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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

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 5
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

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

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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 Toen het volk vol verwachting was (Luc 3: 15)

Zaterdag 15 januari 2022
13.00 uur klokkenluiden
START ACTIE KERKBALANS
Ruim tweehonderd vrijwilligers wer-
ken in onze parochie mee met  de 
kerkbijdrageactie 2022.
STEUN OOK UW PAROCHIE !

Vrijwilliger in beeld 

Natuurlijk kunnen jullie meedoen, was 
de spontane  reactie van het NKV.    We 
hadden van het  Netwerk  Katholie-
ke  Vrouwen een  uitnodiging ontvangen 
voor een unieke “zoom lezing”. Op mijn 
vraag of ook niet-leden mochten deel-
nemen, kreeg ik onmiddellijk een posi-
tief antwoord. Een prachtige kans voor 
u in Haaksbergen om actief betrokken te 
worden bij een proces dat paus Francis-
cus heeft opgezet. We schreven reeds 
eerder over het Synodaal Proces. Ook 
vanuit de parochie hopen we er aan-
dacht aan te geven. 

Paus Franciscus wil een  Synodaal Pro-
ces op gang brengen. Hij wil weten wat 
er in het rooms-katholieke kerkvolk om-
gaat en hoe het denkt over de toekomst 
van de kerk. Bij deze zoektocht wil hij 

Jongeren van 
M25 in Actie
Twee van de goede werken van barm-
hartigheid zijn:  ‘wie dorst heeft, te drin-
ken geven’, ‘de vreemdeling onderdak 
bieden.’   Vier jongeren van M25 Haaks-
bergen hebben deze gecombineerd. Ze 
hebben zaterdag   18 december bij de 
Bonifatiuskerk  gestaan om chocolade-
melk uit te delen voor het goede doel. De 
opbrengst was voor De Wonne in Glaner-
brug.  Het is één van de ‘Wonne huizen’, 
waar mensen in crisissituaties warm 
worden opgevangen. De Wonne Glaner-
brug is daar gevestigd in een voormalig 
schoolgebouw. De kerngroep, Anja en 
Annette, vrezen voor de energierekening 
in de komende winter. M25 vindt dat ie-
dereen warmte verdient en wil hieraan 
graag een kleine bijdrage leveren. De op-
brengst was € 225,43. Wie geproefd en 
gedoneerd heeft: hartelijk dank!
Meer lezen over De Wonne Glaner-
brug: www.wonneglanerbrug.nl

Namens M25, Ans te Lintelo

Vrede en alle Goeds 
(bij Doop van de Heer 2022)

Met welk sop 
ben je over-

goten? Wel-
ke waarden 
heb je thuis 
meegekre-
gen? En 

kun je daar 

nog steeds wat mee? Of ben je ze kwijt 
geraakt, want: “ïk ga het later heel an-
ders doen!”.
Heb je hierin wel iets te kiezen of ligt al-
les al van te voren vast ?
Soms zijn dit vragen waar een jonger 
mens  een fris en zeker antwoord op 
weet. Maar iemand aan het eind van zijn 

leven, van de oudste generatie weet dat 
zo zeker niet, of: niet meer. Wat hebben 
je ouders van je verwacht, of je familie, 
je onderwijzer, je vrouw, je baas? En wat 
wil de jezelf eigenlijk? Welke kansen 
kreeg je, welke kansen greep je aan en 
welke liet je lopen?
Terugkijkend naar je leven kun je andere 
dingen ontrafelen. Is het soms helemaal 
niet zo duidelijk waar is het eigen keu-
ze, eigen wil, of juist strak bepaald door 
anderen? En waar blijkt het juist gege-
ven door een ander, de Ander? Is het sop 
waar je mee overgoten bent, echt zo be-
palend geweest? Of heeft het je schoon 
gewassen, groeikansen gegeven. Ben je 
aan jezelf toe gekomen of juist boven je-
zelf uit gestegen? Misschien mijmerend 
, in verwondering over deze kracht die je 
niet uit jezelf zou hebben? God weet….

