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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB 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

Facebook: 
Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen

Twitter: @parfranciscus.nl
Youtube: Franciscus Parochie
Instagram: De jonge Franciscusparochie
parochiële caritas instelling: pci-hbb@live.nl

Foto's Franciscusparochie: https://myalbum.
com/Franciscusparochie
https://www.youtube.com/channel/
UCNKlIhHuqVrU_lB5Qzxa5jA/videos

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

•  Pastoraal werker Margot Dijkman, 
t: 06-389 039 99, 
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo
t. 06-309 586 89
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

OP WEG
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Column pastoraal team

 Driekoningen

 Actie in Coronatijd 

 Nieuwe uitdaging in het Vormselproject

 Diploma behaald!
Woensdagavond 9 december jl. 
ontvingen Judith Riesewijk uit 
Buurse en Gerrie Leferink, be-
kend in Boekelo, hun diploma 
voor de uitvaartcursus. In acht 
bijeenkomsten hebben Judith en 
Gerrie zich met name bekwaamd 
in het schrijven van een overwe-
ging voor uitvaarten. Dat vraagt 
oefening in het duiden van het 
leven van een overledene in het 
licht van een Bijbelverhaal.  Voor-
waar niet gemakkelijk. Daarnaast 
is aandacht besteed aan het ge-
sprek bij nabestaanden thuis en 
het voorgaan in liturgie. Pastor 
Carla Berbée, vanuit het team 
verantwoordelijk voor het be-
geleiden van onze uitvaartgroe-
pen, zal hen de komende maan-
den verder begeleiden en erva-
ring laten opdoen bij uitvaarten.   
Mocht u belangstelling hebben 
om komend seizoen een dergelij-
ke cursus te willen volgen, meldt 
u dan bij één van onze pastores.

Afscheidsvieringen

Woensdag 
6 janua-
ri viert de 
kerk Drie-

koningen. 
Het feest 

gaat terug op 
het Bijbelse ver-

haal uit Mattheüs 2, dat zogenaam-
de ‘magioi’, magiërs, op zoek zijn naar 
de Messias ( Dat het er drie en konin-
gen zouden zijn, staat dus niet in de Bij-
bel.). Zij zagen een ster, komen aan het 

hof van de plaatselijke koning, Herodes, 
niet verder, en vinden hun Messias uit-
eindelijk in Bethlehem. In een droom 
gewaarschuwd informeren ze Herodes 
verder niet en keren langs een andere 
weg naar huis terug. Die laatste zin vind 
ik altijd erg mooi: ‘Zij keerden langs een 
andere weg naar huis terug’, want heel 
herkenbaar. Godsonmoetingen laten 
je nooit onberoerd. Je verandert als je 
door God wordt aangeraakt. Ook je le-
vensweg verandert. Wat dan uiteinde-
lijk het ‘huis’ is waar je thuiskomt? Mis-

schien is het wel een ander ‘huis’ waar jij 
je thuis zult voelen, dan je eerder zelf be-
dacht had. De tijd waar we nu doorheen 
gaan, is schokkend voor veel mensen. 
Zekerheden vallen weg. Je moet jezelf 
misschien wel opnieuw uitvinden. Het 
zou mij niets verbazen, als God daarin 
een rolt speelt. Als je hem toelaat!. In de 
Bijbel zie je voortdurend gebeuren, dat 
mensen door crises heen, aan mens-
zijn en kracht winnen. Dat is het goede 
nieuws van het geloof! 
In delen van Duitsland hebben ze de 
goede gewoonte om met Driekoningen 
op deuren te schrijven: ’20 * C + M  + B + 
21’. De drie letters verwijzen naar de drie 
koningen Caspar, Melchior, Balthasar, 
maar ook naar de spreuk ‘Christus man-
sionem benedicat’, ‘Christus zegene dit 
huis’. Moge Gods zegen dit jaar ook op 
uw, jouw, huis rusten. 

