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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB 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

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 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo
t. 06-309 586 89
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

Scan onze QR-code voor betalingen/fi nanciële 
bijdrage aan St. Franciscusparochie.

OP WEG
Column pastoraal team

Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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‘Ga liever achteraan zitten ‘ Luc.  14, 10

Dinsdag 30 aug.en 
donderdag 2 sept.
Pancratiuskerk
van 15.00 tot 17.00 uur
bezichtiging. Indien 
gewenst met rondleiding.

Scheppingsperiode 2022
- Luister naar de stem van de schepping-

Feestdag van 
Mariageboorte
-Mariaviering- 
Op donderdag 8 september begint om 
19.00 uur bij de kapel ‘Onze Lieve Vrouw 
van de Vrede’ aan de Veldmaterstraat – 
hoek Wagnerstraat een sfeervolle ‘Ma-
ria’s-verjaardags-gebedsviering’. Deze 
viering wordt traditiegetrouw verzorgd 
door enkele leden van de Pastoraat-
groep Franciscusparochie en vele vrij-
willigers die er alles aan zullen doen om 
de viering zinvol en coronaveilig te laten 
verlopen.
Ook dit jaar is de heer Robert ten Elsen 
bereid gevonden om tijdens deze viering 
de te zingen liederen op zijn accordeon 
te begeleiden. Na afloop van deze vie-
ring is er koffi e en thee.(zie ook:  www.
franciscusparochie.nl/nieuws)

Zelf op een kerkorgel spelen? Dat kan 
op zaterdag 10 september, op  de Nati-
onale Orgeldag. Misschien heb je alleen 
ervaring met pianospelen en vind je het 
een uitdaging op een echt kerkorgel te 
spelen?  Op zaterdagochtend kun je om 
11.30 uur in de Pancratiuskerk en op za-
terdagmiddag om 14.30 uur in de Boni-
fatiuskerk op een echt kerkorgel spelen. 
Kijk volgende week in Op Weg. Je bent 
welkom!

Kevelaer 2022
Waar vind je een plek van troost? 
Waar mensen die samen bidden om 
kracht? Generaties lang kwamen we 
in Kevelaer samen. Meer dan 120 
jaar. In 2020 en 2021 maakte coro-
na een bedevaarttocht onmogelijk. 
Graag hadden we dit jaar de traditie 
weer opgepakt. Maar de genadeka-
pel en de basiliek zijn dit jaar door 
wegwerkzaamheden moeilijk be-
reikbaar. Een bustocht naar Kevelaer 
is praktisch onverantwoord. Daarom 
willen we, evenals in coronatijd, za-
terdag 10 september (18.30 uur) in 
de HH. Bonifatius en Gezellenkerk in 
de “Kevelaersmis“ biddend samen-
komen rond Maria Troosteres der 
bedroefden. Bekende liederen zullen 
we zingen. Pastoor Herman de Jong 
en pastor Willy Rekveld zullen in die 
viering voorgaan. De bedevaarts-
kaars zal worden ontstoken bij het 
Mariabeeld. Misintenties voor deze 
viering kunt u opgeven bij de heer 
Jos Westendorp: joswestendorp@
home.nl, telefoon 053-5727296

Vriend
Wie zijn 
‘vooraan-
staanden’ 
en ‘nota-

belen’? Zij 
die vanwege 

afkomst, ver-
mogen en kennis 

geëerd worden met de be-
langrijkste plaatsen? Die vooraan mogen, 
en voor het oog van allen aanzienlijk zijn?

In de vorige eeuw was onze samenle-
ving geordend naar rang en stand. In 
mijn jeugd niet meer. Iedereen gelijk. In 
de samenleving van nu merk je dat. Hoe-
wel. Ik zat bij FC Twente op uitnodiging 
in een skybox. Hoog en droog. Mooi uit-
zicht over veld en stadion. In de lucht-
vaart is er priority boarding. Dat je te-
gen betaling eerst mag. Ik snap dat er 
commerciële en economische belangen 
zijn. Maar of het echt de samenleving 

dient, en onze eigen ziel? Wie vooraan 
mag en hoger op beleeft zich al gauw 
als vooraanstaand in de zin van be-
ter. Een valkuil voor voorgangers in de 
kerk. ‘ga liever achteraan zitten’, raadt 
Jezus. Niet uit beleefdheid of fatsoen. 
En al helemaal niet uit valse beschei-
denheid. Maar uit spiritualiteit. Dat je de 
minste plekken kent. En ziet wie er als 
vanzelfsprekend genoegen mee moe-
ten nemen. En dat je daar zelf wilt zijn. 
En jouw eigen plek aan een ander kunt 
afstaan, als was die jouw vriend. Een 
moeilijke levenshouding. Maar zo ko-
men de kwetsbaren vooruit in onze sa-
menleving. Terwijl wij zelf toch niet ach-
terblijven. In vriendschap met de min-
sten groeien we in menszijn, en blijken 
we bij God uit te komen. Die dan bij mon-
de van Jezus zegt: Vriend, ga hoger op.

