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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 
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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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Verheug je

Een kerstdiner? In gesprek met…
Johan Hofhuis

In 1975 kwam 
de heer Hof-

huis van-
uit Hei-
no naar 
Haaks-
bergen, 
waar 

hij “Be-
leidsme-

dewerker 
milieuzaken en 

brandveiligheid” 
werd bij de gemeente. 

Pastoor Hooyman, die het echtpaar Hof-
huis in 1978 trouwde, nodigde hem uit 
voor de Liturgiegroep. Sindsdien is hij 
acoliet, lector en koster. Daarnaast was 
hij achtereenvolgens lid van het “Beraad 
Kerkopbouw”, “Diaconaal Beraad” en de 
“Pastoraatgroep”, tot hij een half jaar ge-
leden gevraagd werd om de “Parochiële 
Caritas Instelling” (PCI) te herstarten.
Caritas betekent “Het plegen van een 
daad van liefde en barmhartigheid.” Wat 
doet de PCI precies?
“De PCI verleent fi nanciële hulp aan 
mensen in nood en voorziet hen van de 
eerste levensbehoeften. Dit kan ook in 
de vorm van een lening. Momenteel ver-
keert de PCI in de opstartfase en als se-
cretaris bereid ik de administratieve za-
ken voor. Verder is de “Inloopkerk” be-
dacht door de PCI. Iedereen, ongeacht 
geloof en achtergrond, kan donderdags 
van 16:00 tot 18:30 uur, in de St. Pan-
cratiuskerk komen om zijn/haar verhaal 
kwijt te kunnen, voor gezelschap of ge-
woon een kop koffi e of thee.”
Wat is uw drijfveer om zowel nu als voor-
heen op zo’n respectvolle wijze actief te 
zijn binnen de kerk?
”Wat is het geloof, als je geen daden 
kunt laten zien?” (Apostel Jacobus) en 
“Wat je voor de minsten hebt gedaan, 
dat heb je voor mij gedaan” (Mattheüs 
25). Door om te zien naar elkaar, zoals 
Christus ons dat heeft voor gedaan, dat 
is werken aan het “Koninkrijk van God” 
op aarde.” 
Brigitte Baumeister

Kerkentour 2022
Vrijdag 16 december een Kerstmiddag 
voor 60-plus

Ruim 30.000 bezoekers zagen de vo-
rige vijf vertellingen in verschillende 
kerken in de regio, waaronder ook in de 
Protestantse kerk hier in Haaksbergen. 
“De Tweeduusterschavuit” is het nieu-
we verhaal en wordt ondersteund met 
dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, 
beelden en afsluitend het “Stille nacht”. 

Deze kerstmiddag wordt gehouden in 
de PKN-kerk in Haaksbergen op vrijdag 
16 december, en de voorstelling duurt 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. De entree 
is gratis, en na afl oop kunnen we nog 
even napraten met een kopje koffi e.
Het aantal beschikbare plaatsen is be-
perkt, en worden toegewezen aan de-
genen die zich het eerst opgegeven 
hebben. 

 Wilt u deze voorstelling bijwonen, dan 
kunt u zich opgeven bij: Marian en Albert 
Baas (053- 57211 29, e: abbaas@home.
nl) en Carolien en Dick van Harten (053 
– 5726323, e: d.vanharten@pkn-haaks-
bergen.nl.

M25- Even terugkijken

Verheug je! Straks 
Kerstmis.

‘Verheug je!’ 
Niet dat we 
naïef of kin-
derlijk blij 
doen. Dat past 

volwassen ge-
lovigen niet. Er is 

narigheid genoeg om te weten dat ‘doen 
alsof’, niet werkt. Verheugen is je laten 
optillen. Dat valt niet mee. Onderuit- en 
wegzakken gaat makkelijker.

