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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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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 
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Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote. (Lucas 16,10)

Betrouwbaar

Zaterdag 17 september 
18.30 uur  Bonifatius
Woord- en Communieviering 
B. Broekhuis
Bonifatiuskoor

Zaterdag 17 september
19.00 uur Maria Praesentatie 
Eucharistieviering
W. Rekveld 

Zondag 18 september
9.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
W. Rekveld  
 Dames- en herenkoor Pancratius

Muziek verbindt mensen
20 september

De Gerarduskalender
De Gerarduskalender 2023 is weer ver-
krijgbaar! Deze kalender wordt uitge-
bracht door Klooster Wittem. Het is 
een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder het motto: 
‘elke dag een beetje spirit!’. Op de ach-
terkant staan afwisselend gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informa-
tie over verschillende onderwerpen. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed te 
kunnen beginnen. De spreuk op de voor-
kant en de teksten op de achterkant ge-
ven u aan het begin van de dag een po-
sitief gevoel. De Gerarduskalender kost 
€ 9,- en is verkrijgbaar  bij de secretaria-
ten van de Pancratius- en Bonifatiuslo-
catie.  Parochianen uit Buurse kunnen 
de kalender verkrijgen via Jacqueline 
Heuzels en Agnes ter Huurne. 

We kwamen in actie

Bloemengroet
 Maandelijks wordt er vanuit élke paro-
chiekerk een bloemetje bezorgd bij ie-
mand uit uw geloofsgemeenschap. Een 
teken van meeleven, van bemoediging.  
Ook ú kunt (ook anoniem) een brief-
je met daarop de naam en het adres 
van iemand die u vanuit uw geloofsge-
meenschap het maandelijks bloemetje 
zou willen geven in de box, die staat in 
de Mariakapel, doen. Vermeldt u op het 
briefje ook waarom diegene een bloe-
metje zou moeten krijgen? 

In onze hui-
dige maat-
schappij in 
en met alle 

problemen 
die er spelen 

is een veel ge-
stelde vraag kun-

nen wij nog vertrouwen hebben in de 
toekomst. Zijn zij die leidinggeven nog 

betrouwbaar? Wordt er niet gesjoemeld 
met getallen, met woorden, in datgene 
wat ons  wordt voorgehouden. Hoe gaan 
wij daarmee om. Wat is hierin onze keu-
ze ten aanzien van de schepping, de aar-
de met al haar rijkdom, in alles wat aan 
ons is toevertrouwd. Een goed beheer, 
rentmeesterschap, is van groot belang. 
Eerlijker, groener en liever is een leus 
die ik onlangs hoorde. Een eerlijker ver-

deling, de aarde niet uitbuiten. Kansen 
voor eenieder.  Verantwoordelijkheid 
nemen in wat ons aan rijkdom gegeven 
is. Deze rijkdom delen. Niet slim zijn in 
het bedenken van methodes waarbij je 
zelf nog rijker wordt. Maar vindingrijk 
zijn hoe andere mensen ook behoorlijk 
kunnen leven. Rijk en arm in evenwicht 
brengen. Onvrede ombuigen naar vrede. 
Vrede die de komende zondag, Vredes-
zondag onze aandacht en gebed vraagt. 
Als wij hierin oog en oor hebben voor 
de schepping, voor wie arm is, vluchte-
ling is, zij die door de economische cri-
cus diep geraakt worden. Pas dan kan 
de leus, eerlijker, groener en liever een 
waarheid worden in de Kerk en Samen-
leving. Dan komen wij, zij dichter bij el-
kaar. Dichter bij God en zijn rijk van vre-
de en gerechtigheid. 

Vrede en alle goeds. 
Willy Rekveld, parochievicaris. 

