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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
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

Van de bestuurstafel

Parochie-website
Wilt u meer weten over de St. Fran-
ciscusparochie, dan kunt u kijken op 
www.franciscusparochie.nl. 

Zo vindt u op  de  site een agen-
da met informatie over vieringen 
en activiteiten. Het laatste nieuws 
en u kunt op onze site digitaal een 
kaars ontsteken.  Ook kunt u op 
onze site informatie over uw eigen 
locatie bekijken. Klik dan op de 
foto van uw kerkgebouw. Vragen 
en suggesties kunt u sturen naar 
secretariaat@franciscusparochie.
nl. 
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Recentelijk heeft het parochiebestuur 
samen met de parochies van Ensche-
de en Losser een brief gestuurd aan het 
Bisdom. In deze brief hebben wij onze 
zorgen geuit over de toekomst van de 
RK Kerk. Wij zien dat de nog beschikba-
re professionals – priesters en pastoraal 
werkers – overbelast zijn en dat het ver-
vullen van functies in werkgroepen en 
besturen moeilijker wordt. 

Ondanks deze sombere signalen zien 
wij kansen en ontstaan er mooie initia-
tieven. Daarover waren wij graag in ge-
sprek gegaan met het Bisdom en zou-

den wij in dialoog met elkaar kunnen 
komen tot een toekomstperspectief. De 
reactie van het Bisdom stelt ons hierin 
teleur. (zie hiervoor de website van de 
parochie en het artikel in de Tubantia 
van vrijdag 3 september. Typ daarvoor 
bij ‘zoeken’ in: briefwisseling bisdom).
Na 12 jaar St Franciscusparochie kun-
nen we zeggen dat de RK kerk ondanks 
de huidige ontwikkelingen en trends nog 
steeds plekken van vitaliteit kent. Die 
vitaliteit  manifesteert zich in de grote 
groep actieve vrijwilligers, geëngageer-
de priesters, pastoraal werkers en be-
trokken kerkgangers.  Zij zorgen voor het 

Zaterdag 11 september
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering/Kevelaarsmis
Pastor W. Rekveld 
en pastoor H. de Jong
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 12 september
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
Pastor P. Daggenvoorde
Gemengd koor uit Boekelo. 

Over de 
loopplank 

De uitnodigingen
komen eraan!  
Unieke activiteiten met als thema: “Fijn 
dat je er weer bent!”. Omdat vrijwilligers 
elkaar een jaar lang moeilijk of niet heb-
ben kunnen zien, willen we elkaar weer 
in een ongedwongen sfeer ontmoeten. 
Daarom zijn dit jaar bijzondere startac-
tiviteiten van het seizoen. Op 1 okto-
ber worden  er bijeenkomsten georga-
niseerd bij Winkelman in Buurse, in de 
Richterhof  te  Haaksbergen, in de Berke 
te Boekelo.   Een inspirerende start van 
het nieuwe seizoen. Op zaterdag 2 okto-
ber wordt voor vrijwilligers die niet spe-
cifi ek tot één locatie behoren, een vrij-
willigersactiviteit bij ’t Hagen georgani-
seerd.  Kijk voor nadere gegevens bij de 
‘kerkberichten’ van uw locatie.  

We weten corona is nog niet voorbij. We 
willen veilig samenkomen. Daar houden 
de organisatoren ook rekening mee. Om 
wille van de organisatie én de huidige 
coronavoorschriften vragen  we u zich 
vooraf aan te melden.   

O ja, zondag  3 oktober is de Franciscus-
viering gepland in het park Scholtenha-
gen. U bent daar van harte welkom. Ook 
hierover een volgende keer meer. 

bezoeken van de zieke en eenzame me-
demens, een luisterend oor, het creëren 
van plekken voor bezinning en gebed. 
Het vieren en markeren van belangrij-
ke momenten in het leven. Het vertellen 
van het verhaal van Jezus Christus. Het 
vieren van de Liturgie en de Eucharistie. 

Dit neemt niet weg dat de vitaliteit van 
de territoriale gemeenschappen (paro-
chie, wijk, locatie) steeds kwetsbaarder 
wordt, zoals verwoord in de hierboven 
beschreven zorgen.

Hierover zouden wij graag in gesprek 
gaan, zowel binnen de eigen geloofsge-
meenschap als met anderen. Binnen het 
verband van Zuidoost Twente doen we 
dit en wij hadden graag hierover het ge-
sprek gevoerd met het Bisdom. 

