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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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 Paus: Vaccins brengen 
hoop, als we samenwerken
Vaccineren een daad van solidariteit

•  Woensdag 8 september
Mariaviering 19.00 uur
kapel:  De Veldmaat
Veldmaterstraat/Wagnerstraat 

St.Jozef-tentoonstelling in kerk De Lutte
 ‘Marktmis’ 
-woensdagmorgen in de 

Pancratiuskerk-

Op woensdag 25 augustus was 
de laatste viering in de Lourdes-
zaal. Met ingang van woensdag 
1 september zal om 9.30 uur er 
een doordeweekse viering  zijn in 
de Pancratiuskerk, toegankelijk  
via de zijingang van de Mariaka-
pel. IEDEREEN is bij deze vierin-
gen van harte welkom. Na afloop 
is er gelegenheid om een kop 
koffi e te drinken en om onderlin-
ge contacten te onderhouden.
Belangstellenden hoeven zich, 
bij de huidige coronaregels, niet 
meer vooraf aan te melden. Wij 
starten niet gelijk met on-line 
uitzendingen, dit proberen we in 
2022 op te pakken. Via de kerkra-
dio is de viering te volgen via fre-
quentie 2203. Wij heten u allen 
van harte welkom.

Pastoraal team, Elles Veltkamp en 
Ben ten Hove.

V rijwillgers in beeld
-het kosterswerk-

Afgelopen 
week stond 

er in ‘Rond 
Haaksber-
gen’ een 
kadertje 
afgedrukt 

op onze pa-
rochiepagi-

na. Daarin de 
tekst: ‘Wist u dat 

je laten vaccineren ook een vorm van 
naastenliefde is’. Dat riep vragen en 
discussie op. Waar komt dat vandaan? 

Moet zoiets wel op onze parochiepagina 
staan? Ik had geen antwoord op de eer-
ste vraag, wel op de tweede. Daar kan ik 
volmondig ‘Ja’ op zeggen. Christelijk ge-
loven staat niet buiten de samenleving, 
maar heeft directe consequenties voor 
hoe je in het leven staat en handelt.

Aan het begin van de 20e eeuw heeft 
het kerkelijk leergezag een sociale leer 
neergezet. Uiterst modern voor die tijd. 
Het was een concreet antwoord op de 
misstanden in de maatschappij eind ne-
gentiende eeuw. Denk aan de moeilijke 

omstandigheden, waaronder fabrieks-
arbeiders in die tijd moesten werken. Ie-
mand als Alphons Ariëns was daar ge-
voelig voor. 
Volgens de katholieke leer zijn men-
sen niet los te zien van hun omgeving. 
De menselijke waardigheid is daarbij 
een belangrijk principe. Die wordt niet 
gedefi nieerd door wetten van de over-
heid, maar is intrinsiek. Iedere mens is 
een schepsel Gods, uit liefde gescha-
pen. Een tweede belangrijk principe is 
dat van het ‘Bonum Commune’, het stre-
ven naar een goede samenleving. Het 
beschermen van de zwakkeren in de 
samenleving heeft daarbij topprioriteit. 
Het is daarom, dat paus Franciscus ie-
dereen oproept zich te laten vaccineren 
tegen corona. ‘Dat is een daad van liefde 
voor jezelf, voor onze families en vrien-
den en voor alle volkeren’. De vaccins 
brengen, zegt Franciscus ‘hoop op het 
einde van de pandemie, maar alleen als 
ze voor iedereen beschikbaar zijn en als 
we samenwerken’. De paus doet een be-
roep op onze solidariteit. Ik geloof, dat 
dat Jezus zeer aan het hart zou gaan.

Pastoraal werker Frank de Heus

Zaterdag 28 augustus
Bonifatius, 18.30 uur 
Gebedsdienst
L. Lenderink
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 29 augustus
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
W.Rekveld
Pancratiuskoorgroep

In eerdere edities van ‘Op Weg’ schreven 
we over het kosterswerk van Herman 
Vossebeld (Boekelo) Theo Klarenbeek 
(Buurse) en Yesa Bozoghlan (Lourdes-
zaal). Vorige week plaatste we het eer-
ste gedeelte van het interview met Jos 
Wetzelaer (66), koster in de Pancratius-
kerk. Deze week leest u het vervolg van 
dit gesprek.

7.  Wat is het belangrijkste van uw rol/
taak in onze kerk?

“Ik ben  hoofdkoster, wat inhoudt dat 
ik het rooster voor de kosters maak en 
één keer in de twee maanden een over-
leg plan. Ik zorg er dus voor dat alles kan 
draaien in de Pancratiuskerk.”

8.  Wat is het belangrijkste advies dat u 
ooit van een pasto(o)r kreeg?

“Probeer dienstbaar te zijn voor 
iedereen.”

9.  Wat zou u jongeren vanuit de kerk 
willen meegeven?

“Probeer vaker de diensten te bezoeken, 
zodat de kerk kan overleven.”

10.  Welk symbool/rite/teken in onze 
kerk vindt u het belangrijkste?

“Het prachtige kruis boven het altaar.”

11. Wat kan u het meest inspireren?

“Als ouders en kinderen weer samen te-
rug komen na hun doopsel of eerste hei-
lige communie van de kinderen.”

12. Wat is de rol van stilte inde kerk?

“Stilte betekent rust en rust brengt je tot 
nadenken.”