Paul Daggenvoorde, Pastoor

Van zaterdag 3 september tot zondag 2 
oktober vieren we- samen met heel veel 
mensen wereldwijd -in ons Parochie-
verband Zuidoost Twente de Schep-
pingsperiode.  De Scheppingsperiode 
bedoeld om mensen bewust te maken 
van de noodzaak de aarde te bescher-
men. Vooral voor onze kinderen en 
kleinkinderen en de generaties die na 
hen komen. 

Laudato Si’
Rode draad bij alle activiteiten is de vi-
sie van Laudato Si’. Deze encycliek van 
Paus Franciscus uit 2015 roept op om 
beter te zorgen  voor ‘het gemeenschap-
pelijk huis’: onze mooie, unieke en onver-
vangbare aarde.  

Medescheppers gevraagd  
Het mooie en hoopvolle is dat iedereen 
kan meehelpen. Wegkijken en overlaten 
aan anderen , aan de overheid of grote 
bedrijven, is geen optie meer. Wij kun-
nen allemaal leren om beter voor onze 
omgeving te zorgen enbeetje bij beetje 
een nieuwe, leefbare aarde te scheppen. 
Zo worden we medescheppers.

Feestelijke startvieringen en 
ontmoetingen
Maar waar begin je en wat kunnen we 
dan doen? Daar gaan we het over heb-

ben op zaterdag 3 september in de Bo-
nifatiuskerk Haaksbergen(start ca 16.30 
uur) en op zondag 4 september in de St. 
Jan Enschede (start 10.00 uur). In de St 
Jan is er ook een kinderinstuif met aller-
lei groene activiteiten en er is een duur-
zame taartwedstrijd. Breng dus uw zelf-
gebakken taart mee!

-  Uitgebreide informatie over het pro-
gramma staat op www.katholieken-
schede.nl onder de knop Laudato si.

-  U kunt ons volgen op Facebook  Lau-
dato Si’ Parochieverband Zuidoost 
Twente 

-  Nadere informatie verkrijgbaar via Lau-
datosi@rkzuidoosttwente.nl 

Zaterdag 27 augustus
18.30 uur 
Bonifatius
Eucharistieviering
W.Rekveld
Bonifatiuskoor

 Zondag 28 augustus
9.30 uur
Pancratius 
 Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Dames- en herenkoor Pancratius.

Vrijdag 26 augustus
Gebedskring Protestantse kerk. 
12.00 - 12.15 uur. 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede & verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne 
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

Lezingen: Sirach 3,17-18.20.28-29 // Hebreeën 12,18-19.22-24a // Lucas 14,1.7-14.

H. MARCELLINUS BOEKELO

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.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

Weekend: 22e Zondag door het jaar, MIVA-weekend

Zondag 28 augustus 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor. 
Voorganger pastor A.Zoet

Intenties weekend:
Ouders Barink-Laarveld: Rian Weijen-
borg: Ouders Gerard en Annie Wie-
lens-ten Vregelaar.

Vieringen door de week:
Dinsdag 30 augustus geen viering.

Mededeling:
Aan de kerkdeur wordt dit weekend 
gecollecteerd voor de MIVA, 

de missie verkeersmiddelen actie. 
Deze collecte wordt van harte bij u 
aanbevolen.

Overleden:
Op donderdag 4 augustus is overle-
den Theo Hilderink, weduwnaar van 
Annie Hilderink-Wielens, partner van 
Annie Wielens-Hubers, op de leeftijd 
van 75 jaar. Zijn uitvaart en begrafe-
nis hebben plaats gevonden op vrij-
dag 12 augustus. 

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Op de bres voor de schepping 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS OM 18.30 
UUR EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor. mevrouw Marian Nieuwenhuis. 
Acolieten: Tristan Damveld en Paul 
Leferink. Processiekruisdrager: Ed-
win Noordink. Koster: de heer Johan 
Kroeze. Cameraman: de heer Gerard 
Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Dina Lubberink 
– Wielens.
GEBEDSINTENTIES: Annie Michori-
us-Wildenborg (i.v.m. geboortedag 24 
augustus); vader en zoon Nico Rutte; 
Jans Lubberink; Dine Witbreuk.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD. 
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: de heer Johan Kroeze. De in-
tenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze Lauden gelezen. Na 
afloop koffie of thee in de grote zaal 

van de pastorie of bij mooi weer, buiten 
op het pastoor Jetze Brandsmaplein. 

MEDEDELINGEN:
•  Op zaterdag 3 september wordt het 

startschot gegeven van Scheppings-
periode, een initiatief van onze paro-
chie samen met de Jacobusparochie 
(Enschede). Het begint om 16.30 uur 
bij onze kerk en daarna een speciale 
viering in de kerk. Dit is naar aanlei-
ding van de encycliek Laudato Si van 
Paus Franciscus;

•  Op Donderdag 8 september is er om 
19.00 uur een Mariaviering bij de Ka-
pel Onze Lieve Vrouw van Vrede, 
hoek Veldmaterstraat / Wagnerstraat

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

ZONDAG 28 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lectrice: mevrouw Els Kley-
sen. Acoliet: Stef te Bogt. Koster: de 
heer Henk Abbink. Cameraman: de 
heer Johan Veldhuis. 
GEBEDSINTENTIES: ouders Brummel-
huis en kinderen; Herman en Anne Ko-
ning – te Riet 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Eucharistieviering waarbij pastoor 
Paul Daggenvoorde de voorganger is. 

