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Column pastoraal team

Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

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
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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 Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
 HOOGFEEST CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL; VIERENDERTIGSTE EN TEVENS LAATSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR - C; 

UNIVERSELE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND.
Lezingen: 2 Samuël 5,1-3 // Kolossenzen 1,12-20 // Lucas 23,35-43. Liturgische kleur: wit. 
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H. MARCELLINUS BOEKELO

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

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: 34e Zondag door het jaar, Ceciliafeest

Zaterdag 19 november 19.00 uur 
Eucharistieviering mmv Dames en 
Herenkoor. Voorganger pastoor 
J.Jansen

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Paul Vehof: Trui Wielens-Kleinsman.

Mededeling:
Dit weekend wordt de nationale jon-

gerencollecte gehouden.

Vieringen door de week:
Dinsdag 22 november geen viering.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachtenis-
kapel op dinsdag en zondag van 10.00 
uur tot 16.00 uur geopend ( bij goed 
weer) en tijdens de weekendvieringen.

“Wij zeggen God …  dank.” Kol. 1,3

Delen in de erfenis 
van de heiligen

Zaterdag 19 november
18.30 uur Bonifatius
Woord- en Communieviering
B. Broekhuis
Bonifatiuskoor

 Zaterdag  19 november 
19.00 uur  Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld
Marcellinuskoor Boekelo

Zondag 20 november
09.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
W. Rekveld 
 Dames- en herenkoor Pancratius

M25 – ‘Heel 
Haaksbergen helpt!’
Op 1 en 2 november hebben we de groe-
pen acht van de basisscholen Pius X, 
Bonifatius, Paus Joannes en Het Palet in 
Haaksbergen bezocht. We lieten jonge-
ren kennis maken met M25 en de doel-
stelling. Vervolgens hebben we hen al-
lemaal gevraagd mee te doen met onze 
Actie: van klein naar GROOTS! En de 
jongeren en de leerkrachten werden en-
thousiast, en steeds enthousiaster. Al-
lerlei ideeën werden aangedragen. Mo-
gen we dan ook dit of dat doen? De ster-
rendoos lieten we achter. Nu wordt het 
spannend wat we in de komende twee 
maanden gaan terugontvangen. Want 
wie een ‘goede daad’ heeft gedaan, 
maakt er een foto van. Die foto ontvan-
gen we bij M25. En in januari brengen we 
de jongeren die meededen samen voor 
een bedankje. Spannend! 
Namens M25
Ans te Lintelo

Sint Maarten in Boekelo
Na twee coronajaren is detraditie in Boe-
kelo weer opgepakt. Meer dan honderd 
personen, waaronder ruim vijftig kinde-
ren, kwamen op 11 november, de feest-
dag van Sint Maarten, in de Marcel linus-
kerk samen. Een korte viering met het 
verhaal van ‘Sint Maarten en een beer-
tje’ ging aan de lampionoptocht vooraf. 
Het verhaal van de Romeinse soldaat 
die zijn mantel deelde met een zwerver 
aan de stadspoort, kwam zo weer tot le-
ven. Hij deelde zijn bezit. Zorgde voor 
een ander. De feestdag van Sint Maar-
ten vieren we daarom als ‘Dag van de 
mantelzorgers’. Een oud verhaal heeft 
zo een boodschap voor vandaag. Na de 
viering begeleidde een jonge drummer 
kinderen en ouders naar het centrum 
van Boekelo waar de kinderen zingend 
van deur tot deur tot deur trokken.
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Zin in…..creativiteit? 

Komend 
weekend vie-

ren we ‘Christus 
Koning’, een katho-

liek feest dat het einde van het liturgisch 

jaar markeert. Eén van de lezingen van 
dit weekend komt uit de brief aan de 
christenen van Kolosse (Kol. 1, 12-20). In 
die brief kun je op een gegeven moment 
lezen: ‘Broeders en zusters, blijmoedig 

danken wij God, de Vader, omdat Hij u in 
staat stelde te delen in de erfenis van de 
heiligen en te leven in het licht.’ Die er-
fenis van de heiligen, de eerste christe-
nen, staat in West Europa meer en meer 
op het spel. Het christendom heeft de 
maatschappij veel gebracht. Gezond-
heidszorg, armenzorg, het onderwijs… 
Het waren terreinen waar de kerk veel in 
betekende totdat de staat het overnam. 
Het christendom is inspiratiebron ge-
weest voor prachtige kunstuitingen van 
Rafaël, van Michelangelo en ontelba-
ren meer. We vieren mooie feesten als 
Kerst en Pasen en Pinksteren. Een laat-
ste groet in de kerk aan de overledene 
met water en wierook weet nog steeds 
velen te raken. De Bijbel is misschien 
een moeilijk, maar inspirerend boek met 
boeiende verhalen over mensen, die 
iets van God ervaren hebben in hun le-
ven. En wie steekt er op vakantie geen 
kaarsje aan ergens in een kerk of kapel 
in het buitenland? Het christendom is 
– zoals de auteur van de brief aan Ko-
losse schrijft – een blijmoedig geloof 
van mensen voor wie niets vanzelfspre-
kend is. Zij leven van de verwondering 
en voelen een diepe dankbaarheid voor 
alles wat God ons brengt. Zij geloven in 
het Licht, dat God in hun leven wil zijn. 
Ook of juist als het donker om je heen 
is. Deel jij ook in deze erfenis? En geef 
jij haar door?
Frank de Heus, pastoraal werker

