 25 augustus is de 
laatste viering in de Lourdeszaal. 
De eerstvolgende doordeweek-
se viering  zal zijn op woensdag 1 
september om 9.30 uur in de Pan-
cratiuskerk, toegankelijk  via de 
zijingang van de Mariakapel. IE-
DEREEN is bij deze vieringen van 
harte welkom. Na afloop is er gele-
genheid om een kop koffi e te drin-
ken en om onderlinge contacten te 
onderhouden.

Deze vieringen op woensdag zul-
len verder gaan onder de naam 
‘Marktmis’ en ook onder deze nam 
worden vermeld. Belangstellenden 
hoeven zich, bij de huidige coro-
naregels, niet meer vooraf aan te 
melden. Wij starten niet gelijk met 
on-line uitzendingen, dit proberen 
we in 2022 op te pakken. Abon-
nees van de kerkradio kunnen hun 
frequentie wijzigen in 2203, de fre-
quentie van de Pancratius- uitzen-
dingen. Wij heten u allen van harte 
welkom.

Pastoraal team, Elles Veltkamp en Ben 
ten Hove.
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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: 21e Zondag door het jaar 21/22 augustus

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 21/22 augustus worden 
gelezen tijdens de eerst volgende vie-
ring op zaterdag 4 september.

Mededeling:
Belangrijke mededeling voor ouders 
van kinderen uit de huidige groep 8:
Achter in de kerk vindt u een flyer be-
treffende de informatieavond over het 
heilig Vormsel.
Deze flyer kunt u meenemen.

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 gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 tot 17.00 uur.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; MARIA KONINGIN

Kerkbezichtiging Pancratius

ZONDAG 22 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
DE PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering is 
reserveren niet meer nodig omdat re-
gistratie bij het binnengaan van de kerk 
voldoende is. 
* Deze viering is via de livestream 
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen te volgen.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis. Acoliet: 
Mark ten Breteler. 
Koster: de heer Henk Abbink. Toezicht-
houder: de heer Chris Deursen. Came-
raman: de heer Jos Wetzelaer. 

GEBEDSINTENTIE: ouders Meulen-
kamp – ter Braak. 

IN MEMORIAM
Op 29 juli is Fiene (Maria Berendina Jo-
sephina) Hummelink – Beusink in de 
leeftijd van 93 jaar overleden. De laat-
ste 20 dagen van haar leven woonde zij 
in het Hospice aan de Aaftinksweg en 
daarvoor aan de Julianastraat. De uit-
vaartviering in de St. Pancratiuskerk 
heeft zaterdag 7 augustus plaatsge-
vonden en in aansluiting hierop werd 
in besloten kring de begrafenisplech-
tigheid op begraafplaats Het Waarveld 
gehouden. 
Op 10 augustus is Henk (Hendrikus 
Hermannus) Schulte in de leeftijd van 
90 jaar overleden. Hij woonde aan de 

Buurserstraat 48. De uitvaartviering in 
de St. Pancratiuskerk werd maandag 
16 augustus gehouden en de crema-
tieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

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? 

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 21 AUGUSTUS OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: Mevrouw Marian Nieuwenhuis. 
Acolieten: Tristan Damveld en Marije 
Gerdes. Processiekruisdrager: Niek 
Beimer. Kosters en suppoosten: de he-
ren Johan  Kroeze, Gerrit Menkehorst 
en Jos Westendorp.

JAARGEDACHTENIS: Dina Lubberink 
- Wielens

GEBEDSINTENTIES: Annie Michorius 
– Wildenborg

DONDERDAG 26 AUGUSTUS OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD
Voorganger: de heer Jos Westendorp. 
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:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden (zowel zaterdag 

als donderdag) via: https://kerkdienst-
gemist.nl  daarna toets Bonifatius en 
dan ben je er al. 

•  Bij bezoek aan de kerk blijft de 1,5 mtr 
afstand en de hygiëne maatregelen 
van kracht. Wij hopen dat vele paro-
chianen de weg weer (terug) vinden 
naar de kerk. U blijft wel verspreid zit-
ten 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.

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

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 21 EN 
ZONDAG 22 AUGUSTUS: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering in Buurse is 

op zondag 29 augustus om 10.00 uur. 
Dat is een Communieviering; Pastor 
Frank de Heus zal voorgaan..

•  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. 

ZONDAG 22 AUGUSTUS: 
GEEN VIERING 
        
MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is zondag 

5 september.  
•  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 25 AUGUSTUS OM 09.30 UUR: COMMUNIEVIERING. 
Voorganger: pastoraal werker Frank de Heus. 
Het is de laatste keer dat in de Lourdeszaal een liturgische viering zal worden 
gehouden. 
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. 

Tot eind september wordt er elke dins-
dag- en donderdagmiddag vanaf 15.00 
tot 17.00 uur gelegenheid geboden om 
de Pancratiuskerk te bezichtigen. Er is 
ook steeds een vrijwilliger aanwezig 
om de bezoeker rond te leiden. Hier-
voor zijn bij toerbeurt zes personen be-
schikbaar. Ze hoeven niet bang te zijn 
dat ze zich zullen vervelen, want ge-
middeld komen er elke keer meer dan 
vijftig bezoekers. Dit zijn veelal toeris-
ten die in Haaksbergen op vakantie zijn, 
maar ook dagjesmensen en bezoekers 
van de terrassen aan de Markt die de 
deuren van de kerk open zien staan 
en dan even binnen willen kijken. De 
meeste bezoekers willen vaak het liefst 
zelf rondlopen en komen aan de hand 

wat ze zien met vragen. Menig bezoe-
ker eindigt zijn rondgang door de Pan-
cratiuskerk met het opsteken van een 
kaarsje in de Mariakapel.

Hendrik Scholten
-Werkgroep kerkbezichtiging-