Humeurig klagen ook. En dat je maar 
blijft denken: ‘lukt niet, en wordt nooit 
wat’.  
Verheug je, is dat je je alvast een beetje 

laat optillen vanuit een volwassen ver-
wachting: ‘Wat mij nu niet lukt, kan vast 
met de hulp van een ander’. Met kerst-
mis vieren de hulp van God. En dat het 
er totáal anders uitziet dan verwacht: 
Een kínd wordt geboren. En in onze han-
den gelegd.   Teder doet het beroep op 
onze liefde. Op ónze hulp. Op wat wij al-
lemaal best kunnen, ook in narigheid en 
bij moeilijkheden: een beetje lief zijn. 

De menswording v an onszelf en ande-
ren met liefde ter hand te nemen is best 
te doen.
Dienst aan anderen beurt een mens op.
Verheug je.

Paul Daggenvoorde, pastoor

  Zaterdag 10 december  
18.30 uur  Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor

Zondag 11 december 
9.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
  Dames- en herenkoor Pancratius

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

Donderdag 15 december
Inloop in de Pancratiuskerk
van 16:00 tot 18:30 uur
Voor een gesprek en ontmoeting
bij een kop koffi e of thee.

Dagelijks krijgen we aanlokkelijke re-
clames voorgeschoteld. ”Overheerlijke 
kersthapjes”, “100 kerstmenu’s om zelf 
te maken”, “Bij ons Kerstdiners à la car-
te”. We zien het al voor ons, maar …..….  
er is ook een andere werkelijkheid: een 
vetgedrukte tekst in het parochieblad 
van Enschede vraagt: “Hoe is het moge-
lijk ….dat er ‘s morgens kinderen naar 
school gaan zonder te hebben gegeten 
en wel om redenen dat er geen geld is 
om dat eten te kopen?” Die andere wer-
kelijkheid brengt onmiddellijk de acti-
viteiten van de ‘Voedselbank Ensche-
de-Haaksbergen’ in beeld.  In september 
telde de ‘Voedselbank Enschede-Haaks-
bergen’ driehonderd huishoudens die 
van ondersteuning afhankelijk waren*). 
Door de huidige kostenstijging zijn het 
er op het einde van dit jaar mogelijk al 
zeshonderd. We kunnen het ons soms 
nauwelijks voorstellen. Gelukkig is er 
hulp, maar niet zonder u en mij. Naarma-
te de fi nanciële situatie voor velen zorg-
wekkender wordt, wordt het aantal cli-
enten van de Voedselbank groter. En …..? 

De oproep van Jezus is duidelijk: “Wat je 
voor de minsten hebt gedaan, dat heb je 
voor mij gedaan” (Matth. 25) ”. Het werk 
van de Voedselbank vraagt om onder-
steuning. Financieel met een donatie 
(NL98 RABO 0316 0408 78 t.n.v. Stich-
ting Voedselbank Enschede-Haaksber-
gen) of door houdbare levensmiddelen 
te brengen naar een Mariakapel in een 
van onze parochiekerken. Deze zijn over-
dag geopend en voor ieder toegankelijk. 

*) Oude gegevens die nu nog op de website 
staan.

TW

In het parochieblad ‘Op Weg’ van vorige week schreven we dat 
leden van de jongerengroep M-25 speelgoed inzamelde voor 
Oekraïense kinderen die hier bij ons in Haaksbergen wonen. 
Deze week een foto van drie ‘M-25-jongeren’ die afgelopen 
week op bezoek gingen in het Saalmerink. Mooie momenten 
om op terug te kijken: drie M25-Pieten bezorgden de bewoners 
van het Saalmerink een paar leuke uurtjes. ”Je zag dat ze er blij 
van werden”, aldus één van de pieten.

Foto: Gerard Vaanhold



Parochiepagina St.Franciscus van Assisië 27

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
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – ZONDAG ‘GAUDETE’; ADVENTSACTIE 2022. 

Lezingen: Jesaja 35,1-6a.10 // Jakobus 5,7-10 // Matteüs 11,2-11. Liturgische kleur: paars/roze. 