Vrede en alle goeds!
Pastoraal werker Frank de Heus

Actie Kerkbalans is de jaarlijks terug-
kerende actie van de verschillende ker-
ken. Honderd drieënvijftig vrijwilligers 
zijn er in onze parochie bij betrokken. 
Niet alleen mensen van de Werkgroep 
Kerkbijdrage, maar ook vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat 3540 brieven bij de 
juiste adressen bezorgd worden. Vrijwil-
ligers die niet altijd de kerkdeuren plat-
lopen maar wel belangrijk vinden dat 

de parochie fi nancieel in balans komt. 
“Uitgaven die de parochie moet maken, 
hopen we te kunnen fi nancieren met de 
opbrengst. Als dat niet gaat, moeten we 
reserves aanspreken. Dat is heel onver-
standig. We rekenen daarom echt op jou, 
op u. Veel mensen denken dat we geld 
krijgen van de overheid of van het bis-
dom. Dat is niet zo. Een parochie moet 
het hebben van wat eigen parochianen 

geven aan geld en vrijwilligerswerk”, zo 
schreef pastoor Daggenvoorde in de vo-
rige kerkbijdrage-brochure. Dit jaar ver-
tellen zeven parochianen in de brochure 
op welke wijze onze parochie in deze co-
ronatijd nieuwe wegen zocht om God en 
elkaar te ontmoeten. Daarom, om elkaar 
te ‘ontmoeten’ hebben we in de dagen 
voor kerstmis een kleine kerstgroet, een 
kaart en een kaarsje bezorgd bij bijna 

Nabijheid is juist in coronatijd be-
langrijk. Te vaak missen we elkaar. 
Zo ook bij een afscheid van een dier-
bare. Het is misschien onbekend 
maar ook bij de huidige coronavoor-
schriften mogen er 100 personen 
samenkomen om afscheid te ne-
men van een dierbare. Voorwaarde: 
de een-meter-vijftig-regeling. Kerk-
gebouwen kunnen ruime mogelijk-
heden bieden. Uit onwetendheid 
kiest men soms voor een besloten 
afscheid, terwijl men graag met een 
grotere groep familie en vrienden 
was samengekomen. Verschillende 
kerkgebouwen in onze parochie bie-
den mogelijkheden die u zoekt. Sa-
men kunnen komen bij een afscheid 
dat past bij de wens van de overlede-
ne. Daarnaast kunnen de afscheids-
vieringen in de Pancratius- en Boni-
fatiuskerk  nu ook –indien de fami-
lie dat wenst- via kerkdienstgemist.
nl worden uitgezonden zodat ook 
andere betrokkenen de afscheidsbij-
eenkomst live kunnen volgen. 

T.W.

Cupcakes bakken voor het Saalmerink 
bleek in verband met corona niet moge-
lijk. Daarom hebben we contact gezocht 
met de Voedselbank Enschede-Haaks-
bergen. Inmiddels heeft Florian meege-
draaid met het team van de voedselbank 
Haaksbergen (in de Lourdeskerk, waar 
hij gedoopt is). Wat een bijzondere, leer-
zame ervaring voor hem! Hij heeft gehol-
pen bij het samenstellen van de voedsel-
pakketten en bij de uitgifte. Na afloop: 
“Papa, sommige mensen die een pakket 
ophaalden zagen er heel gewoon uit, net 
als jullie. Dat die dan toch naar de voed-
selbank moeten...”. We hebben er een 
mooi gesprek over gevoerd en kijken te-
rug op een zinvolle en leuke activiteit. 

Martijn en Renske Sak 

vierduizend adressen en was er op You-
Tube een ‘kerstevent’ geplaatst. Meer 
dan achthonderd personen hebben er-
naar gekeken. 

Ook kon u dit jaar voor het eerst via kerk-
dienstgemist.nl onze  kerstvieringen 
meemaken. We zochten nieuwe wegen 
en hopen zo dat Gods belofte: ‘Ik ben 
met jou’ inhoud  gegeven kon worden. 
Om onze kerkgemeenschap ook fi nanci-
eel in balans te houden start 16 januari 
de Actie Kerkbalans 2021. 