Carla Berbée, pastoraal werker

Zondag 9 januari 
(Doop des Heren) 
9.30 uur Pancratiuskerk 
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde en W. Rekveld. 
Pancratius dames- en herenkoor 
Besloten viering alleen te volgen 
via Kerkdienstgemist.nl:
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2326

In gesprek met vrijwilligers betrok-
ken bij de ‘Marktmis’, deze week  Ci-
lie ten Asbroek (80). Zij is als lectrice 
betrokken bij de vieringen op woens-
dagochtend in de Pancratiuskerk 

1. Wat is uw mooiste jeugdherinne-
ring rond geloof en kerk?  
Mijn jeugdherinneringen heb ik in 
Hengelo de Lambertuskerk. Daar 
ben ik opgegroeid, heb hier mijn eer-
ste Heilige Communie en de Plech-
tige Communie gedaan, heb het 
Vormsel gedaan en ben daar ge-
trouwd. Maar ook als jong meisje in 
een prachtige lange jurk meelopen 
in de processie in de maand mei en 
oktober met een kaars in je hand. 
Prachtig was dat. 
2. Wat vindt u van de veranderingen 
in onze kerk in de loop der jaren? 
Alle oude gedachten en tradities zijn 
niet te handhaven maar de kerk is 
eigenlijk te weinig mee veranderd 
waardoor velen zich niet meer aan-
gesproken voelen. 
3. Wat had in onze kerk behouden 
moeten blijven, of meer nadruk 
moeten krijgen?  
Ik mis nog elke week de prachtige 
liederen van Huub Oosterhuis. 
4. Welke zaken mogen min-
der aandacht krijgen of moeten 
veranderen/verdwijnen? 
Het denken in verschillende paro-
chies is niet meer van deze tijd. Wij 
namen vroeger onze kinderen al 
mee naar verschillende   kerkdien-
sten in en buiten Haaksbergen 
5.  Wat trof u het meeste bij de bij-

eenkomsten op woensdagochtend 
in de Lourdeszaal? 
Naast de kerkdienst op Woensdag-
morgen was het een fi jn samenzijn, 
vooral de saamhorigheid, de aan-
dacht en het begrip voor elkaar. 

Volgende week kunt u het tweede 
deel van het interview lezen 
Leo Oostrik

niet alleen bisschoppen en priesters, 
maar juist ook ‘gewone gelovigen’ be-
trekken. In dat kader nodigt Franciscus 
ook nadrukkelijk vrouwen uit. Het NKV 
pakt de uitnodiging aan.  Vanaf half ja-
nuari zal de NKV aandacht geven aan 
vragen als: “Hoe is het om vrouw te zijn 
in de katholieke kerk? Welke verbeterin-
gen zijn nodig? Welk advies zou je wil-
len geven aan de synode die Franciscus 
in 2023 organiseert?”    Via een digitale 
vragenlijst kan ieder reageren. De re-
sultaten worden doorgegeven aan bis-
schop Gerard de Korte, bisschop van 
Den Bosch maar ook landelijk referent 
voor Vrouw en Kerk.  

Bij de start voor dit project is Myriam 
Wijlens (59) uitgenodigd. Deze hoogle-
raar, geboren in Losser, speelt tegen-
woordig een  grote rol in het Synodaal 
Proces. Afgelopen zomer werd zij door 
de paus benoemd tot adviseur van Sy-
node.  Zij zal maandagmiddag 10 janu-

ari een lezing houden die u digitaal (via 
Zoom) vanuit huis kunt meemaken. U 
bent uitgenodigd mee te doen!  
  
(Aanmelden voor de Zoomlezing van 10 
januari 2022 (14.30 uur) kan via: info@
unkv.online. De deelnemers ontvangen 
een link.) 

Thij Willems 
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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
DOOP VAN DE HEER, afsluiting van de Kersttijd. 

Lezingen: Jesaja 40,1-5.9-11 // Titus 2,11-14; 3,4-7 // Lucas 3,15-16.21-22.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK/GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

Gedurende de lockdown tot 14 januari wordt ook in onze parochie het aantal vierin-
gen sterk beperkt om het aantal contact momenten en daarmee het aantal mogelijke 
besmettingen te voorkomen. We sluiten ons aan bij de maatregelen, zoals die door de 
Rijksoverheid zijn uitgevaardigd. De gebedsintenties die bij de verschillende vierin-
gen waren opgegeven hebben we hier wel vermeld. Maar nu de vieringen vanwege de 
coronavoorschriften geen doorgang kunnen vinden, zullen de gebedsintenties op an-
dere momenten worden meegenomen in vieringen. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

Kerkberichten Heilige Geest-parochie 
Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Weekend: Doop van de Heer

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.

Zondag 9 januari 9.30 uur Eucharis-
tieviering mmv Dames en Herenkoor. 
Voorganger:  pastoor J.Jansen

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Siena Overbeek-Kamp.