André Leferink
vice-voorzitter parochiebestuur

Het was woensdagochtend.    Een nieu-
we loopplank met leuningen over de 
trappen naar de Mariakapel. Verbaasd 
keken bezoekers van de woensdag-
markt naar deze loopplank. Je zag ze 
denken: “hé wat is dat?” “Is er wat te 
doen in kerk?”    Deze voorbijgangers 
hadden mogelijk nog niet gehoord van 
de ‘Marktmis’. Een nieuw initiatief in de 
oude Pancratiuskerk. Elke woensdag-
ochtend is daar nu om 9.30 uur een kerk-
dienst.    Soms een Eucharistieviering, 
soms een gebedsdienst. Een moment 
van stilte en gebed.  Luisteren naar oude 
levensverhalen en een korte overwe-
ging.   Als vanouds speelde Nel Niekus 
op het orgel.  Ans Mars en Ben ten Hove 
waren deze ochtend de voorgangers in 
de gebedsdienst. Bij het Mariabeeld, dat 
vanuit de Lourdeskerk was meegegaan, 
branden vandaag  nieuwe kaarsen. De 
tekst ‘leven is een zoektocht ’was de af-
sluiting van de dienst. Na de kerkdienst 
was er koffi e, en natuurlijk thee voor 
de liefhebber. Een mooi initiatief. Er is 
weer leven in de kerk.    Voorheen kwa-
men sommige mensen op de woens-
dagochtend elders samen, maar sinds 
kort in de Pancratiuskerk. “Eenieder is 
welkom”, zo vertelde ook Jos Wetzelaer, 
voorzitter van de locatieraad. Het aantal 

aanwezigen was groter dan verwacht. 
Bij de koffi e met krentenwegge -waar 
het bestuur dit keer voor had gezorgd- 
hoorde je alleen maar positieve gelui-
den.  De moeite waard om er te zijn; om 

de woensdagochtend viering in de Pan-
cratius mee te maken en, ......  na afloop 
even langs de markt. Prachtig toch!  

TW 

De Gerarduskalender (€ 8,50) is te 
koop tijdens openingstijden van de 
secretariaten van de Pancratius- en 
Bonifatiuslocatie.
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN H. MARCELLINUS BOEKELO

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

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

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: 24e Zondag door het jaar, Ziekenzondag

Zondag 12 september 9.30 uur Ge-
bedsviering mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Hendrik Hartgerink: Overl.fam. 
Rupert-Leferink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Ouders Leferink-Spieker.

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.

VOOR HET BEZOEKEN VAN DEZE VIE-
RING IS RESERVEREN NIET MEER NO-
DIG OMDAT REGISTRATIE BIJ HET 
BINNENGAAN VAN DE KERK VOL-
DOENDE IS.

ZONDAG 12 SEPTEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET GEMENGD KOOR UIT BOEKELO. 
* Deze viering is via de livestream 
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen te volgen.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Elles Veltkamp. 
Acoliet: Marieke Wildenborg. Koster: 
de heer Henk Abbink. 

GEBEDSINTENTIE: Anneke ten Vrege-
laar, ouders, broers en zuster. 

ZONDAG 12 SEPTEMBER OM 11.00 
UUR: KINDERDOOPVIERING. 
Doopheer: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Koster: de heer Henk Abbink.

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 09.30 
UUR: “MARKTMIS”.
Eucharistieviering: waarbij pastor Willy 
Rekveld de voorganger is. 
Iedereen is hierbij van harte welkom.
De St. Pancratiuskerk is via de ingang 
van de Mariakapel toegankelijk. Na af-
loop is er gelegenheid om een kop kof-
fie/thee te drinken en om onderlinge 

contacten te onderhouden. 
U kunt deze viering ook volgen via de 
kerkradio – toegangscode: 2203. 

MEDEDELINGEN
•  Voor deelname aan de vrijwilligers-

avond van de Pancratius-locatie op 
1 oktober (aanvang 19.30 uur) in de 
Richtershof kan men zich aanmelden 
bij het secretariaat (openingstijden 
zie hieronder) of bij Jos Wetzelaer, tel 
06-36298990.  