IN MEMORIAM
*  Op 5 augustus is Bill (Wilhelmus Jo-

hannes) Kuypers in de leeftijd van 82 
jaar overleden. Hij woonde aan de 
Lansinkstraat 51. De uitvaartviering 
in de St. Pancratiuskerk heeft don-
derdag 11 augustus plaatsgevonden 
en in aansluiting daarop werd de cre-
matieplechtigheid in Crematorium 
Usselo in besloten kring gehouden. 

*  Op 5 augustus is Boet (Arthur Ma-
rinus Frans) Braun in de leeftijd van 
88 jaar overleden. Hij woonde aan de 
M.A. de Ruyterstraat 53. De crema-
tieplechtigheid met kerkelijke bege-
leiding werd maandag 15 augustus 
in besloten kring in de aula van het 

crematorium in Usselo gehouden.
*  Op 5 augustus is Gerrit (Gerardus 

Franciscus) Volmer in de leeftijd van 
74 jaar overleden. Hij woonde aan de 
Vonkenkaamp 9. De crematieplech-
tigheid met kerkelijke begeleiding 
werd donderdag 11 augustus in be-
sloten kring in de aula van cremato-
rium Hart van Berkelland in Haarlo 
gehouden. 

*  Op 8 augustus is Frans (Franciscus 
Jozef Antonius) Leferink in de leef-
tijd van 83 jaar overleden. Hij woon-
de aan de Jacob van Ruysdaelstraat 
4. De crematieplechtigheid met ker-
kelijke begeleiding werd dinsdag 16 
augustus in besloten kring in de aula 
van crematorium Hart van Berkel-
land in Haarlo gehouden. 

MEDEDELING:
•  Om alvast te noteren en er reke-

ning mee te houden: donderdag 8 
september om 19.00 uur bij de ka-
pel ‘Onze Lieve Vrouw van de Vrede’ 
aan de Veldmaterstraat – hoek Wag-
nerstraat: Mariaviering ter gelegen-
heid van het hoogfeest van Maria 
Geboorte! 

Contact & bezoek
Secretariaat: tel. 053 - 572 13 53,
Markt 20, 7481 HT  Haaksbergen,
open di. en wo. van 9 tot 10 uur,
e: pancratius@franciscusparochie. 

ER IS IN HET WEEKEND VAN 28 AUGUSTUS GEEN VIERING IN ONS KERKGE-
BOUW. U BENT WELKOM IN ÉÉN VAN DE ANDERE LOCATIES.
De volgende viering is zondag 4 september

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AU-
GUSTUS, GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in de R.K.  

kerk in Buurse staat gepland voor 
zondag 4 september, een Eucharis-

tieviering. Pastoor Paul Daggenvoor-
de zal daarin voorgaan.

•  Intenties kunt u opgeven via tele-
foon 06 12773335, een e-mail naar 
buurse@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

Pablokoor zoekt dirigent!
Wij, het Pablokoor uit Haaksbergen, zoeken een nieuwe dirigent(e)

 
Wie zijn wij?

Wij zijn een gezellig amateurkoor, met betrokken leden die het beste in el-
kaar naar boven willen halen. Elke maand zingen we een viering in één van de 
Haaksbergse katholieke kerken. Daarnaast vinden we het ook leuk om bijzon-
dere projecten op te pakken, zoals bijvoorbeeld Top2000-vieringen, een optre-
den voor een goed doel of meedoen aan een korenfestival. We zingen afwis-
selend kerkelijke en populaire liederen. Wij repeteren op de donderdagavond.

 
Wie zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste dirigent(e) die muziek kan overbrengen op ons 
koor.  Sta je met passie voor een koor, kun je een koor met gevoel laten zin-

gen en kun je verbinden, dan zijn we op zoek naar jou!
 

Ken je iemand of ben jij degene die we zoeken?  
Mail dan snel naar koorpablo@gmail.com. 

Twijfel je, heb je aanvullende vragen, of wil je een keer een repetitie bijwonen, 
mail ons dan ook. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS: DEZE VIERING VERVALT

Paus Franciscus roept ons met de en-
cycliek Laudato Si’ op om beter te zor-
gen voor onze onvervangbare aarde. 
Sinds vorig jaar is daaraan ook een ac-
tieplan verbonden.  
wOp 4 september 11.45 uur  komt Ge-
rard Moorman daarover spreken in 

de Sint Jankerk in Enschede. Gerard 
Moorman (1960) studeerde theologie 
in Amsterdam. Sinds 2002 is hij mis-
siesecretaris voor de Konferentie Ne-
derlandse Religieuzen, vooral rond the-
ma’s als missie, gerechtigheid, vrede 
en zorg voor de schepping. 