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: 3e Zondag van de Advent

Zondag 11 december 9.30 uur Eu-
charistieviering, Gezinsviering mmv 
Kinderkoor. 
Voorganger pastor C.Pikkemaat

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johan Overbeek: Ouders Bunte-Mul-
der: Bernard Botterhuis: Hendrik 
Slotman.

Vieringen door de week:
Dinsdag 13 december 9.00 uur Woord 
en Communieviering. 
Voorganger pastor A.Zoet

Mededeling:
De adventsactie is dit jaar bestemd 
voor een goede start voor kinderen 
in Sierra Leone. Tot en met Kerstmis 
staat de bus voor uw bijdrage achter 
in de kerk.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachte-
niskapel op dinsdag en zondag van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend en tij-
dens de weekendvieringen.

Buurse ging op weg naar Kerstmis 

ZONDAG 11 DECEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lectrice: mevrouw Ans van 
der Laan. Acoliet: Marieke Wildenborg. 
Koster: de heer Stef te Bogt. Camera-
man: de heer Johan Hofhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Otto Hammer; 
Yvonne Volkers – Dorren. 
GEBEDSINTENTIES: Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zuster; Marie 
Damveld – ter Huurne; Anny Leusink – 
ter Braak; Wim Lansing en overleden 
familie; Alphons Hanstede; overleden 
familie Wargers. 

WOENSDAG 14 DECEMBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
de heer Ben ten Hove de parochieel 
voorganger is. 

DONDERDAG 15 DECEMBER VAN 
16.00 – 18.30 UUR: ‘INLOOPKERK’ - 
KERK OPEN VOOR ONTMOETING EN 
GESPREK.
Vrijwilligers van de Parochiële Cari-
tas Instelling zijn aanwezig om u te 
ontmoeten, naar u te luisteren en om 
met u te praten onder het genot van 
een kop koffie of thee. Als de decem-
bermaand verdriet naar boven haalt, is 
een gewillig oor een geschenk! 

MEDEDELINGEN
•  U kunt in de ‘Kerstwensenboom’, die 

staat in de Mariakapel, ook een van 
huis meegebrachte ster, met daarop 
uw kerstwens, ophangen. 

•  Zaterdag 17 december van 17.00 
tot 21.00 uur: ‘Advent Wonder Wan-
deling’ in de fraai verlichte St. 
Pancratiuskerk.

•  Maandag 19 en dinsdag 20 decem-
ber in de St. Pancratiuskerk: ‘Kerst-
concert’ dat wordt verzorgd door 
Mathanja Kornelissen, Rutger de 
Vries, het Pablokoor en vele ande-
ren. Aanvang beide avonden: 20.00 
uur, kerk open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten (à € 15,00 inclusief pauzedrank-
je) verkrijgbaar bij Bakker Bart aan 
de Markt en bij de DA-drogist aan de 
Veldmaterstraat. 

•  Overzicht Kerstmis -gerelateerde li-
turgische vieringen: * Wo. 21e  om 
09.30 uur: ‘Marktmis’ – Eucharistie-
viering ter voorbereiding op Kerstmis. 
* Za. 24e om 21.30 uur: Nachtmis. * 
Zo. 25e om 09.00 uur: Hoogmis van 
Kerstmis. * Ma. 26e om 09.30 uur: 
Eucharistieviering. 

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 10 DECEMBER OM 18.30 
UUR EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET BONIFATIUSKOOR. Celebrant 
pastor Willy Rekveld. Lector: de heer 
Herman ten Have. Acolieten: Tristan 
Damveld en Jos Westendorp. Proces-
siekruisdrager: Edwin Noordink Kos-
ters: de heer Nico van Rooijen en Jea-
nette Canterburg. Camera: de heer Ge-
rard Vaanhold. Op deze zondag Gau-
dete worden de beeldjes van het Je-
zus kindje gezegend op het St. Pieters-
plein in Rome. Wilt u uw Jezusbeeldje 
ook gezegend hebben dan kan dat. U 
moet deze dan meenemen naar de vie-
ring op deze zaterdagavond. 
JAARGEDACHTENIS: Johan Botter-
huis; Otto Hammer.  
GEBEDSINTENTIES: Bernard Molen-
kamp; Lenie Hobbenschot-Hendriks; 
Anne Bloemen Hollink (i.v.m. geboor-
tedag 11 december); Overleden familie 
Wilens – Gerdes.