Dinsdag 20 september
19.30 uur Pancratius 
Muziek verbindt mensen
(zie artikel hiernaast) 

Dinsdag 20 sept. en 
donderdag 22 sept.
Pancratiuskerk
van 15.00 tot 17.00 uur
bezichtiging. Indien 
gewenst met rondleiding

Donderdag 22 sept.  en  
donderdag 29 september
Ariënshuis, Veldmaterstraat 61
Aanvang 19.30 uur 
‘Breaking Boundaries’ 
Documentaire in de maand 
van ‘Scheppingsperiode 2022’

Vrijdag 16 september
Gebedskring Protestantse kerk. 
12.00 - 12.15 uur. 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede & verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne 

Ruim 25 duizend Oekraïense vluchtelin-
gen worden nu in ons land opgevangen. 
Gevlucht voor oorlogsgeweld. Een aan-
tal  Oekraïners wonen bij ons in de voor-
malige Ariens-school. Wat weten we van 
hun tradities en van hun religie waarin 
zeer velen troost en houvast vinden? 
Dinsdag 20 september, midden in de 
Vredesweek, organiseert de Wittem-
groep om 19.30 hierover in de Pancra-
tiuskerk een thema-avond. We kunnen 
dan kennismaken met gezangen uit de 
(Grieks)orthodoxe traditie. Ruim 2,5 mil-
joen Oekraïners behoren tot de Ortho-
dox Grieks-Katholieke kerk. Velen van 

hen wonen nu bij ons. Maar wat weten 
we van hen? Na een korte vesperdienst 
volgens de orthodoxe ritte en een kor-
te pauze zal het Wladimir-koor  liederen 
zingen uit de Slavisch Byzantijnse tra-
ditie. Een unieke manier om kennis te 
maken met een traditie uit de Oekraïne. 
Harry Scheve, die zowel priester is in de 
katholiek kerk, maar ook offi cieel voor-
ganger in de Slavisch Byzantijnse litur-
gie zal de inleiding  verzorgen.   

Welkom 20 september om 19.30 uur in 
de Pancratiuskerk.
Toegang gratis. Vrije gift voor Oekraïne.

Zaterdag 3 september zijn we gestart. 
In zijn encycliek  Laudato si’ roept paus 
Franciscus ons op om beter te zorgen 
voor de aarde als  ‘ons gemeenschap-
pelijk huis’. De start van het project was 
in het Alphons Ariënshuis, Veldmater-
straat 61. Een leerzame informatiefi lm 
‘What about us’ gaf de aanwezige vol-
doende stof tot nadenken. Na afl oop 
van de Woord- en Communieviering 
rond het thema ‘Scheppingsperiode’ 
plantte Laurens Lenderink en Johan 
Hofhuis een vruchtboom  in de pas-
torietuin bij de Bonifatiuskerk. Lauda-
to Si’-werkgroepen die wereldwijd zijn 
georganiseerd, riepen ons daartoe op. 
Het planten van een vruchtboom sym-
boliseert de oproep om de vruchten van 
de aarde te delen. De activiteiten  om 
meer aandacht te geven aan de oproep 
van paus Franciscus om  ons bewust 
te worden van de noodzaak de aarde 
te beschermen duurt nog tot zondag 2 
oktober. 
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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
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; VREDESZONDAG IN DE VREDESWEEK 2022.

Lezingen: Amos 8,4-7 // 1 Timoteüs 2,1-8 // Lucas 16,1-13 óf 16,10-13.

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

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

Weekend: 25e Zondag door het jaar, begin van de vredesweek

Zaterdag 17 september 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
mmv  Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Theo Hilderink: Overl.ouders Vosse-
beld-Diepenmaat: Louise Krooshoop.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Eddy Schopbarteld: Jan Keemers.

Vieringen door de week:
Dinsdag 20 september 14.00 uur 
Woord en Communieviering 
mmv Dames-Herenkoor. Voorganger 
pastor A.Zoet.

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

ZONDAG 18 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: Sjors Ordelmans. Koster: de 
heer Jos Wetzelaer. Cameraman: de 
heer Johan Hofhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Antoon Gerrit-
sen; Herman Noordink. 
GEBEDSINTENTIES: Bennie Olthof; 
Herman en Anne Koning – te Riet; fa-
milie Noordink – Garritsen; Jan Noor-
dink; Dinant Somhorst en overleden 
ouders Somhorst – Paf en overleden 
kinderen. 

DINSDAG 20 SEPTEMBER OM 19.30 
UUR: ‘MUZIEK VERBINDT MENSEN – 
Solidair met mensen in Oekraïne’ 
De organisatie van deze thema-avond 
in de St. Pancratiuskerk ligt in handen 
van de ‘Wittemgroep’. 
Tijdens deze bewust in de Vredes-
week geplande avond, zal pastor Har-
ry Scheve (priester in zowel de katho-
lieke als in de oosters-orthodoxe kerk) 
vertellen over de gewoonten en ritu-
elen in de Slavisch-Byzantijnse kerk 
en voorgaan tijdens een korte vesper-
dienst met Byzantijnse gezangen. Na 
de korte vesperdienst waarin het Wla-
dimirkoor uit Hengelo de zang ver-
zorgd, zal dit koor het tweede deel van 
de avond verzorgen.  

