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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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Vrijwilliger in beeld 

 Het goede tot het laatst (joh. 2,1-12)

Doen

Zondag 16  januari 
9.30 uur 
Pancratiuskerk
Eucharistieviering 
W. Rekveld
Koorgroep Pancratiuskoor

Hier zou vandaag het 2e deel van een 
interview van Leo Oostrik met Cilie ten 
Asbroek te lezen zijn. Vrij onverwachts 
is Leo overleden. De tekst hieronder is 
naar aanleiding van een eerder inter-
view met Leo. 

LEO OOSTRIK 

1954-2022 

Positieve levenskracht 
Een bijna fataal ongeluk verander-
de zijn leven. Leo Oostrik werd in 
1954 in Enschede geboren, door-
liep de HBS en ging daarna in Gro-
ningen biologie studeren. Na een 
auto-ongeluk lag Leo twee maan-
den in coma. Een hoge dwars-
laesie. Daarna anderhalf jaar in 
het revalidatiecentrum Het Roes-
singh. In een rolstoel heeft hij op-
nieuw zijn weg moeten zoeken. 
Voeten én handen kon hij slechts 
zeer beperkt gebruiken. In 1976 
heeft hij ervaren hoe moeilijk 
het was om als handicapte toe-
gelaten te worden tot de Socia-
le Academie.   Niets ging vanzelf. 
Leo heeft gemerkt hoe mensen 
met een handicap vooral als pa-
tiënt worden gezien, niet als me-
demens. Ongeveer twintig jaar 
heeft Leo Oostrik in een experi-
mentele woonvorm op Stokhorst 
gewoond. Een poging om met be-
staande kaders als gehandicapte 
zo zelfstandig mogelijk te wonen. 
Dit laatste lukte pas echt toen hij 
in een Fokuswoning in Enschede 
kon wonen. Toen hij in een ver-
pleeghuis kwam wonen werd wel 
weer veel van bovenaf bepaald. De 
bestaande zorgverlening -zoals 
op meerdere terreinen- draait, zo 
ervaarde hij, vooreerst om geld. In 
de periode dat Leo in Enschede 
woonde begon Leo ondanks zijn 
zeer forse handicap met de dio-
cesane diakenopleiding. Een part-
time opleiding te Zeist. Door kar-
dinaal Simonis werd hij nog tot 
subdiaken gewijd. In de beleving 
van Leo werd te veel getheoreti-
seerd, daarom is hij met de dia-
kenopleiding gestopt. Een long-
ontsteking beperkte zijn mogelijk-
heden. Sinds 2009  woonde Leo 
in Haaksbergen. In Het Wieden-
broek. Op zijn kamer stond nog 
de kast vol theologieboeken. Zijn 
geloof gaf hem levenskracht. “Ik 
ben blij met mijn leven” hoorde je 
Leo fluisteren. Hardop praten kon 
hij niet meer. Eind december werd 
hij ziek. Gods nabijheid heeft hij 
in het Sacrament der Zieken nog 
mogen ervaren. Op 3 januari is hij 
in alle rust overleden.  

Thij Willems 

Digitale gebedskring
-doe mee-

Zaterdag 15 januari start de Actie kerkbalans. Jongen uit onze parochie zullen dan om 13.00  
de klokken luiden. Doe mee. Geef vandaag voor de kerk van morgen.  

“Sorry, ik heb geen contant geld”
-Digitaal betalen-

In de da-
gen van nu 

hebben wij 
de moed mis-

schien wel ver-
loren in toekomst. 

Het is niet meer het feest, het le-
ven wat wij voor ogen hebben. Het feest 

wat was is over en niet meer zo groots 
als we gewend waren. Maria, de Moeder 
van Jezus is op een feest, een bruiloft. 
Ook Jezus en zijn leerlingen zijn uitge-
nodigd. Maria ziet dat de wijn opraakt en 
zegt dat tegen haar Zoon. Is dat uw zaak 
is het antwoord. Maria heeft vertrouwen 
en zegt doe maar wat Hij u zeggen zal. 

Door dat vertrouwen in, door de daad 
bij het woord blijft het feest een feest. 
Ja het wordt nog mooier. Het beste, de 
goede wijn op het einde nadat alles in 
het water dreigde te vallen. 
Doen, handelen is ook voor ons een uit-
nodiging, een uitdaging om het feest, 
het leven te blijven vieren. Door het min-
dere wat wij ervaren in het feest van het 
leven te veranderen. Het beste in jezelf 
naar boven laten komen. Zijn Moeder 
had vertrouwen. Zijn leerlingen geloof-
den in Hem. Dat vertrouwen, dat geloof 
kunnen wij ook samen delen in het bes-
te, het goede wat ons gegeven is. Wa-
ter gaat dan smaken als de beste wijn. 
Ik wens u, jullie, ons dat beste, dat goe-
de toe. 