Via kerkdienstgemist.nl

Zondag 10 januari
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde       
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

DOOP VAN DE HEER; SINT JOZEFJAAR

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

KAPEL HET SAALMERINK

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Bezoek onze parochie-website 

Bijna alle kerkdiensten in de Pancratiuskerk, Bonifatiuskerk, Lourdeszaal, Maria Praesentatiekerk in Buurse en de Marcellinuskerk in Boekelo 
komen tot 19 januari te vervallen. Via www.franciscusparochie.nl wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

ZONDAG 10 JANUARI – DOOP VAN 
DE HEER – OM 09.30 UUR: EU-
CHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Deze viering is zonder kerkgan-
gers en wordt via de livestream (ht-
tps://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen) uitgezonden. 
Voorganger: pastoor Paul 
Daggenvoorde.
Lectrice (voor de laatste keer): me-
vrouw Monique van Eyndhoven. 
Koster: de heer Jos Wetzelaer. 
GEBEDSINTENTIE: Anneke ten Vrege-
laar, ouders, broers en zuster. 

MEDEDELINGEN:
•  Ondanks het feit dat tijdens de afge-

lopen adventsperiode slechts 3 zon-
dagen een Eucharistieviering kon 
worden gehouden waarbij maximaal 
30 kerkgangers bij aanwezig konden 
zijn, heeft de Adventsactie tóch nog € 
154,17 opgebracht. Dit geld wordt be-
stemd voor het project ‘Akkers voor 
ontheemde gezinnen in de Republiek 

Congo’. Het is ons onbekend hoe-
veel parochianen direct een bijdrage 
op het rekeningnummer NL 89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. ‘Adventsactie, Den 
Haag’ hebben gestort. 

•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 
tot 17.00 uur geopend voor een per-
soonlijk gebed en/óf voor het opste-
ken van een kaarsje en/óf het brengen 
van houdbare artikelen voor de Voed-
selbanken Enschede - Haaksbergen. 

•  Ook ú kunt een briefje, met daarop de 
naam en het adres van iemand die u 
vanuit de Pancratiusgeloofsgemeen-
schap het maandelijkse bloemetje 
zou willen geven, in de box, die staat 
in de Mariakapel, doen. Vermeldt u op 
het briefje ook waarom diegene een 
bloemetje zou moeten krijgen? 

Contact & bezoek
Secr. Markt 20, 7481 HT Haaksbergen,
Het secretariaat is voorlopig tot 
19 januari alleen telefonisch bereik-
baar op di. en wo. van 09.00 tot 10.00 
uur. tel. 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 9 januari 2021 Geen viering 
Opgegeven misintenties worden op 
een later tijdstip gelezen 

DONDERDAG 14 januari Geen viering 

Overledenen: 
Op  maandag  21 december 2020 is in 
de leeftijd van 80 jaar overleden Ger-
hardus Bernardus  Leferink  (roepnaam 
Gerard). Hij woonde aan de  Piepers-
bosweg 88 en was echtgenote van Ber-
narda  Leferink  –  Wilens. Zijn uitvaart-
viering in onze kerk heeft plaats gevon-
den op maandag 28 december, waarna 
crematie in besloten kring. 

Op  maandag  28  december 2020 is in 
de leeftijd van 88 jaar overleden Ma-
ria  Reinolda  Hermina  Vaanhold  –  Rei-
merink  (roepnaam Marie).  Zij woonde 
aan de  Rossinistraat  45.    Zij was we-
duwe van Hennie  Vaanhold. De cre-

matie heeft in besloten kring plaats 
gevonden. 

Wij wensen de nabestaanden van de 
overledenen veel sterkte toe bij het ver-
werken van het verlies van hun dierbare. 