Hiermee beëindigen we ons gesprek.
Leo Oostrik

Paus Franciscus heeft in december het 
jaar 2021 uitgeroepen als het St.Jozef-
jaar.  St.Jozef is een voorbeeld is voor 
alle mannen. Als hoofd van de Heilige 
Familie heeft hij de zorg voor Maria en 
het kind Jezus op zich genomen – ook 
toen ze moesten vluchten naar Egypte 
– en als timmerman verdiende hij zijn 
brood voor dit gezin. Hij is aangewezen 
als patroonheilige van allebouwvakkers 
en arbeiders, maar ook van sterven-
den en uitvaartondernemers. Achter 
de kerk in de Lutte is een kapel gewijd 
aan St. Jozef. Uniek want overal zie je 
in Twente landkruizen en Maria- kapel-
letjes. Toen rond 1850 geen processies 
mochten worden gehouden op de open-
bare weg besloot pastoor Geerdink in 
de Lutte een bosgebied achter de kerk 
aan te leggen zodat de processies “op 
eigen grond” konden worden gehouden 
en langs dit processiepad werden rond 
1875 drie kapellen gebouwd, gewijd aan 
St.Willibrord, St.Plechelmus en St. Jo-
zef, allemaal verdwenen. In 2007/2008 
werd besloten om het kerkenbos te “re-
vitaliseren” er werd ook besloten een 
nieuwe kapel te bouwen een kapel ge-
wijd aan St. Jozef, bijzondere bouwma-
terialen werden gebruikt, waaronder het 

onverwoestbare cortenstaal. Toen Paus 
Franciscus het jaar 2021 uitriep als het 
jaar van Sint Jozef besloot men in de 
Lutte gedurende de zomermaanden 
een tentoonstelling te organiseren in de 
kerk over St. Jozef in al zijn hoedanighe-
den. Afgelopen vrijdag hebben wij (Tru-
dy en ik) deze tentoonstelling en kapel 
bezocht. Zeker een aanrader. De Lutte 
is dichtbij en er zijn voldoende terrasjes 
rondom de kerk en park.  
Jos Westendorp
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

H. MARCELLINUS BOEKELO

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: 22e Zondag door het jaar 28/29 augustus

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 28/29 augustus worden 
gelezen tijdens de eerst volgende vie-
ring op zaterdag 4 september.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op 
vrijdag 13 augustus Rie Dwars-Maar-
se, weduwe van Hennie Dwars, op de 
leeftijd van 91 jaar.
Haar afscheidsviering en begrafenis 
hebben plaatsgevonden op donder-
dag 19 augustus.

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
TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia 
- MIVA-collecte 2021-  
Aanstaand weekend wordt in  onze kerken gecollecteerd voor de MIVA 
(= Missie Verkeersmiddelen Actie). Dit jaar wordt aandacht besteed aan 
het bereikbaar maken van medische zorg in Kenia. De opbrengsten van 
de kerk-collecte en de giften op NL42 INGB 0000 0029 50 worden door 
de MIVA  ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 vi-
rus.  Op www.miva.nl leest u meer over het project.  

ZONDAG 29 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 Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet: 
Sjors Ordelmans. 
Koster: de heer Johan Hofhuis. Toe-
zichthouder: de heer Jos Wetzelaer. 
Cameraman: de heer Johan Veldhuis. 

GEBEDSINTENTIE: ouders Brummel-
huis en kinderen. 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 
09.30 UUR: MARKTMIS.
Gebedsviering waarbij de heer Ben ten 
Hove de voorganger is. 
Iedereen is hierbij van harte welkom.
De St. Pancratiuskerk is via de ingang 
van de Mariakapel toegankelijk en u 
hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
Na afloop is er gelegenheid om een kop 
koffie/thee te drinken en om onderlin-
ge contacten te onderhouden. U kunt 
deze viering ook volgen via de kerkra-

dio – toegangscode: 2203. 

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 28 AUGUSTUS OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP
(Voor deze viering zal de heer Ton ten 
Hagen spelen op het Vermeulen pijpen-
orgel vanaf de koorzolder.)
Voorganger: de heer Laurens Lende-
rink. Lector: mevrouw Sandra Spool-
der. Acolieten: geen
Kosters en suppoosten: de heren Chris 
Vaanhold en Gerrit Menkehorst. Came-
ra: de heer Gerard Vaanhold

JAARGEDACHTENIS: Rieky de Wissink 
–de Mönnink
GEBEDSINTENTIES: Vader en Zoon 
Nico Rutte, Herman ter Woerds (ivm 
geboortedag 16 augustus)

DONDERDAG 2 SEPTEMBER OM 09.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING OP DE 
EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND.
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Acoliet 
/ Lector Jos Westendorp. Koster: de 
heer Johan Kroeze. Camera: de heer 
Gerrit Menkehorst
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. 

•  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. 

•  Op woensdag 8 september begint om 
19.00 uur bij de Mariakapel ‘Onze Lie-
ve Vrouw van de Vrede’ aan de Veld-
materstraat – hoek Wagnerstraat een 
sfeervolle Maria’s-verjaardags-ge-
bedsviering ivm Maria Geboorte

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

•  De broederschap van de Haaksberg-
se Bedevaart naar Kevelaar heeft he-
laas moeten besluiten om in septem-
ber de bedevaart te moeten annule-
ren. Wel willen wij stil staan bij Keve-
laar, Maria Troosteres der bedroefden 
in de Eucharistieviering op zaterdag 
11 september om half zeven in onze 
kerk. Daarnaast zal het Kevelaarslof 
op zondag 3 oktober om zeven uur 
plaats vinden ook in onze kerk. Wij ho-
pen veel Maria vereerders en andere 
parochianen in beide vieringen te mo-
gen begroeten. 

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). 

ZONDAG 29 AUGUSTUS: 10.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: Pastor Frank de Heus; Lectrice : mevrouw Mieke Wilmink. 

ZONDAG 29 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

JAARGEDACHTENIS: Geen.
INTENTIES: Geen

MEDEDELINGEN:  
•  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