Vrijdag 18 november
Gebedskring Protestantse kerk
12.00 - 12.15 uur 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede en verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne 

Zaterdag 19 november
Kinderactiviteit 
‘Franciscusbende’
Programma: Creatief met Susan
14.00 uur vertrek Lourdeskerk

Dinsdag 22 november
‘Geloven Nu’
19.30- 21.00 uur Pancratiuszaal 
Info: f.beuger@home.nl

Dinsdag 22 november
Zin in ….creativiteit 
14.00 - 16.00 uur
Zie info elders in ‘Op Weg’

Zondagmorgen. Nieuw initiatief, maak het mee!

Kloosterochtend 
in De Veldmaat

Op zondagochtend  27 november zul-
len we in de Bonifatiuskerk de Advent  
beginnen met een ‘kloostertraditie’. 
Dus zoals men in een klooster gewend 
is: met gebed, stilte, rust en bezinning. 
Kom je ook? 
Het programma is als volgt:
08.00 uur:  Morgengebed (getijden) in 

de kerk
08.30 uur:  Ontbijt in de parochiezaal 

(hiervoor opgeven)
09.00 uur:  Wandeling (verzamelen bij 

ingang kerk)
10.00 uur:  Communieviering in de 

kerk met zang van Gaudete
10.45 uur:  Koffi e

Je kunt op verschillende momen-
ten op deze ochtend instappen, 
maar als je aan het ontbijt mee wilt 
doen, geef je dan op bij f.deheus@
rkzuidoosttwente.nl, tel.: 06 300 988 
33. (Voor het ontbijt worden nog hel-
pende handen gezocht!)

ZATERDAG 19 NOVEMBER, 19.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PAROCHIEKOOR VAN BOEKELO.
 Voorganger: pastor Willy Rekveld; Lec-
tor: de heer Laurens Lenderink.
JAARGEDACHTENIS: Herman Noor-
dink.GEBEDSINTENTIES:  Corry Ber-
gers- van Hellemondt; Bernard 
Kamphuis.

MEDEDELINGEN LOCATIE:
•  Op zondag 27 november is er 

om 19.00 uur een Oecumenische 
vesperdienst. Deze dienst wordt 
gehouden in het kleine kerkje aan 
de Alsteedseweg en niet, zoals el-
ders vermeld, in de katholieke kerk.
Dominee Job Stein en de heer Lau-
rens Lenderink zullen voorgaan.

•  Intenties kunt u opgeven via de tele-
foon: 06-12773335, e-mail buurse@
franciscusparochie.nl of een briefje 
in de brievenbus van de pastorie. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER OM 18.30 
UUR: WOORD- EN COMMUNIEVIE-
RING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR. 
CAECILIAVIERING 
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector: mevrouw Gonny 
Selderhuis. Acoliet: Jos Westendorp. 
Kosters: de heer Nico van Rooijen en 
mevrouw Jeanette Canterburg. Ca-
meraman: de heer Gerard Vaanhold. 
In deze viering zullen 3 leden van het 
Bonifatiuskoor worden gehuldigd. Na 
afloop is er gelegenheid de jubilaris-
sen te feliciteren en koffi e en thee te 
drinken. 

JAARGEDACHTENIS: Wim Hendriks 
(eerste jaargedachtenis); Hendrik Kei-
zers; Nico Rutte jr. GEBEDSINTEN-
TIES: Alle overleden leden van het Bo-
nifatiuskoor; Bernard Molenkamp; An-
nie Hendriks- Kuipers en zoon Henk 
Hendriks; Vader en zoon Nico Rutte; 
Tineke Portier ( i.v.m. geboortedag 18 
november); Alexander Leppink; Hennie 
in den Nieuwenkamp (i.v.m. geboorte-
dag 20 november); Herman van Rooij-
en; Riek van Rooijen – Waanders; Gezi-
na Waanders – Leferink.

DONDERDAG  24 NOVEMBER  OM 
09.00 UUR: LAUDEN IN DE H. HART-
KAPEL VAN DE KERK. Voorganger: 
heer Jos Westendorp. Koster: me-
vrouw Tine Westendorp en mevrouw 
Joke Poodt.  Cameraman: de heer Ger-

rit Menkehorst. De intenties van afge-
lopen zaterdag worden ook in deze H. 
Mis gelezen. Na afloop koffi e of thee 
in de grote zaal van de pastorie. 