Willy Rekveld, parochievicaris   

Hoe vaak overkomt het ons niet. In een 
tijd dat we bijna overal kunnen pinnen, 
hebben 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. Wan-
neer je een Mariakapel een kaars wilt 
aansteken of kerkdienst meemaakt en 
er is een collecte, dan mis je de mo-
gelijkheid van betalen. Gelukkig kun-
nen in onze parochie vanaf nu ook di-
gitaal betalen. Ja zelfs als je thuis via 
Kerkdienstgemist onze vieringen mee-
maakt kun je vanuit huis digitaal aan 
de collecte deelnemen. Het digitaal 
betalen of digitaal meedoen met een 
collecte gebeurt met onze QR-code. 
Dat is heel gemakkelijk. Waarschijnlijk 
heeft u reeds op uw mobiel een QR-Co-
de-app geïnstalleerd. Scan dan onze 
QR-code en u wordt direct doorgeleid 
naar ons rekeningnummer van de Ra-
bobank waar u via IDEAL op de  ge-

bruikelijke wijze kunt betalen. Het geld 
komt op de rekening van de Francis-
cusparochie en doordat u met i-deal 
betaalt, wordt de bijdrage ook gekop-
peld aan uw eigen locatie. Zo steunt u 
dus ook uw kerkgemeenschap.
TW

In de ‘Gebedsweek voor eenheid van 
Christenen’, 16 t/m 23 januari,  wordt er 
ook dit jaar weer een digitale gebeds-
kring gevormd. Doe dit jaar ook mee! 
Via de Whatsapp ontvangt u  dan in die 
week elke dag een gebedstekst. Probeer 
zelf biddend over die tekst na te denken 
of zoek een moment om de gebedstekst 
samen met huisgenoten (voor een maal-
tijd) te bidden. Zo kunnen we een kring 
vormen van mensen, die biddend het 
verlangen naar eenheid tussen Christe-
nen levend houden én er vorm aange-
ven. Zondag 23 januari is er in de Pan-
cratiuskerk een Oecumenische viering 
waarin ds. Job Stein en Elles Veltkamp 
zullen voorgaan. 

Wilt u een week lang dagelijks een ge-
bed ontvangen, geef dan een appje naar 
06-422 65 373 (Elles Veltkamp). U krijgt 
dan de gebedstekst toegezonden. Na 
23 januari wordt de Whatsappgroep 
opgeheven.
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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
TWEEDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; BEGIN INTERNATIONALE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN  CHRISTENEN 2022, 

thema: ‘Licht in het duister’. 
Lezingen: Jesaja 62,1-5 // 1 Korintiërs 12,4-11 // Johannes 2,1-12.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK/GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

Gedurende de lockdown wordt ook in onze parochie het aantal vieringen 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 vieringen waren op-
gegeven hebben we hier wel vermeld. Maar nu de vieringen vanwege de coronavoor-
schriften geen doorgang kunnen vinden, zullen de gebedsintenties op andere momen-
ten worden meegenomen in vieringen. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

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
Zondag 16 januari 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor

Intenties weekend:
Gerard ter Avest.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Antoon Eijsink: Annie Westendorp: 
Ouders Botterhuis-Schreijer: Johanna 
Hendrika Wielens-ten Vregelaar. 

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 18 januari 9.00 uur Woord en 
Communieviering.
Voorganger pastor R.Doornbusch

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.

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZONDAG 16 JANUARI OM 09.30 UUR:EUCHARISTIEVIERING VOOR MAXI-
MAAL 50 KERKBEZOEKERS M.M.V. DE PANCRATIUSKOORGROEP.
* Voor het bezoeken van deze viering, waarbij maximaal 50 kerkbezoekers aan-
wezig mogen zijn, dient u zich op te geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf tus-
sen 09.00 en 10.00 uur te bellen met tel. 06 – 36 29 89 90. 
Deze viering in de St. Pancratiuskerk is via livestream te volgen. Ga hiervoor 
naar:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen 
en klik daarna ‘Pancratius’ aan.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lectrice: mevrouw Diny Laarhuis. Acoliet: 
Sjors Ordelmans. Koster: de heer Henk Abbink. Cameraman: de heer Chris 
Deursen.
JAARGEDACHENIS: Gerbin Vaanhold, José Heidendael.
GEBEDSINTENTIE: Herman Damveld. 

WOENSDAG 19 JANUARI: GEEN VIERING I.V.M. DE LOCKDOWN. 

IN MEMORIAM
Op 3 januari is Leo (Leonardus Johannes) Oostrik in de leeftijd van 67 jaar over-
leden. Hij woonde aan de Wiedenbroeksingel 4a, appartement 18. Leo was ja-
renlang lid van de redactie van de parochiepagina ‘Op Weg’ en auteur van o.a. 
de rubriek ‘In het licht gezet’ en ‘Vrijwilliger in beeld’. Hij was, ondanks (of juist 
dankzij) zijn grote handicap een actieve deelnemer aan het kerkelijk leven. Leo 
heeft bovendien zich jarenlang en tot het laatste aan toe ingezet voor een ruime 
kapel/bezinningsruimte in het Wiedenhof. Helaas, zonder resultaat. De uitvaart-
viering in de St. Pancratiuskerk en in aansluiting daarop de crematieplechtig-
heid, hebben maandag 10 januari plaatsgevonden.