In de vieringen bent u van harte wel-
kom als u geen coronagerelateerde 
klachten hebt. Wel wordt u gevraagd 
de 1.5 meter afstand van elkaar te 
houden en in de kerk een mondkap-
je te dragen, op uw plek hoeft u het 

mondkapje niet te dragen.

Vieringen door de week:
Dinsdag 11 januari 9.00 uur Woord en 
Communieviering.
Voorganger pastor A.Zoet

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

ZONDAG 9 JANUARI OM 09.30 UUR:-
BESLOTEN EUCHARISTIEVIERING 
(ZÓNDER KERKBEZOEKERS) M.M.V. 
DE PANCRATIUSKOORGROEP. 
Deze viering in de St. Pancratiuskerk 
is via livestream te volgen. Ga hiervoor 
naar:  https://kerkdienstgemist.nl/sta-
tions/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen en klik daarna ‘Pancratius’ aan.
Voorgangers: pastoor Paul Daggen-
voorde en pastor Willy Rekveld. Lectri-
ce: mevrouw Ans van der Laan. Kos-
ter: de heer Johan Hofhuis. Camera-
man: de heer Johan Veldhuis.
JAARGEDACHTENIS: ouders Klein 
Rot – Leferink; Gerhard Waanders.
GEBEDSINTIES: álle mensen voor wie 
een gebedsintentie was opgegeven 
voor tijdens de vieringen op 25 of 26 
december; Bernard ter Braak; overle-
den ouders Hennie ter Huurne en Ade-
le ter Huurne – Termathe; Lenie de 
Vries – Koenders; Henk Smit; familie 
Noordink – Garritsen; Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zuster; Annie 
Leferink – Essink; Rinus ter Beek. 

WOENSDAG 12 JANUARI: GEEN VIE-
RING I.V.M. DE LOCKDOWN. 

IN MEMORIAM
* Op 28 december is Bennie (Bernar-
dus Gerhardus Raymundes) Som-
horst in de leeftijd van 86 jaar overle-
den. Hij woonde aan de Pastoor Wien-

holtsstraat 56. De crematieplechtig-
heid, met kerkelijke begeleiding in Cre-
matorium Enschede, heeft woensdag 
5 januari plaatsgevonden. 
MEDEDELINGEN
•  Door middel van de twee boxen in de 

St. Pancratiuskerk is, ondanks de co-
ronabeperkingen, in het totaal toch 
maar mooi € 309,50 opgehaald ten 
behoeve van de Adventsactie 2021 
‘Een gezonde start voor moeder en 
kind – Opvanghuis voor zwangere 
vrouwen in Zimbabwe’. Dit geld (en 
alle bijdragen die rechtstreeks ge-
stort zijn op het rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Ad-
ventsactie Den Haag, o.v.v. Cam-
pagneproject Zimbabwe) zal wor-
den gebruikt om een goed toegerust 
opvanghuis bij een kraamkliniek te 
realiseren. 

•  De Mariakapel is alle dagen van 
09.00 tot 17.00 uur geopend voor 
een persoonlijk gebed en/óf voor 
het opsteken van een kaarsje en/óf 
het brengen van houdbare artikelen 
voor de Voedselbanken Enschede 
- Haaksbergen. 

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 8 JANUARI 2022 om 
18.30 UUR: GEEN VIERING IVM 
LOCKDOWN.
Opgegeven misintenties wor-
den gelezen in de eerst volgende 
weekendviering.

DONDERDAG 13 JANUARI OM 
09.00 UUR:  GEEN VIERING IVM 
LOCKDOWN.

IN MEMORIAM
Op woensdag 29 december, twee da-
gen na haar 56e verjaardag is overle-
den Maria Geziena Elisabeth Waan-
ders – Menkehorst, roepnaam Mari-
ette. Mariëtte is echtgenote van Alf-
red Waanders en moeder van Joost 
en Anne. Zij wonen in de St. Isidorus-
hoeve. Mariëtte is vele jaren dirigent 
geweest van het PABLOkoor. Samen 
met dit koor heeft ze vele successen 
op haar naam staan waaronder de Top 
2000 vieringen. Postuum willen wij 
haar danken voor haar tomeloze in-
zet, ook toen ze ernstig ziek was. Wij 
hebben haar herdacht in de Herden-
kingsdienst op woensdag 5 januari in 
haar geliefde HH. Bonifatius en Gezel-
lenkerk in de Veldmaat. De crematie-
plechtigheid heeft donderdag 6 janu-
ari plaats gevonden. Wij wensen haar 

man en kinderen en al die andere dier-
baren die haar lief waren veel sterkte 
toe bij het verwerken van het verlies 
van hun Mariëtte. 

