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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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Ont moeten

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

... en Maria ging mee

 Na afloop van de laatste viering

Mariaviering 
Ter gelegenheid van het hoog-

feest van Maria Geboorte
Op 8 september viert de Katholieke Kerk 
het feest van de geboorte van Maria 
[dochter van Joachim en Anna], moe-
der van Jezus Christus. Tezamen met 
Jezus en de heilige Johannes de Doper, 
behoort Maria tot een van de weinigen 
van wie, in de Katholieke kerken, de bio-
logische geboortedag wordt herdacht/
wordt gevierd. Op woensdag 8 septem-
ber begint om 19.00 uur bij de Maria-
kapel ‘Onze Lieve Vrouw van de Vrede’ 
aan de Veldmaterstraat – hoek Wag-
nerstraat een sfeervolle Maria’s-verjaar-
dags-gebedsviering. Mochten de weer-
goden op het moment van aanvang ons 
in de steek laten, dan wordt uitgeweken 
naar de HH. Bonifatius en Gezellenkerk.
De Mariakapel is één van de 67 Maria-
kapellen die Twente rijk is. Veel mensen 
komen bij een kapel om Maria goeden-
dag te zeggen, even tot haar te bidden 
en een kaarsje aan te steken. De men-
sen hebben behoefte aan steun en zijn 
ervan overtuigd dat Maria iedereen in 
hun waarde laat. Deze Mariaviering op 
8 september wordt traditie getrouw ver-
zorgd door enkele leden van de Pasto-
raatgroep Franciscusparochie en vele 
vrijwilligers die er alles aan zullen doen 
om de viering zinvol en corona-veilig te 
laten verlopen. Ook dit jaar is Robert ten 
Elsen bereid gevonden om tijdens deze 
viering de te zingen liederen (volgens 
het RVM mag in de buitenlucht iedereen 
meezingen) op zijn accordeon te bege-
leiden. Na afloop van deze viering is er 
koffi e en thee en alle gelegenheid om 
met elkaar (bij) te praten, zij het op 1,5 
meter afstand van elkaar. 
Middels dit artikeltje worden alle men-
sen die Maria een warm hart toedragen, 
van harte uitgenodigd om bij dit Maria-
verjaardagsfeestje aanwezig te zijn.
Weet dat ook ú, net als iedereen, meer 
dan van harte welkom bent. 

Liesbeth Dijkhuis 

Leuk je te ont-
moeten. Hoe 
gaat het ermee? 

Oh, goed hoor! 
Zo begint vaak een 

contact. Heel herken-
baar he?  Vaak blijft het een oppervlak-
kige kennismaking. Je kunt ook niet met 
iedereen een ‘echte‘ ontmoeting heb-
ben. Elkaar tegenkomen is ook goed en 
fi jn. Soms voel je op de eerste kennis-

making een klik. Er is wederzijdse be-
langstelling, er wordt tijd genomen om 
naar elkaar te luisteren. Tenminste zo 
vergaat het mij wel eens.  Dat voelt als 
een echte ontmoeting. Als je elkaar dan 
wat vaker tegenkomt, en gemeenschap-
pelijke thema’s ontdekt, verdiept zich 
de ontmoeting nog verder. Dan kan er 
vriendschap ontstaan, maar dat hoeft 
niet per se. Vriendschap bestaat ook in 
allerlei gradaties en intensiteiten. 

In het jongerenwerk voor de kerk is het 
eerste contact met de jongere van groot 
belang. (You never get a second change 
for the fi rst impression). Dat moet goed 
zijn, anders volgt er niets. Zo voel ik dat. 
Daarom presenteer ik ‘het jongerenwerk 
van de kerk’ graag met een spel, of een 
activiteit. Ik laat zo zien dat het leuk is, 
om meer van te willen weten/zien. Je 
kunt met woorden uitleggen wat de be-
doeling is, maar je kunt het ook laten er-
varen. Ik begrijp dat meedoen aan een 
spel of een activiteit best spannend is, 
want je weet niet wat je kunt verwach-
ten, maar toch is het ook een basis voor 
een verdere ontmoeting. Ik wil ook la-
ten zien dat je iets hebt aan onze ont-
moeting. Dat je God in mensen kunt 
ont-moeten. 

