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Franciscus inspireert...

Wist u dat

.... méér dan 2.500 parochianen/
gezinnen in 2021 onze Actie Kerkba-
lans ondersteunden. 

... door beperkte toegankelijkheid 
van onze kerken in de coronatijd  
onze parochie in 2020 bijna 65%
(= € 71.097,-)  minder inkomsten 
aan collectegeld, misstipendia ed. 
heeft ontvangen.  

....wanneer elk huishouden gemid-
deld € 10,- per maand overmaakt 
onze jaarlijkse pastorale kosten be-
taald kunnen worden uit de Kerkbij-
dragen en onze Actie is geslaagd 

... wanneer u uw kerkbijdrage als pe-
riodieke gift beschrijft, deze volle-
dig fiscaal aftrekbaar is. (Een voor-
beeld: U betaalt € 200,- en valt in 
een 40% belastingschijf, dan kunt u 
van de fiscus € 80,- terugkrijgen. U 
betaalt dan ook maar € 120,-). 

..…u ook via de QR-code op de  in-
schrijfkaart uw kerkbijdrage kunt 
overmaken. Scan de code en doneer 
een bedrag naar uw keuze. 

Geef 
vandaag

voor de kerk
van morgen

Kosten Resultaat 2019  Resultaat 2020 Begroting  2022

Kosten onroerend goed €  155.556 €  90.708 €  93.500

Kosten financieel €  27.089 €  26.402 €  24.100

Kosten personeel €  164.546 €  152.577 €  157.000

Kosten eredienst €  28.485 €  26.957 €  29.400

Kosten pastoraal €  15.483 €  9.882 €  15.200

Bijdragen bisdom €  39.834 €  40.403 €  34.700

Overige bijdragen €  7.385 €  4.114 €  2.000

Kosten begraafplaatsen €  11.072 €  14.361 €  11.900

Beheerskosten €  56.766 €  52.680 €  57.800

Positief saldo € 0 € 189 €  0

Kosten totaal €  506.216 €  418.273 €  425.600

Opbrengsten Resultaat 2019  Resultaat 2020 Begroting 2022

Kerkbijdrage €  164.607 €  183.396 €  155.000

Collecten / Stipendia en ov. Inkomsten €  113.245 €  42.148 €  62.000

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen €  147.593 €  165.703 €  146.500

Opbrengsten begraafplaatsen €  18.759 €  27.025 €  24.200

Negatief saldo €  62.012 €  0 €  37.900

Opbrengsten totaal €  506.216 €  418.273 €  425.600

HET RAAKT ONS ALLEMAAL

Oma mocht kleinkinderen niet meer knuffelen.
Een avondklok en ‘n bezoekregeling beperkten contacten met vrienden.

Samenkomsten in kerk en samenleving werden afgelast.
Onvoorstelbaar. Natuurlijk liggen sommige zaken achter ons,

maar de invloed van de corona was groot.
De Coronacrisis deed pijn. Vanzelfsprekendheden vielen weg.

Niet alleen het wegvallen van vanzelfsprekendheden,
maar ook zorgen om ons milieu vragen duidelijk onze aandacht.

Ontdekken we door crisis misschien wat belangrijk is in ons leven?
Wat beter is voor de toekomst van ons en die van onze kinderen?

Soms worden we wakker geschud.
Veelal zeggen we op het hoogtepunt van elke crisis:

“Dat gaan we nooit meer doen”,
maar we merken ook dat we vaak terugvallen in oude gewoonten.

Wie we ook zijn, wat we ook geloven,
telkens weer merken we hoe belangrijk het is dat we idealen behouden.

“We doen het samen” was de slogan van de coronatijd.
Een slogan die niet alleen in de corona-tijd betekenis heeft,

maar telkens weer als we ons inzetten voor de wereld van morgen.

In ons zoeken en ons bidden, in ons samenkomen
wil onze kerkgemeenschap een vindplaats zijn van hoop.

Om dat geloof te behouden hebben we elkaar nodig.
Vanuit díe overtuiging durven we ook dit jaar uw financiële steun te vragen:

Gééf voor de kerk van morgen.

                                                                                                                          TW



Ben (73)
We hopen steeds weer,

zonder de eisen vanwege corona, 
samen te kunnen komen.

