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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 

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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 Het elfde gebod: 
Geniet!

Zaterdag 3 september
18.30 uur Bonifatius
Woord- en Communieviering
F. de Heus
Gaudete

  Zondag 4 september
09.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
W. Rekveld
 Dames- en herenkoor Pancratius

Zondag 4 september
10.00 uur Marcellinus
Gebedsdienst
M. Reinderink en K. de Bock. 
Marcellinuskoor.

Zondag 4 september
10.00 uur Maria Praesentatie 
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Allegrokoor 

Nooit van gehoord!

Mariaviering 
Op 8 september viert de katholieke Kerk 
het feest van de geboorte van Maria, de 
moeder van Jezus Christus. Tezamen 
met Jezus en de heilige Johannes de 
Doper, behoort Maria tot één van de wei-
nigen van wie, in de katholieke kerken, 
de biologische geboortedag wordt her-
dacht/wordt gevierd.

Maria’s-verjaardags/gebedsviering be-
gint om 19.00 uur bij de kapel ‘Onze Lie-
ve Vrouw van de Vrede’ aan de Veldma-
terstraat – hoek Wagnerstraat. Mochten 
de weergoden op het moment van aan-
vang ons in de steek laten, dan wordt 
uitgeweken naar de HH. Bonifatius en 
Gezellenkerk.

Informatie Laudato Si’
Zondag 4 september zal Gerard Moor-
man (1960) om 11.00 uur in de Sint Jans-
kerk (Haaksbergerstraat 253, Ensche-
de) een lezing verzorgen over de bete-
kenis van Laudato Si’. Deze encycliek 
van paus Franciscus roept ons op zorg 
te dragen voor de onvervangbare aar-
de. Het achtste werk van bar hartigheid. 
Sinds 2002 is Gerard Moorman missie-
secretaris voor de Konferentie Neder-
landse Religieuzen, vooral rond thema’s 
als missie, gerechtigheid, vrede en zorg 
voor de schepping. Hij is secretaris van 
de Laudato Si’ Alliantie Nederland.

Zaterdag 3 september
16.30 uur Bonifatiuskerk
Start project 
‘Scheppingsperiode 2022’. Film

Zondag 4 september
11.00 uur St. Jan Enschede
Lezing G. Moorman
over Laudato Si’

Dinsdag 6 sept.en 
donderdag 8 sept.
Pancratiuskerk
van 15.00 tot 17.00 uur
bezichtiging. Indien 
gewenst met rondleiding

Woensdag 7 september
19.30 uur Alphons Ariënshuis
Veldmaterstraat 63 
Jongerengroep M25
start seizoen 2022-2023 

 Donderdag 8 september
Feest Maria Geboorte
19.00 uur 
Mariaviering bij de ‘kapel’
Onze lieve vrouw van de vrede
Veldmaterstraat/ Wagnerstraat

Vrijdag 26 augustus
Gebedskring Protestantse kerk. 
12.00 - 12.15 uur. 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede & verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne

Wat lekker is, 
wat mooi is, 

wat je bereikt 
hebt of wat zo 

maar goed uitvalt… al-

lemaal gelegenheden om te genieten. In 
de zon, op het balkon, in de tuin, op een 
vol terras, fi etsend door de bossen of 
gezellig met vrienden.Dat genieten ge-
beurt niet vanzelf. Voor sommige men-

sen is dat een prestatie op zich. Want je 
hebt er zó hard voor gewerkt dat je het 
verdient. Het moet! En gek genoeg…. 
dan is het werkelijk genieten ver te zoe-
ken. Veel verzamelen, steeds weer nieu-
we dingen bereiken, aanschaffen; het is 
geen garantie voor wat dan ook. Ergens 
van kúnnen genieten, zit niet in de veel-
heid of het aantal, zit niet in het bezit 
of je eigendom. Mógen genieten komt 
pas als je dat mooie, lekker, bijzonde-
re op zijn eigen waarde kunt schatten, 
los van jezelf. Je hebt het niet verdiend, 
maar uiteindelijk valt  het je toe. Hoe bij-
zonder is dat. Genieten kan pas vanuit 
dankbaarheid. Want niets is zeker in dit 
leven Uiteindelijk is alles gegeven en 
geleend.
Carla Berbée, pastoraal werker

