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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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"We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn?" Luc. 15,32

Leven vanuit de volheid …

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

 Dinsdag 13 sept. en 
donderdag 15 sept.
Pancratiuskerk
van 15.00 tot 17.00 uur
bezichtiging. Indien 
gewenst met rondleiding

 Op zaterdag 10 september wordt voor 
de 21e maal de Nationale Orgeldag ge-
houden. Op deze dag, die samenvalt met 
Open Monumentendag zijn niet alleen 
de Pancratiuskerk én de Bonifatiuskerk 
open -Het is immers open monumenten-
dag- maar ook is er orgelmuziek te be-
luisteren én heeft u de mogelijkheid om 
zelf op een kerkorgel te spelen. U bent 
op monumentendag van 10.00 uur tot 
16.00 uur welkom in onze kerken. 

Z aterdagochtend 
Van 10.30 uur tot 11.00 uur zal mevrouw 
Nel Niekus het kleine koororgel in de 
Pancratiuskerk bespelen. Dit mecha-
nische sleep-ladenorgel werd in 1981 
door Louis Kramer als huispijporgel. ge-
bouwd voor de heer J. Stoeltje uit En-
schede. Dit orgel werd in 1986 in de Pan-
cratiuskerk geplaatst. 

Hoop is de 
drijvende kracht 
Twee fi lmavonden. Hoop is de drij-
vende kracht achter verandering. 
Daarom blijft David Attenborough 
zelfs op 95 jarige leeftijd vechten 
voor het behoud van deze aar-
de. Zijn documentaire ‘Breaking 
Boundaries’ uit 2021 is geen lich-
te kost, maar een must voor ieder-
een die deze mooie Godgegeven 
Schepping aan het hart gaat. Op 
vier avonden – twee in Ensche-
de, twee in Haaksbergen – wordt 
deze documentaire (met Neder-
landse ondertiteling) vertoond. 
In twee delen, omdat we dan ook 
tijd hebben voor een korte inlei-
ding en een nabespreking met 
elkaar. Iedereen is welkom. 8 en 
15 september 19.30 uur in het Pa-
rochieel Dienstencentrum, Nieu-
we Schoolweg 2 Enschede en 22 
en 29 september 19.30 uur in het 
Ariënshuis, Veldmaterstraat 61 
Haaksbergen. 

Kevelaersmis

Heb je al die ja-
ren zuinig ge-

leefd, veel 
gespaard, 
en dan zie 
je alles 
verdam-

pen, omdat 
de infl atie in-

middels boven 
de 13% ligt. Gaat 

de overheid er zometeen ook nog eens 
vermogensbelasting over heffen, ter-
wijl je de afgelopen jaren door de belas-
tingsdienst bent aangeslagen voor een 
rente op je spaarrekening, die je nooit 
gekregen hebt. En wie kwistig zijn geld 

heeft uitgegeven en nu op zwart zaad 
zit wordt fi nancieel gesteund! Dat voelt 
zo oneerlijk! Of als je het gevoel hebt 
dat vader of moeder meer houdt van je 
broer of zus dan van jou. Nog zoiets!
Het overkomt de oudere broer in de pa-
rabel over de verloren zoon (Lucas 15, 
1-32). Een prachtig verhaal, dat Jezus 
ooit vertelde om ons iets duidelijk te ma-
ken. Ons geluk, onze tevredenheid, me-
ten we vaak af, aan hoe wij er voorstaan 
in vergelijking met anderen. Als de kloof 
tussen arm en rijk in een land te groot 
wordt ontstaat er ontevredenheid. Zelfs 
als je genoeg hebt om van te leven. Want 
het voelt niet eerlijk. Als vreemdelingen 
zomaar een huis toegewezen krijgen en 

je moet er zelf jaren op wachten, dan 
voelt dat niet eerlijk. Zelfs al heb je zelf 
al een dak boven je hoofd en weet, dat 
die vreemdeling heeft moeten vluchten, 
omdat het in zijn of haar land van oorlog 
geen leven meer was. Wat is dat toch in 
onszelf, dat we ons telkens afmeten aan 
wat een ander heeft of lijkt te hebben? 
Vaak ook lijkt te hebben, want de we-
reld, die ons via Facebook, Instagram… 
wordt voorgehouden, is vaak een wereld 
van schone schijn. Dat maakt tevreden 
en gelukkig leven in deze tijd misschien 
wel extra moeilijk. Maar hoe dan ook… 
Het is en blijft leven vanuit het gemis. 
De vader van de oudste en de jongste 
zoon in de parabel – de zoon die heel 
zijn erfenis van vader heeft verbrast met 
alles wat God verboden heeft  –die va-
der leeft vanuit de volheid van het be-
staan. Hij is slechts blij, als hij zijn dood-
gewaande zoon weer in zijn armen kan 
sluiten. Geen woord over wat zijn zoon 
hem misdaan heeft. Vader wil alleen 
maar blij zijn en feesten, en wel met 
zijn oudste zoon en heel zijn huis. Dat is 
knap. Als je zo in het leven kunt staan. 
Blij met alles wat God je geeft.