Elkaar te ontmoeten, samen te 
zingen en te bidden, en na afloop 

samen koffie te drinken. 
We hopen na elke tegenslag op 

een “nieuwe start”, nadat we eind 
augustus dit jaar afscheid

moesten nemen van de Lourdes-
zaal, en we op de woensdag-

ochtend de ‘Marktmis’ konden 
opstarten in de Pancratiuskerk.  
We geloven dat er steeds weer 
kansen komen. Kansen om de 
beschikbare mogelijkheden te 

benutten, zodat wensen van de 
kerkgangers en capaciteiten van 

de betrokken vrijwilligers,
die onze parochie hard nodig 

heeft, beter tot hun recht komen. 
U blijft toch ook

onze parochie steunen?

Jeroen (34) 
De kerk is een bron van kracht en 

inspiratie. Zo heb ik zelf het enkele 
maanden geleden bij het overlijden 
van mijn grootmoeder (93) ervaren. 

De uitvaartviering was prachtig. 
Ons geloof en de afscheidsrituelen 
van onze kerk zijn daarbij voor mij 
belangrijk geweest. Vaak realiseer 
je pas wat je verloren hebt op het 
moment dat je het niet meer hebt. 

Zo ook onze kerkgemeenschap.
Ik ben erbij betrokken.

Daarom  ben ik vrijwilliger, zing ik 
als bas in het Pancratiuskoor en 
steun onze parochie financieel. 
Door betrokkenheid kunnen we 

onze geloofsgemeenschap
behouden.

Het mag niet verloren gaan! 

Benno (67) 
Al meer dan zestig jaar woon ik in 

De Veldmaat. Langzaam heb ik ons 
dorp rond de Bonifatiuskerk zien 

groeien. Incidenteel was ik actief bij 
een activiteit van onze kerk, maar 
na mijn pensionering ben ik meer 
bij het vrijwilligerswerk betrokken 
geraakt. Samen met anderen van 
de ‘kerkhofploeg’ zet ik me in voor 

het onderhoud van het kerkhof. 
Het is een van de vele activiteiten 

die bij ons door vrijwilligers
worden gedaan. Door de inzet van 
vele vrijwilligers én door de Actie 
Kerkbijdrage kan onze parochie 

financieel in balans blijven.
Doe dus ook mee! 

Arnoud  (43)
Het is best een spannende tijd,
ook voor onze geloofsgemeen-
schap. Overal om ons heen zien
we dat in kleine dorpen kerken 
sluiten.  Belangrijk is het nu om
niet passief af te wachten, maar 

samen actief te zoeken hoe
we de toekomst in willen gaan.  

Daaraan wil ik vanuit de 
locatieraad, samen met de

Franciscusparochie, een bijdrage 
leveren. Vrijwilligers van de Maria 

Praesentatie-kerk zijn daarom 
betrokken bij het project ‘Buurse

kik vuuroet’.  Samen willen we 
voor nu en de toekomst bepaalde 
voorzieningen in Buurse houden. 

Daarbij willen we ook vanuit 
de kerk samen met clubs,

verenigingen uit ons dorp zoeken 
naar mogelijkheden. 

Bernardie (63)
Een geloofsgemeenschap maak je 

met elkaar, dat spreekt mij als voor-
zitter van de pastoraatsgroep heel 

erg aan. Daarom vind ik het ook 
belangrijk om mij in te zetten voor 
alle mensen van onze Franciscus-

parochie. Het is prachtig om voor te 
gaan, om hierin samen te bidden en 
geloof te belijden en vaak worden 
gevoelens zichtbaar door het aan 

steken van een kaars.
Een luisterend oor, een vriendelijk 

woord het kan zoveel doen,
het is namelijk geen één richtings-
verkeer, je krijgt er heel veel voor 

terug. En dat is voor mij kerk.

Het pastoraal team voor de

samenwerkende parochies: 

St. Franciscus van Assisië,

St. Jacobus de Meerdere

en Maria Vlucht.

Carla Berbée

Ans te Lintelo

Paul Daggenvoorde

WIJ STEUNEN DE PAROCHIE
                  

Dick (69)
Je weet pas wat je mist,

als je het kwijt bent. Dat realiseer-
de ik me de afgelopen tijd intens. 

Maandenlang geen ‘samen ‘,
kerk dicht, slechts een ‘You-tube 
mis’,  etc.  We konden elkaar toen  
nauwelijks ontmoeten, ook niet 
in onze kerken.  Wat hebben we 
dat toen gemist!!  Wat kan ik als 

lid van ons parochiebestuur doen, 
om te zorgen dat de parochie waar 
‘ontmoeting’ een centraal thema 

is,  ‘overeind’ blijft? Dat weer meer 
mensen geïnteresseerd raken in-

en betrokken zijn bij- het geloof en 
de parochie. Dat ook zij het
“samen” mogen ervaren en

anderen willen bieden? Want dat 
gun ik ieder van harte. Wat kunnen 

we daar samen aan doen?
Wat wil jij daar aan? Doen…..  