•  De op zondag 29 augustus in de St. 
Pancratiuskerk gehouden collecte 
ten gunste van de MIVA (Missie Ver-
keersmiddelen Actie) heeft € 157,05 
opgebracht. Dit geld is gestort op 
bankrekeningnummer NL42  INGB  
0000  0029  50 t.n.v. MIVA Den Bosch 
en zal door MIVA ingezet worden om 
mensen in Kenia te beschermen te-
gen Covid-19. 

•  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. 

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 11 SEPTEMBER 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIE-
RING / KEVELAARSMIS M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP. 
Celebranten: pastor Willy Rekveld en 
pastoor Hermen de Jong. Lector: leden 
broederschap Haaksbergse processie 
naar Kevelaar. Acolieten: Tristan Dam-
veld en Daan Loohuis. Processiekruis-
drager: Edwin Noordink. Wierook: Jos 
Westendorp. Kosters en suppoosten: 
de heren Johan Kroeze, Gerrit Menke-
horst en Jos Westendorp. Camera: de 
heer Gerard Vaanhold

JAARGEDACHTENIS: Bernard 
Meulenkamp; 

GEBEDSINTENTIES: Alle overleden le-
den van de Haaksbergse processie 
naar Kevelaar; Jan Oude Kamphuis; Jo-
han Vaanhold van de Nachtegaalstraat; 
Annie Michorius-Wildenborg; Hennie 
Michorius (in verband met geboorte-
dag 12 september); Greta Bok-Winters

WEEKDIENST
DONDERDAG 16 SEPTEMBER OM 

09.00 UUR: LAUDEN, THEMA 
ZOMERTIJD
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
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:
•  De locatieraad van de Bonifatius-lo-

catie zal de  vrijwilligersavond van 
de Bonifatius-vrijwilligers ná de co-
rona-crisis organiseren. U krijgt hier-
over t.z.t. informatie.  

•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-
kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: 

https://kerkdienstgemist.nl  daarna 
toets Bonifatius en dan ben je er al. 

Contact & bezoek
Secr. Veldmaterstraat 61-63, 
7481 AB  Haaksbergen 
Secretariaat: tel 053 – 57 21419, 
open donderdag 09.30-10.00 uur
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG EN ZONDAG 11 EN 12 SEP-
TEMBER: GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering in Buurse 

is op zaterdag 18 september. Dat is 
een Eucharistieviering waarin Pastoor 
Paul Daggenvoorde voorgaat.

•  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 vrijwilli-
gers 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.

•  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 12 SETEMBER:  GEEN 
GEBEDSDIENST 

MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsviering is zondag 

3 oktober.
•  Voor deelname aan de vrijwilligers-

avond van de Marcellinus-locatie op 
1 oktober (aanvang 19.30 uur) in de 
Berke kan men zich opgeven bij An-

nie Bellers, Hannie Landewé en Tine-
ke v/d Pol of marcellinusboekelo@
home.nl.

Contact & bezoek
Beckummerstraat 169, 
7548 BD Boekelo.
Secretariaat : 053-4822694, 
b.g.g. 053-421472. 
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Training voor lectoren, nieuwe paro-
chiële voorgangers voor weekendlitur-
gie én nieuwe parochiële voorgangers 
bij uitvaarten
Nieuwe lectoren, nieuwe parochiële 
voorgangers in weekendliturgie en bij 
uitvaarten, ze zijn zeer nodig en van 
harte welkom in onze parochies. We 
willen mensen, die daar belangstelling 
voor hebben, ondersteunen door hun 
een training aan te bieden. Afhankelijk 
van je rol in de liturgie, oefenen we in 
welsprekendheid, voordracht, lezen en 
bidden, je bewegen in de liturgie, het 
schrijven van een overweging of het 

voeren van een voorbereidend gesprek 
voor een uitvaart. Bij voldoende belang-
stelling zetten we een training op touw 
in Zuidoost of eventueel in samenwer-
king met een ander parochieverband in 
Twente. Lector zijn of voorganger zijn in 
weekendliturgie of bij uitvaarten vraagt 
iets van je, maar geeft ook veel. De ge-
meenschap waardeert het zeer. Bij uit-
vaarten is het bijzonder om bij mensen 
thuis binnen te mogen komen, hun ver-
haal te mogen horen en daar vorm aan 
te geven in de liturgie. Heb je belang-
stelling, meld je dan bij  f.deheus@rk-
zuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Vrijwilligers