Het gesprek viel even stil toen het woord 
‘synode’ ter sprake kwam. “Nooit van 
gehoord!”was een spontane reactie.  
Ook al zijn er in onzeregio meer dan 
veertig bijeenkomsten rond “synode 
2021-2023”georganiseerd, de eerste re-
actie was even simpel als helder: “Nooit 
van gehoord”.
Het woord ‘Synode’ dat letterlijk ‘sa-
men op weg’ betekent, is voor velen 
een vreemd begrip. Misschien begrijpe-
lijk. In onze kerk hebben we nauwelijks 
meer het gevoel ‘samen op weg’ te zijn. 
En toch is dát de droom van paus Fran-
ciscus. In het tweede Vaticaans Conci-
lie stonden verhalen van bisschoppen 
centraal. Nu, voordat de komende Alge-
mene bisschoppensynode in november 
2023 wordt gehouden, wil paus Francis-
cus eerst horen wat er breed in de kerk 
leeft. Daarom heeft Paus Franciscus 
aan alle leden van onze wereldkerk ge-

vraagd om na te denken over toekomst 
van kerk en wereld. Met elkaar daarover 
in gesprek te gaan. Van die gesprekken, 
ook in onze parochie, zijn verslagen ge-
maakt en naar Utrecht én Rome door-
gestuurd. Hiermee werd de eerste fase 
van de Synode 2021-2023 afgerond: he t 
luisteren naar wat in onze kerk leeft. 
Hoe gaat het vanaf hier verder? In Zuid-
oost Twente is er bewust voor gekozen 
om de gesprekken voort te zetten. De 
verslagen van de wereldwijd gevoerde 
gesprekken zullen bij de voorbereidin-
gen van de Bisschoppenvergadering 
in Rome de basis zijn voor het overleg. 
Als afsluiting zal paus Franciscus waar-
schijnlijk in het voorjaar van 2024 zijn vi-
sie neerleggen in zijn slotdocument. Het 
resultaat van een conciliair proces waar-
naar we vol vertrouwen uitzien. 

TW

In de encycliek Laudato Si’ roept Paus 
Franciscus ons op beter te zorgen voor 
de aarde “ons gemeenschappelijke 
huis”. Iedereen - zo zegt ook Paus Fran-
ciscus – kan én moet doen wat binnen 
zijn mogelijkheden ligt. Zaterdag 3 sep-
tember start ons project om 16.30 uur 
met een documentaire ‘klimaatcrisis 
voor beginners’.  Rond 17.45 uur zijn er 
broodjes en een kop soep. Om 18.30 
uur de startviering ‘Scheppingsperiode 
2022’ in de Bonifatiuskerk. Na de viering 
gaan wij een Laudato Si’- boom planten. 
Kom in actie. Kom!

Kom in actie
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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
DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR.

Lezingen: Wijsheid 9,13-18b // Filémon 9b-10.12-17 // Lucas 14,25-33.

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: 23e Zondag door het jaar

Zaterdag 3 september 19.00 uur 
Woord en Communieviering mmv Da-
mes en Herenkoor

Intenties weekend:
Johannes Gerhardus Wielens: Tonnie 
Assink:

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Jan Ros: 

Vieringen door de week:
Dinsdag 6 september geen viering.

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

ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Lectrice: mevrouw Ans van der Laan. 
Acoliet: Chantal Wildenborg. Koster: 
de heer Stef te Bogt. Cameraman: de 
heer Chris Deursen. 
JAARGEDACHTENIS: Alfons en Ger-
da Brummelhuis – te Koppele; Ignaz 
Langela.
GEBEDSINTENTIES: Bernard ter 
Braak; overleden ouders Hennie ter 
Huurne en Adele ter Huurne – Terma-
the; Gerbin Vaahold; Herman en Anne 
Koning – te Riet 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
de heer Ben ten Hove de parochieel 
voorganger is. 

MEDEDELING:
•  Donderdag 8 september om 19.00 

uur bij de kapel ‘Onze Lieve Vrouw 
van de Vrede’ aan de Veldmater-
straat – hoek Wagnerstraat: Maria-
viering ter gelegenheid van het hoog-
feest 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. 

ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 10.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET ALLEGROKOOR.
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lectrice: mevrouw Astrid 
Jannink.
JAARGEDACHTENIS: overleden ou-
ders ter Huurne-Simberg.

GEBEDSINTENTIES: Bernard 
Kamphuis.