I N MEMORIAM
Zondag 6 november overleed Bernard 
Molenkamp, echtgenoot van Annie 
Molenkamp – Ros. Zij woonden voor-
heen aan de Buurserstraat. Bernard 
was jarenlang een zeer gerespecteerd 
koorzanger (bas). Totdat zijn ziekte het 
onmogelijk maakte, was hij één van de 
trouwste koorzangers van ons Bonifa-
tiuskoor, met liefde voor het Latijn en 
het Gregoriaans. Regelmatig zong hij 
solopartijen, zoals het ‘AttendeDomi-
ni’. Als timmerman heeft hij erg veel 
klussen gedaan in onze kerk, van kniel-
banken maakte hij bijvoorbeeld een 
deur naar de toren. Zijn uitvaartmis 
was op zaterdag 12 november,  waar-
na de crematie te Haarlo. Wij wensen  
vrouw, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte met hun verlies.

MEDEDELING LOCATIE:
•  De najaarskriebels van de tuin- en 

kerkhofploeg zijn op zaterdag 26 
november.

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

ZONDAG 20 NOVEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet: 
Johan Hofhuis. Koster: de heer Henk 
Abbink. Cameraman: de heer Johan 
Veldhuis. 
JAARGEDACHTENIS: André Mars; Jan 
Veldboer.
GEBEDSINTENTIES: Theo Tenhagen; 
Tjalling de Vries en Lenie de Vries – 
Koenders; Elsbeth Klaver – Groothuis; 
Anny Leusink – ter Braak. 

 WOENSDAG 23 NOVEMBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
pastoraal werker Frank de Heus de 
voorganger is. 
23 november: Red Wednesday - Sta óp 
voor de vrijheid om te geloven.

DONDERDAG 17 NOVEMBER VAN 
16.00 – 18.30 UUR: ‘INLOOPKERK’ - 
KERK OPEN VOOR ONTMOETING EN 
GESPREK.

Vrijwilligers van de Parochiële Caritas 
Instelling zijn aanwezig om u te ont-
moeten, naar u te luisteren en om met 
u te praten onder het genot van een 
kop koffi e of thee. Een luisterend oor 
kan goud waard zijn!

MEDEDELINGEN LOCATIE:
•  Ook al is het nog niet écht koud, dan 

is het toch nog verstandig om que 
kleding rekening te houden met een 
bijna niet-verwarmde kerk. “Een kou-
de kerk wordt verwarmd door men-
sen met een warm hart.” 

•  Naarmate de fi nanciële situatie voor 
velen meer en meer zorgwekkender 
wordt, wordt het aantal cliënten van 
de Voedselbank Enschede – Haaks-
bergen groter. Vandaar het dringende 
verzoek: breng a.u.b. houdbare voed-
selproducten naar de kerk. 

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. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER OM 17.30 UUR: WOORD- EN COMMUNIEVIERING. 
Parochieel voorganger: mevrouw Bernardie Broekhuis.  

Kerken in Buurse

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIERING IN ONS KERKGEBOUW

Creativiteit zit in ieder mens en kan 
ook jou bewust maken van  wat je 
bezig houdt. Creatief bezig zijn 
geeft meer dan je denkt. Ook zin om 
je creativiteit te ontdekken? Doe dan 
mee met één van de workshops. In 
de volgende sessie op 22 november 
(14.00 – 16.00 uur) gaan we aan de 
slag met klei. Hoe is het om met je 
handen de stugge klei te bewerken 

en soepel en kneedbaar te maken. 
Welke vorm ontstaat er en wat heb 
je ontdekt? Wanneer de workshop 
vol is, en u mocht mee willen doen, 
dan kunnen we in 2023 (een) extra 
sessie(s) organiseren.

Jeanette van Embden, 
tel.: 06-25403373,Elles Veltkamp,
 tel.: 06-42265373

-Oecumenische vesper-
Zondagavond 27 november om 
19.00 uur is aan het begin van de 
Advent een vesperviering in het klei-
ne monumentale kerkje van Buurse. 

De afgelopen twee jaar is deze oe-
cumenische vesperdienst komen te 
vervallen vanwege de  Coronavoor-
schriften. Een ad-hoc zanggroep 
onder leiding van Marion Röber ver-
leent dit jaar haar medewerking. 
Het aantal kerkdiensten dat in Buur-
se plaatsvindt is sterk teruggelo-
pen. Met de oecumenische vesper 
( en de andere activiteiten in het ka-
der van Geloven in Buurse) geven 
we uitdrukking aan de onophou-

delijke verbondenheid en nodigen 
we belangstellenden uit Buurse en 
Haaksbergen uit ons op Kerstmis te 
richten met behulp van Adventsliede-
ren, gebed, stilte en Bijbellezing. 