U toch ook?
Persoonlijke verhalen
                van parochianen

Willy Rekveld

Frank de Heus 

Teresa (67)
Ik ben in Polen geboren en woon nu 
twintig jaar in Haaksbergen. Toen 

ik hier kwam zocht ik mijn plek, 
daarom ben ik zelf naar een van de 
parochiekerken gegaan en voelde 

me bijna meteen welkom.
Misschien daarom ook werd ik lid 
van een parochiekoor en werd ik 

actief in  de parochie.  
Terwijl in Polen ‘geloven en kerk’ 
vanzelfsprekend  is, moet men

hier eerder zijn eigen weg zoeken.  
Voor mij geven tradities ook een 
mogelijkheid om  je levensover-
tuiging door te geven naar een 

volgende generatie. Daar hoop ik 
eigenlijk op want geloven geeft 

houvast.  Een actieve parochie is 
daarbij belangrijk.

Dáárom steun ik onze parochie. 

Marije (41)
Als werkende en studerende 

moeder van drie ondernemende 
jongens moet ik momenten van 
bezinning inplannen. Toen ik de 

eerste keer deelnam aan een 
door de parochie georganiseerd 

kloosterweekend bij de Francisca-
nen in Megen, keken mensen me 
erg vreemd aan. “Wat zeg je dat 

je gaat doen?” Maar geloof is niet 
stoffig of saai. Het kan voldoende 

aanknopingspunten voor zo-
wel volwassenen, jongeren als 

kinderen bieden. Het jasje waarin 
het gegoten wordt is van belang. 
Daarom werk ik graag mee aan 
de ‘Franciscusbende’. Eens in de 
zoveel tijd organiseren we een 
activiteit voor kinderen en/of

ouders. We gaan voor gezelligheid 
en plezier, elkaar beter leren

kennen, een lijntje houden met 
kerk en geloof. Zo zet ik me in 

oor onze parochie.

Kartrien (69 )
In onze Kerk gaat het niet alleen 

om de liturgie en de sacramenten. 
Omzien naar elkaar, werken aan 

een gemeenschap waarin iedereen 
zich gewaardeerd, begrepen en 

welkom voelt. Dat is volgens
mij de echte waarde van

 het Christendom. Daar proberen 
wij in Boekelo, zoveel mogelijk aan 
bij te dragen met de gezelligheid 

van het koffiedrinken 
na elke viering, met het bloemetje 
ter ondersteuning, het dames-en 
herenkoor, de bezoekjes aan huis, 

de vrouwenvereniging, de tuin-
ploeg, de Strooier, de inzameling 
voor de voedselbank en kleding-

actie voor Mensen in Nood, de Sint 
Maartenviering, de Palmpasen-

viering. Dat alles is mogelijk dank-
zij onze vele vrijwilligers en mede 

door uw jaarlijkse bijdrage.

VOORWOORD
Hoe vertel je dat je om de kerk geeft? 
En dáárom voor de kerk geeft?  Kerk en 
geloven spelen een rol in mijn leven.   
Vertrouwen op God en anderen daagt me 
uit vaardigheden te ontwikkelen waar-
mee ik anders onbekend was gebleven.
Want kerk-zijn is samenkomen, samen-
werken, en samen delen. En daarom ook 
schuren aan elkaar. 
De kerk is vind- en werkplaats voor ge-
loof. En tegelijk een herberg.
In de geborgenheid van de gemeenschap 
leer ik mezelf toevertrouwen aan God. Ik 
leer  bidden. En verstaan wat rechtvaardig 
is. De bijbel wijst me op anderen. Vooral 
op mensen voor wie ik niet meteen oog en 
hart heb.
Vanuit de kerk word ik op pad gezet om 
me in te laten met de wereld. Begaan met 
al wat leeft. En behoedzaam in de geest 
van Jezus.
De kerk van gisteren heeft mij onbetaal-
baar verrijkt. Daarom geef ik vandaag 
graag voor de kerk van morgen. En jij?
We rekenen op jouw deelname aan het 
parochiële leven, en aan de financiering 
ervan. Geef vandaag voor de kerk van 
morgen.  

Paul Daggenvoorde, pastoor
Dankuwe l