DONDERDAG  15 DECEMBER OM 
09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
OP DE DERDE DONDERDAG VAN DE 
MAAND. Celebrant pastor Willy Rek-
veld. Acoliet/Lector de heer Jos Wes-

tendorp. Koster: Mw. Tine Westendorp 
en/of Mw. Joke Poodt.  Camera: de 
heer Gerrit Menkehorst. De intenties 
van afgelopen zaterdag worden ook in 
deze H. Mis gelezen. Na afloop koffie 
of thee in de grote zaal van de pastorie. 

MEDEDELINGEN:
•  Opgave voor misintenties voor Kerst-

mis is mogelijk via de gebruikelijke 
weg. Kerstavond is er om 21.00 uur 
een viering mmv het PaBlokoor en 
Eerste Kerstdag is de Hoogmis op 
11.00 uur en Tweede Kerstdag is de 
viering om 10.00 uur.

•  Op vrijdag 16 december is er vanaf 
16.00 uur “Kerstsfeer in de Veldmaat” 
in en rondom de Bonifatiuskerk, met 
veel koorzang van diverse koren en 
solisten. Er is warme chocomel, Glüh-
wein etc. Er zullen collectebussen 
staan, de opbrengst is voor de voed-
selbank Enschede Haaksbergen.

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

VRIJDAG 9 DECEMBER OM 10.30 UUR: KERKDIENST. 
Voorganger: mevrouw Nynke van Genderen.  

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 DE-
CEMBER: GEEN VIERING

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering in de kerk in 

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

viering. Pastoor Paul Daggenvoorde 
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. 

Zondag Gaudete 
Gaudete is Latijn voor Verheugt u. Dit 
is een Gregoriaanse Introïtusgezang 
voor de viering van de derde zondag 
van deAdvent en tevens de naam voor 
deze zondag van de Advent. De term 
‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit 
de Brief van Paulus aan de Filippenzen 
(4:4), waarin de Apostel Paulus de ge-

meenschap oproept tot vreugde: Gau-
dete in Domino semper. Iterum dico: 
Gaudete! 
Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg 
u nogmaals: wees altijd verheugd! De 
liturgische kleur op de derde Advents-
zondag is roze een mengel van paars 
en wit.

Op de 1e adventszondag (27 nov.) 
vond In ‘het kleine kerkje’ aan de 
Alsteedseweg in Buurse, een bij-
zondere oecumenische vespervie-
ring plaats. ‘Geloven in Buurse’ was 
de aanjager hiervan. Met een 50-tal 
kerkgangers en cantorijleden was 
het ‘klein kerkje’ goed gevuld. In de 
viering stonden een beetje ontijdig 
de 7 O-antifonen centraal. In een 
rustgevende cadans van cantorij-
zang van de Latijnse tekst, samen-

zang in het Nederlands en gespro-
ken gebed door één van beide  voor-
gangers – Laurens Lenderink en ds. 
Job Stein – vormden de 7 antifonen 
samen een bijzonder geheel. Daar-
na was er koffie, aangeboden door 
het stichtingsbestuur van het Kleine 
Kerkje. Alles bij elkaar een inspire-
rend begin van de Advent. 

Werkgroep ‘Geloven in Buurse’
(ds. Job Stein) 

Bezoek de parochie-website
Wilt u meer lezen en weten over de 
St. Franciscusparochie, dan kunt u 
kijken op www.franciscusparochie.
nl. Zo leest u op de site informatie 
over achtergronden bij de St. Francis-
cusparochie, informatie voor vrijwilli-
gers, de agenda van de parochie en 
er is een fotogalerie met plaatjes van 
evenementen.