Ans te Lintelo
coördinator jeugdactiviteiten

Zaterdag 4 septemer
Bonifatius, 18.30 uur 
Woord en Communieviering
Pastor F. de Heus
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 5 september
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
W.Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Zondag 5 september
Maria Praesentatie, 10.00 uur 
Communieviering 
mevr. Elles Veltkamp
Allegrokoor

Zondag 5 september
Marcellinus, 10:00 uur 
Gebedsdienst
mevr. T. v/d Pol en mevr. M. 
Reinderink.
dames- en herenkoor

Vijfentwintig jaar geleden werd een 
kleine zijbeuk van de Lourdeskerk om-
gebouwd tot ontmoetingsruimte. Een 
grote groep vrijwilligers was bij de ver-
bouwing betrokken. Wanneer we de na-
men noemen van Luit Kruizenga, Johan 
Eijsink, Johan ter Huurne, Hennie We-
vers, Bernard te Lintelo, Jan Leferink, 
Karel Cuppers, Truus en Bennie Lefe-
rink zullen we ongetwijfeld mensen 
vergeten. 

Van oude kerkbanken werden de deu-
ren gemaakt. De panelen  in visgraat-
model, want de planken van de banken 
waren niet breder. Een koffi ebar werd 
aangebracht en waar de biechtstoel 
stond  werd een toiletruimte gecreëerd. 
Kortom het werd een praktische ont-
moetingsruimte. Nadat de Lourdeskerk 
in 2013 aan de eredienst  was onttrok-
ken, is men er nog blijven samenkomen 
ook voor de woensdagochtend-vierin-
gen . Jarenlang was Bennie Leferink het 
centrale aanpreekpunt. Hij zorgde als 
een ‘goede huismeester’  niet alleen dat 
Lourdeszaal optimaal benut kon wor-
den, maar zorgde ook dat de kosten voor 
de geloofsgemeenschap zo laag moge-
lijk bleven. Terecht werd hem dan ook 
hulde gebracht na afloop van de laat-
ste kerkdienst in die zaal. Vorige week, 
25 augustus. Na de defi nitieve verkoop 
van de gebouwen is na overleg met  pa-
rochianen die jarenlang  vieringen in de 

Lourdeszaal bezochten,   besloten om 
de woensdagochtendvieringen  elders 
voort te zetten. Het samen vieren én 
elkaar ontmoeten houdt niet op, maar 
wordt voorgezet  in de Pancratiuskerk 
waar IEDEREEN nu op woensdagoch-

tend om 9.30 uur (ingang Mariakapel) 
welkom is rond het Mariabeeld uit de 
Lourdeskerk. Want Maria ging mee naar 
de nieuwe plek van samenkomen.  

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

ZONDAG 5 SEPTEMBER 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 Diny Laarveld. Koster: 
de heer Johan Hofhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Ignaz Langela.
GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huurne 
– Termathe; Annie Middelhuis – Kop-
pelman; Lenie Hamers en José Heiden-
dael; Gerbin Vaanhold. 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Gebedsviering waarbij mevrouw Elles 
Veltkamp 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 onder-
linge contacten te onderhouden. 
U kunt deze viering ook volgen via de 
kerkradio – toegangscode: 2203. 

IN MEMORIAM
* Op 20 augustus is Alfons (Isidorus 
Alphonsus) Brummelhuis in de leef-
tijd van 88 jaar overleden. Hij woonde 

de laatste tijd in Het Wiedenhof. De af-
scheidsviering in de St. Pancratiuskerk 
heeft donderdag 26 augustus plaats-
gevonden en de crematieplechtigheid 
werd de volgende dag, in besloten 
kring, gehouden in crematorium Hart 
van Berkelland. 