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl  daarna toets 
Bonifatius;

•  Het kerstpanorama in de kerk blijft 
evenals vorig jaar staan tot en met 2 
februari Maria Lichtmis.

•  De maand januari staat zoals altijd in 
het teken van de actie: Kerkbalans. 
Heeft u uw kerkbijdrage over 2021 
nog niet overgemaakt, dan verzoe-
ken wij u dat alsnog te doen, bank-
nummer NL60RABO01180.01.027. 
Bij voorbaat dank; 

•  Achter in de kerk in het torenpor-
taal staan manden waarin u houd-
bare levensmiddelen kunt doen 
voor de voedselbank Enschede 
– Haaksbergen.

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 
7481 AB  Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053–5721419, 
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 JANUARI: 
GEEN VIERING.
MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse 

staat gepland voor zaterdag 15 janu-
ari om 19.00 uur. Dat is een Eucharis-
tieviering waarin Pastoor Paul Dag-
genvoorde zal voorgaan. Het door-
gaan hangt af van eventuele verdere 
corona maatregelen.

•  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.

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

Contact & bezoek
Broekheunerweg 46, 7481 PZ Buurse 
Secretariaat: tel. 06-12773335
e: buurse@franciscusparochie.nl  
Het secretariaat is voorlopig gesloten

ZONDAG 16 JANUARI GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:
•  De volgende viering is gepland op zon-

dag 6 februari. 
•  De Mariakapel is alle dagen open om 

een lichtje aan te steken.  

Contact & bezoek
Beckummerstraat 169, 
7548 BD Boekelo.
Secretariaat : 053-4822694, 
b.g.g. 053-421472. 
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

Actie kerkbalans 2022

“Sorry, ik heb geen contant geld”
-Digitaal betalen-
Hoe vaak overkomt het ons niet. In een tijd dat we bijna overal kunnen pinnen, heb-
ben we geen contant geld meer bij ons. Bij aankopen in winkels redden we ons 
wel, maar als er een collecte komt, zit je om wat los geld verlegen. Wanneer je een 
Mariakapel een kaars wilt aansteken of kerkdienst meemaakt en er is een collecte, 
dan mis je de mogelijkheid van betalen. Gelukkig kunnen in onze parochie vanaf 
nu ook digitaal betalen. Ja zelfs als je thuis via Kerkdienstgemist onze vieringen 
meemaakt kun je vanuit huis digitaal aan de collecte deelnemen. Het digitaal be-
talen of digitaal meedoen met een collecte gebeurt met onze QR-code. Dat is heel 
gemakkelijk. Waarschijnlijk heeft u reeds op uw mobiel een QR-Code-app geïn-
stalleerd. Scan dan onze QR-code en u wordt direct doorgeleid naar ons rekening-
nummer van de Rabobank waar u via IDEAL op de gebruikelijke wijze kunt betalen. 
Het geld komt op de rekening van de Franciscusparochie en doordat u met i-deal 
betaalt, wordt de bijdrage ook gekoppeld aan uw eigen locatie. Zo steunt u dus ook 
uw kerkgemeenschap.
TW

Het jaar 2021 moeten we nog financi-
eel afsluiten, de vooruitzichten betref-
fende de Actie Kerkbalans zijn duide-
lijk positief.  Door de Corona lijdt onze 
parochie wel  schade. Er waren afgelo-
pen jaar immers duidelijk minder kerk-
diensten én het aantal kerkgangers 
was beperkt. De  kerkcollecten, missti-
pendia en inkomsten bij kerkvieringen 
waren daardoor duidelijk lager. Mede 
door de Corona was onze financiële si-
tuatie in 2021 niet zonder zorgen. De 

kosten-pastoraat (o.a. salariskosten) 
en kosten-gebouwen (o.a. onderhoud) 
zijn ongeveer € 425.000,. Terwijl in gro-
te krantenkoppen te lezen was ”Paro-
chies lijden massaal verlies”, lukte het 
de Franciscusparochie in 2020 om de 
balans in evenwicht te houden én lukt 
het hopelijk het in 2022 weer. Mogen 
we bij de ‘Actie Kerkbalans 2022’ op uw 
medewerking. rekenen?  

Thij Willems, Werkgroep Kerkbijdrage