MEDEDELINGEN
•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend voor een persoon-

lijk gebed en/óf voor het opsteken van een kaarsje en/óf het brengen van houd-
bare artikelen voor de Voedselbanken Enschede - Haaksbergen. 

ZATERDAG 15 JANUARI: GEEN VIERING I.V.M. LOCKDOWN.
Opgegeven misintenties worden gelezen in de eerst volgende weekendviering.

DONDERDAG 20 JANUARI: GEEN VIERING I.V.M. LOCKDOWN.
 
MEDEDELINGEN:
•  Het kerstpanorama in de kerk blijft evenals vorig jaar staan tot en met 2 febru-

ari Maria Lichtmis.
De Mariakapel is alle dagen geopend. Achter in de kerk in het torenportaal 
staan manden waarin u houdbare levensmiddelen kunt doen voor de voedsel-
bank Enschede – Haaksbergen.

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JANUARI, GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende Viering in Buurse staat gepland voor zondag 30 januari; een 

Communieviering. Pastor Carla Berbée zal daarin voorgaan.
De Mariakapel is alle dagen open voor een persoonlijk gebed, voor het opste-
ken van een kaars en het  brengen van houdbare artikelen voor de voedselbank.

ZONDAG 16 JANUARI GEEN VIERING.
       
MEDEDELINGEN:
•  De volgende viering is gepland op zondag 6 februari. 
•  De Mariakapel is alle dagen open om een lichtje aan te steken.  

Beste twintiger, 
dertiger, veertiger
De afgelopen Kerstvakantie had ik tijd 
over. Ik heb mij aan mijn jaarlijkse jaar-
boek gezet met foto’s en herinnerin-
gen. Al doende kwam de volgende kop 
van een krantenartikel voorbij: ‘Als je 
wilt dat er iets verandert, moet je mee-
doen’. Dat sprak mij aan! In het pasto-
raal team spreken we er vaker over. 
We zien niet veel mensen jonger dan 
vijftig jaar in onze traditionele vierin-
gen en bijeenkomsten. Toch horen en 
zien we, dat ook bij jongere mensen 
geloof aanwezig is. Ik merk dat zelf 
voortdurend in mijn werk als parochie-
catecheet. Alleen sluiten de traditione-
le vormen van kerk-zijn daar niet altijd 
meer bij aan of worden die niet meer 
begrepen en als zinvol ervaren.

Misschien ben jij ook wel zo iemand, 
die best iets met je geloof wil, maar 
niet weet hoe je dat zou moeten doen, 
of geen leeftijdgenoten kent met wie je 
het erover zou kunnen hebben. Als dat 
voor jou zou is, willen wij jou in onze 
Franciscusparochie ruimte bieden om 

samen met leeftijdgenoten te onder-
zoeken, wat voor jou en anderen samen 
zinvol en inspirerend kan zijn.
Mijn collega Paul Daggenvoorde en ik 
hebben in onze agenda’s het komend 
voorjaar telkens op de vierde zondag 
van de maand van 11.00 tot 13.00 uur 
vrijgemaakt om het er samen eens over 
te hebben. De ene keer Paul, de andere 
keer ik. Dat kan al sprekende, maar ook 
biddend of mediterend in de Pancrati-
uskerk met eventueel een afsluitende 
kop koffie of iets anders aan de over-
kant aan de Markt.

‘Als je wilt dat er iets verandert (in je 
persoonlijke leven of de kerk), moet je 
meedoen’. Heb je belangstelling, neem 
dan contact met mij op. Dan kom ik 
langs om kennis te maken en teken ik 
kort op, waar jouw belangstelling naar 
uit gaat. Misschien tot ziens!

Frank de Heus, pastoraal werker (06 
300 988 33 / f.deheus@rkzuidoost-
twente.nl )

Haaksbergen, ongeluk oudjaar
Dat op oudejaarsavond twee jongeren 
uit Haaksbergen zijn getroffen door 
een ongeluk met een klaphamer raakt 
velen. Bram is overleden. Een ande-
re jongen, Robin, is zwaargewond ge-
raakt. Het is een drama voor de familie. 
Maar misschien ook voor andere jonge-
ren. Onze jongerengroep M25 spreekt 

haar medeleven uit. Als jongerenwerker 
in de parochie, wil ik een luisterend oor 
zijn voor hen die dit nodig hebben. Mijn 
nummer is 06-309 586 89. Bel mij ge-
rust, als je daar behoefte aan hebt.

Ans te Lintelo, Coördinator 
jongerenactiviteiten