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 4 SEPTEMBER om 18.30 
uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
M.M.V. BONIFATIUSKOORGROEP.
Vooraf aan deze viering zal de heer Ton 
ten Hagen spelen op het Vermeulen 
pijpenorgel vanaf de koorzolder.
Voorganger: pastoraal werker Frank de 
Heus. Lector: mevrouw Marian Nieu-
wenhuis. Acolieten: Linda Beimer en 
Jos Westendorp. Kosters en suppoos-
ten: de heren Johan Kroeze, Gerrit 
Menkehorst en Jos Westendorp. Ca-
mera: de heer Gerard Vaanhold.
JAARGEDACHTENIS: Jan Laarman 
(33e jrd)
GEBEDSINTENTIES: Jan Oude Kamp-
huis i.v.m. geboortedag 2 september; 
Overleden familie Laarman – Koen-
derink; Annie Molenkamp – Scholten 
(van de Wottelweg); Dine Witbreuk; 
Toon Ottink (i.v.m. geboortedag 3 sep-
tember); Herman Sogtoen (i.v.m. ge-
boortedag 4 september); Annie Dwars 
– Koenderink.

WOENSDAG 8 SEPTEMBER OM 19.00 
UUR: MARIAVIERING bij de kapel 
“Onze Lieve Vrouw van de Vrede” (hoek 
Veldmaterstraat / Wagnerstraat). Bij 
regen zal deze viering in de Bonifatius-
kerk plaats vinden.
Deze viering wordt verzorgd door de 
pastoraatsgroep. Na afloop koffie/
thee drinken bij de kapel.
 
DONDERDAG 9 SEPTEMBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA MARIA
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Koster: de heer Johan Kroe-
ze. 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.

Overleden
Op woensdag 18 augustus is overle-
den in de leeftijd van 74 jaar Johannes 
Theodorus Stephanus Oude Kamphuis 
(roepnaam Jan). Jan woonde aan de 

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZONDAG 5 SEPTEMBER: 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING MET ZANG DOOR 
HET ALLEGROKOOR.
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp; 
Lector : de heer Laurens Lenderink. 
Jaargedachtenis: Geen.
Intenties: Geen

MEDEDELINGEN:  
•  Na een periode met weinig mogelijk-

heden om samen te komen nodigt het 
Locatiebestuur u uit voor een gezelli-
ge ontmoetingsavond. Deze avond is 
er voor alle parochianen en op vrijwil-
ligers en wel op vrijdag 1 oktober om 
20.00 uur in zaal Winkelman. U kunt 
zich tot 15 september aanmelden via 

mail: fam.horck@outlook.com of via 
de telefoon/app : 06 22045967.

•  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

ZONDAG 5 SEPTEMBER OM 10:00 
UUR GEBEDSDIENST M.M.V. DAMES- 
EN HERENKOOR.
 Voorgangers: Tineke v/d Pol en Marion 
Reinderink. 
GEBEDSINTENTIES: Herdenking paro-
chianen die de laatste 12 maanden zijn 
overleden en de parochianen waarvan 
we volgens het herdenkingsboek in de 
maand september de jaargedachtenis 
vieren. 

MEDEDELINGEN:
•  De veiligheidsmaatregelen in verband 

met de coronacrisis zijn versoepeld. 
De anderhalve meter afstand en het 

ontsmetten van de handen blijven ge-
handhaafd, maar u hoeft geen mond-
kapje meer te dragen;

•  U kunt u in de kerk producten 
neerleggen voor de Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen;

•  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

Witte Palenweg en was echtgenoot van 
Dieneke Oude Kamphuis Wilens. Wij 
willen Jan postuum bedanken voor alle 
werkzaamheden voor onze Bonifatius 
en Gezellenparochie/geloofsgemeen-
schap, Jan was koorzanger, koster, 
bloemenverzorger, medewerker kerk-
balans en vele andere taken.
De gezongen uitvaartviering heeft 
woensdag 25 augustus plaats gevon-
den waarna crematie te Usselo. Wij 
wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte bij het verwerken 
van het verlies van hun dierbare.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden (zowel zater-
dag als donderdag) via: https://kerk-
dienstgemist.nl  daarna toets Bonifa-
tius en dan ben je er al. 

•  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.

•  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