ZATERDAG 17 SEPTEMBER OM 18.30 
UUR WOORD- EN COMMUNIEVIE-
RING M.M.V. BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger: Mevrouw Bernardie 
Broekhuis;  Lector: de heer Herman 
ten Have. Koster: nader in te vullen; Ca-
mera: de heer Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Anny Westen-
dorp – Koppelman (1e jaargedachtenis) 
GEBEDSINTENTIES: Annie Micho-
rius-Wildenborg; overleden familie 
Poodt-Lintelo; 

DONDERDAG  22 SEPTEMBER 
OM 09.00 UUR: LAUDEN THEMA 

ZOMERTIJD.
Voorganger de heer Gerrit de Munnik; 
Koster: nader in te vullen.  De intenties 
van afgelopen zaterdag worden ook in 
deze Lauden. Na afloop koffie of thee 
in de grote zaal van de pastorie of bij 
mooi weer, buiten op het pastoor Jet-
ze Brandsmaplein. 

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

ZATERDAG 17 SEPTEMBER OM 17.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 

ZATERDAG 17 SEPTEBER, 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastor Willy Rekveld; Lec-
tor: de heer Laurens Lenderink.
JAARGEDACHTENIS: Geen. 
GEBEDSINTENTIES: Geen.

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. 

Er is in het weekend van 18 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 

Voorbereiding Eerste 
Heilige Communie 

Samen eucharistie vieren…

Eerste Heilige Communie

In onze kerk vieren we de eucharis-
tie omdat Jezus ons daartoe heeft 
uitgenodigd. Toen Hij vlak voor zijn 
sterven brood en wijn met zijn leer-
lingen deelde, zei hij: ‘Blijf dit doen 
om mij te gedenken’. En zo is een 
nieuwe traditie geboren. Als chris-
tenen zo brood en wijn met elkaar 
delen geloven we dat in ons sa-

menzijn Jezus Christus in ons mid-
den is. Wat we in de eucharistie 
vieren, hopen we in ons dagelijks 
leven waar maken: samen aan één 
tafel kunnen zitten en in vrede sa-
men kunnen leven. Mensen wor-
den die bouwen aan een wereld 
waarin Gods geluk voor een ieder 
gevonden wordt.

Begin twintigste eeuw heeft paus Pius X katholieken willen stimuleren 
om actief aan de eucharistieviering mee te doen. Hij heeft toen de kin-
dercommunie ingevoerd. Kinderen konden na een voorbereiding mee 
aan tafel. Voor kinderen (en ouders) kan dit een mooi moment zijn. Kin-
deren hebben het gevoel, dat ze er van dan af echt bij horen.

We gaan weer van start! De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en ho-
ger voor het seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastor Frank 
de Heus. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We 
werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar 
willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stap-
pen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand 
van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Je-
zus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de 
Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, 
liefst vóór 17 oktober 2022.

De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven 
voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via de website van 
onze parochie (www.franciscusparochie.nl) onder kopje ‘contact’ en dan 
‘aanmeldingsformulier’. 
De data van de Startavonden en viering van de Eerste heilige Communie 
zijn de volgende:
•  Startavond: maandag 7 november, 20.00-21.30 uur, Alphons Ariënshuis, 

Parochiezaal Bonifatiuskerk Haaksbergen 
•  Viering Eerste heilige Communie: zondag 4 juni, 10.00 uur, Pancratius-

kerk Haaksbergen

(Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33).

WOENSDAG 21 SEPTEMBER OM 
09.30 UUR: ‘MARKTMIS’.
Eucharistieviering waarbij pastor Willy 
Rekveld de voorganger is. 

MEDEDELINGEN
•  Zondag 25 september: géén Eucha-

ristieviering in de St. Pancratiuskerk 
maar om 10.00 uur een Oecumeni-
sche Viering in de protestantse kerk 

i.v.m. Slot Vredesweek 2022. De voor 
deze dag al opgegeven gebedsinten-
ties worden 2 oktober voorgelezen. 

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. 