MEDEDELINGEN: 
•  Het Kerstpanorama zal in onze kerk 

blijven staan in ieder geval tot Ma-
ria Lichtmis (2 februari). De Mariaka-
pel en ook de kerk blijven alle dagen 
van 09.00 tot 18.00 uur open voor 
een persoonlijk gebed, voor het op-
steken van een kaarsje en het bren-
gen van houdbare artikelen voor de 
voedselbank; 

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

TOT 19 JANUARI ZIJN ER GEEN VIE-
RINGEN IN DE MARIA PRAESENTATIE-
KERK IN BUURSE.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering is voor-

alsnog voorzien op zondag 7 fe-
bruari om 10.00 uur. Dat is een 
Communieviering.

•  Intenties kunt u opgeven via tele-
foon of e-mail (zie hieronder) of via 
een briefje in de brievenbus van de 
Pastorie. 

•  De Mariakapel is alle dagen open 
voor een persoonlijk gebed, voor het 
opsteken van een kaars en het  bren-
gen van houdbare artikelen voor de 
voedselbank.

Contact & bezoek
Broekheunerweg 467481 PZ Buurse,
Secretariaat tel. 06-12773335 
e:  buurse@francuscusparochie.nl
Het secretariaat blijft voorlopig 
gesloten

VOORLOPIG KOMEN ALLE VIERINGEN TE VERVALLEN

Contact & bezoek 
Beckummerstraat 169, 7548 BD Boekelo.  
Secretariaat: tel 053-482 26 94, b.g.g. 053-42 14 72, email: marcellinus@fran-
ciscusparochie.nl 

 Kort fi nancieel bericht 
De coronacrisis heeft forse fi nanciële gevolgen. De inkomsten uit collecten en 
bijzondere kerkdiensten (begrafenissen) zijn zeer beperkt. Omdat kerken afhan-
kelijk zijn van persoonlijke bijdrage van parochianen en níet zoals vele andere 
organisaties door het rijk worden gesteund, werd er een extra kerkbijdrage-actie 
opgezet. De opbrengst was € 20.422,- . Het bestuur bedankt ieder die ertoe bij-
droeg dat zo een deel van de forse fi nanciële gevolgen van de crisis in 2020 kon 
worden opgevangen.

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

VOORLOPIG KOMT DE VIERING TE VERVALLEN.

Kerkberichten Heilige Geest-parochie 
Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl. 
Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie.
Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en 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: 1e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 9/10 januari worden ge-
lezen tijdens de eerstvolgende viering 
op zondag 17 januari.
Wilt u dit anders laat het ons dan 
weten.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op 
maandag 21 december Johan Hoes-
stee, partner van Ria Koopmans, op 
de leeftijd van 72 jaar.
De crematieplechtigheid, met kerkelij-
ke begeleiding vanuit onze geloofsge-
meenschap, heeft plaats gevonden op 

dinsdag 29 december.

Vooraf aanmelden voor iedere viering 
is nu verplicht i.v.m. het maximum van 
30 mensen per viering.
Aanmelden kan als u uiteraard geen 
coronagerelateerde klachten hebt.
Telefonisch op telefoonnummer: 074-
3575210 elke dinsdagmorgen van 
9.00 uur tot 11.00 uur.
Per mail: st.isidorushoeve1@gmail.
com (vermeldt u in uw mail uw naam, 
adres en telefoonnummer) of via de 
aanmeldstrook, die liggen in de ge-
dachteniskapel. De ingevulde aan-
meldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus. 

Wilt u meer weten over  de  St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op 
www.franciscusparochie.nl. Zo vindt u op de site een agenda met informatie 
over vieringen en activiteiten. Het laatste nieuws en u kunt op onze site digi-
taal een kaars ontsteken. Ook kunt u op onze site informatie over uw eigen 
locatie bekijken. Klik dan op de foto van uw kerkgebouw. Vragen en sugges-
ties kunt u sturen naar secretariaat@franciscusparochie.nl. 