Frank de Heus, pastoraal werker

Zaterdag 10 september 
18.30 uur  Bonifatius
Kevelaersmis 
H. de Jong en W. Rekveld
Bonifatiuskoor en Marcellinuskoor

  Zondag 11 september
9.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
P. Daggenvoorde 
 Pablokoor

Vrijdag 9 september
Gebedskring Protestantse kerk 
12.00 - 12.15 uur. 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede & verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne 

Mariaviering
Donderdag 8 september is er om 
19.00 uur een Maria viering bij de 
kapel ‘Onze Lieve Vrouw van de Vre-
de’ aan de Veldmaterstraat – hoek 
Wagnerstraat in De Veldmaat. U 
bent Welkom.

Vanaf 11.00 uur tot 11.30. uur zal de 
heer Ton ten Hagen het hoofdorgel uit 
de Pancratiuskerk bespelen. Dit elec-
tro-pneumatisch kegelladen-orgel op de 
koorzolder werd in 1937 gebouwd door 
fi rma Pels & Zn. Bij de bouw gebruik-
te Pels deels materiaal van het oude 
kerkorgel. 
Zelf op het Pancratius hoofd-orgelspe-
len?  Dat kan! Neem om 11.30 uur con-
tact op met de heer Ton ten Hagen. Hij 
zal jou/u begeleiden. Je bent van harte 
uitgenodigd.

Zaterdagmiddag
Vanaf 14.00 tot 14.30 zal de heer Ton ten 
Hagen het hoofdorgel in de Bonifatius-
kerk bespelen. Dit orgel, dat op de koor-
zolder boven achter in het kerkgebouw 
staat, is gebouwd door Jos Vermeulen, 
een bekende orgelbouwer uit Weert. 

Zelf op het Bonifatius kerkorgelspe-
len? Dat kan! Neem om 14.30 uur con-
tact op met de heer Ton ten Hagen. Hij 
zal jou/u begeleiden. Je bent van harte 
uitgenodigd. 

TW

Aanstaande zaterdag, zaterdag 10 sep-
tember,  is er om 18.30 uur een bijzon-
dere Eucharistieviering in de Bonifati-
uskerk. Op zondag 2 oktober is er om 
19.00 uur het Kevelaerslof in de Bonifa-
tiuskerk gepland.
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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
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; NATIONALE ZIEKENDAG.

Lezingen: Exodus 32,7-11.13-14 // 1 Timoteüs 1,12-17 // Lucas 15,1-10.

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: 24e Zondag door het jaar, ziekenzondag

Zondag 11 september 19.00 uur 
Woord en Communieviering mmv Spi-
rit. Voorganger pastor R.Doornbusch

Intenties weekend:
Fam. Grashof-Ros: Theo Hilderink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Dina Eijsink-Rupert: Ouders Lefe-

rink-Spieker: Annie Grashof-Ros.

Vieringen door de week:
Dinsdag 13 september geen viering.

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

ZONDAG 11 SEPTEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PABLOKOOR O.L.V MARJAN 
VLEEMING. 
Thema van de viering: ‘Verder gaan’. 
Tijdens de viering ontvangt Tymon 
Scholten het heilig Sacrament van het 
Doopsel. Voorganger: pastoor Paul 
Daggenvoorde. Lectrice: mevrouw 
Diny Laarhuis. Acoliet: Marieke Wil-
denborg. Koster: de heer Henk Abbink. 
Cameraman: de heer Johan Veldhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Bennie Olthof. 
GEBEDSINTENTIES: Annie Middel-
huis – Koppelman; Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zuster; Tjal-
ling de Vries en Lenie de Vries – Koen-
ders; Herman en Anne Koning – te 
Riet; Gerdy Leferink – Telgenhof Oude 
Koehorst. 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER OM 
09.30 UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waar-
bij mevrouw Elles Veltkamp de  

parochieel voorganger is. 

IN MEMORIAM
* Op 29 augustus is Annie (Johanna 
Berendina) Horstink – Weernink in de 
leeftijd van 90 jaar overleden. Zij woon-
de aan de Onlandsweg 5. De uitvaart-
viering in de St. Pancratiuskerk heeft 
zaterdag 3 september plaatsgevon-
den en in aansluiting waarop werd de 
crematieplechtigheid in Crematorium 
Usselo in besloten kring gehouden. 

MEDEDELINGEN
•  Donderdag 8 september om 19.00 

uur: Mariaviering bij de kapel aan de 
Veldmaterstraat/hoek Wagnerstraat 
i.v.m. hoogfeest Maria Geboorte. Na 
afloop koffie of thee. 

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. 