MEDEDELINGEN:  
•  Intenties kunt u opgeven via de te-

lefoon 06-12773335, e-mail buur-
se@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER OM 18.30 
UUR WOORD- EN COMMUNIEVIE-
RING M.M.V. GAUDETE. THEMA: 
SCHEPPINGSPERIODE 
Voorganger: pastoraal werker Frank de 
Heus  Lector: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: de heer Johan Kroeze. Came-
raman: de heer Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS:Jan Laarman; 
Herman ten Hag.
GEBEDSINTENTIES: Jan Oude Kamp-
huis i.v.m geboortedag;  Dine Witbreuk; 
overleden familie Laarman- Koende-
rink; Annie Molenkamp – Scholten 
(Wottelweg).

DONDERDAG  8 SEPTEMBER (HOOG-
FEEST MARIA GEBOORTE) OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ZOMERTIJD. 
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Koster: de heer Johan 
Kroeze. De intenties van afgelopen 
zaterdag worden 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. 

DONDERDAG  8 SEPTEMBER (HOOG-
FEEST MARIA GEBOORTE) OM 19.00 
UUR: MARIAVIERING BIJ DE MA-
RIAKAPEL ONZE LIEVE VROUW VAN 
VREDE (hoek Veldmaterstraat/Wag-
nerstraat). De heer Robert ten Elsen 
zal één en ander muzikaal begeleiden 
op accordeon. Mocht het weer het niet 
toelaten dan is de viering in de kerk. 
Voorgangers: leden pastoraatgroep. 
Kosters en opbouwers: de heren Jo-
han Kroeze, Gerrit Menkehorst, Ber-
nard Lansink en Johan ten Dam. Na 
afloop koffie of thee. 

MEDEDELING:
•  Op zaterdag 10 september is er om 

18.30 uur een Kevelaersmis in onze 
kerk. Voorgangers: pastoor Herman 
de Jong en pastor Willy Rekveld.

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

M-twenty-five
7 september

M25 is een jongerengroep binnen 
onze parochie. Al jaren actief, maar 
ze zochten nauwelijks publiciteit. 
Waarschijnlijk weten weinig paro-
chianen van hun bestaan, en ook de 
naam “M25” roept maar weinig asso-
ciaties op. Jammer. Een gemis, want 
de groep “M25” raakt aan de kern 
van pastoraat. Het heeft immers al-
les met de diaconale taak van onze 
parochie te maken. Het oefenen en 
doen van diaconaal werk. Niet alleen 
de naam van de groep is ontleend 
aan “Mattheus 25”, ook hun activi-
teiten zijn vaak gebaseerd op de op-
roep uit het Mattheusevangelie. In 
Mattheus 25,35-36 roept Jezus zijn 
volgelingen op om werken van barm-
hartigheid te doen: de dorstige te 
drinken geven, de hongerige voeden, 
de zieke bezoeken, de naakte kle-
den, de gevangene bezoeken en de 
vreemdeling herbergen. Het zevende 
werk van barmhartigheid: ‘De doden 

begraven’ werd in de Middeleeuwen, 
ten tijde van de pest, eraan toege-
voegd. Dit zijn de zeven werken van 
barmhartigheid zoals we die van-
ouds kennen.  Paus Franciscus heeft 
er in onze tijd, een “achtste werk van 
barmhartigheid” aan  toegevoegd: 
“Laat ons barmhartig zijn voor ons 
gemeenschappelijk huis”. Francis-
cus roept ons in Gods naam op zorg 
te hebben voor klimaat en milieu. We 
zien dat programma’s van M25-groe-
pen vaak aandacht besteden aan 
thema’s uit de “werken van barmhar-
tigheid”. Jongerengroepen doen zo 
hun naam eer aan. Op woensdag 7 
september zal de parochiële M25-
groep het nieuwe jaarprogramma 
bespreken. Een programma vol con-
crete activiteiten. Ik ben benieuwd 
en hoop u via ‘Op Weg’ op de hoogte 
te houden van M25-Haaksbergen.

TW

ZONDAG 4  SEPTEMBER OM 10.00 
UUR: GEBEDSDIENST M.M.V. DE  
MARCELLINUSKOORGROEP O.L.V. 
DHR. M. BELLERS.
Voorgangers: mevr. Marion Reinderink 

en mevr. Katrien de Bock.

MEDEDELING:
•  Na afloop drinken we in het parochie-

zaaltje samen een kopje koffie.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER OM 17.30 UUR: WOORD- EN COMMUNIEVIERING.
Parochieel voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 