24e ZONDAG DOOR HET JAAR  
KEVELAERSWEEKEND
ZATERDAG 10 SEPTEMBER OM 18.30 
UUR PLECHTIGE HOOGMIS (KEVE-
LAARSMIS) M.M.V. BONIFATIUS-
KOOR EN MARCELLINUSKOOR. 
Voorgangers: pastoor Herman de 
Jong en pastor Willy Rekveld  Lector. 
Broederschap Kevelaar; Acolieten Ed-
win Noordink, Fien van der Sanden 
processiekruisdrager Reiner Heemink; 
Wierook Jos Westendorp; Koster: de 
heer Jos Westendorp; Camera: de 
heer Gerard Vaanhold. Deze, viering is 
een alternatief ivm het feit dat de jaar-
lijkse bedevaart vanuit Haakbergen 
naar Kevelaar ook dit jaar helaas niet 
doorgaat. JAARGEDACHTENIS: Jan 
Laarman; Bernard Meulenkamp; 
GEBEDSINTENTIES: Overleden leden 
van de Broederschap Haaksbergen 
naar Kevelaar; Henk Westendorp (ivm 
geboortedag 7 september); Hennie 
Michorius (ivm geboortedag 12 sep-
tember); Overleden familie Laarman 
– Koenderink; 

DONDERDAG  15 september om 09.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING OP DE 
DERDE DONDERDAG VAN DE MAAND. 
Celebrant: pastor Willy Rekveld; 
Acoliet / Lector: Jos Westendorp Kos-
ter de heer Johan Kroeze. De intenties 

van afgelopen zaterdag worden ook in 
deze H. Mis gelezen. Na afloop koffie 
of thee in de grote zaal van de pasto-
rie of bij mooi weer, buiten op het pas-
toor Jetze Brandsmaplein. 14 septem-
ber is het Kruisverheffing. Als het ge-
lukt is zal er voor die datum een nieuw 
kruis geplaatst zijn op ons parochie-
kerkhof. Derhalve na afloop van deze 
viering zegening van dit kruis (onder 
voorbehoud)

Mededelingen:
•  Parochiekerkhof: In het najaar hopen 

we de dode coniferen te vervangen 
door een schutting. Mocht u de graf-
rechten van uw familie hebben opge-
zegd, dan betekend dat niet meteen 
dat het grafmonument verwijderd 
wordt. Daar gaat enige tijd overheen. 
Wij verzoeken u derhalve het graf zo-
lang indien mogelijk te verzorgen, zo 
zorgen we ervoor dat ons kerkhof er 
netje uitziet; het snoeien van de ha-
gen zal ivm de droge zomer worden 
uitgesteld tot eind september;

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

VRIJDAG 9 SEPTEMBER OM 10.30 UUR: KERKDIENST. 
Voorganger: dominee Job Stein. 

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEP-
TEMBER: GEEN VIERING

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering in de kerk in 

Buurse is op zaterdag 17 september 
om 19.00 uur. Het is een Eucharistie-

viering. Pastor Willy Rekveld zal dan 
voorgaan.

•  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. 

Er is in het weekend van 11 september geen viering in ons kerkgebouw. U bent 
welkom in een van de andere locaties.
De volgende viering in het Marcellinuskerkgebouw is zondag  2 oktober 

De franciscusbende gaat los!
Voor gezinnen en kinderen van groep 4 t/m 8

… en dan pannenkoeken eten! Oh ja, eerst even aanmelden.

Eens in de zoveel tijd organiseert 
‘De Franciscusbende’ een activi-
teit voor kinderen en/of ouders. We 
gaan voor gezelligheid en plezier, 
elkaar beter leren kennen, een lijn-
tje houden met kerk en geloof.
Als jij je laat opnemen in de 
groepsapp houden we jou op de 
hoogte van de activiteiten, die er-
aan komen. Je kunt op de app wel 
ontvangen, niet zenden. Je kunt 
ook zelf met ideeën komen voor 
activiteiten. Stuur die dan per mail 
in:  FranciscusBende@franciscus-
parochie.nl .

Zondag 25 september verzorgt de 
Franciscusbende voor het hele ge-
zin of een deel daarvan- een  be-
zoek molen Usselo en pannenkoe-
ken eten. 

We bezoeken Wissink’s Möl (1802 
AD). Dit is de open standerdmolen 

bij Usselo. Een korenmolen. We ver-
zamelen om 14.00 uur bij de molen. 
Kinderen doen onder begeleiding 
van eigen ouders en stuurgroepsle-
den in kleine groepjes de bezichti-
ging op de drie zolders in de molen. 
Een vrijwilliger van de molen geeft 
uitleg. We malen meel en eten sa-
men (zelf gebakken?) pannenkoe-
ken. Uiterlijk 16.30 uur sluiten we af. 
Geef bij je opgave aan met hoeveel 
kinderen en volwassenen je komt: 
franciscusbende@franciscusparo-
chie.nl. Liefst zo snel mogelijk, om-
dat we dit keer met een maximaal 
aantal kinderen te maken, dat mee 
kan doen. We vragen € 3,-- voor de 
onkosten. De activiteit is geschikt 
voor kinderen vanaf groep 4. 

Groetjes van de kerngroep Francis-
cusbende Marije Brouwer, Jurgen 
ter Huurne, Marcel Leferink, pastor 
Frank de Heus (06 300 988 33).


