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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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Geen profeet wordt aanvaard in eigen vaderstad. Lc 4, 21-30

Wie het wéét, mag het zeggen

Zondag 30 januari
10.00 uur 
Pancratiuskerk
Eucharistieviering
W.Rekveld

 Bijzonder 
Nu nog, een verhaal over een 
kerkstal? De kerststal is bij u al 
lang opgeruimd. Maar in kerken, 
zoals in de St. Jan in de Bosch, en 
ook in de Veldmaat(!), kunt u nu 
nog de kerststal bewonderen. Dat 
komt omdat de Kerstperiode in 
kerken loopt tot en met het feest 
van Maria Lichtmis (2 februari). 
Pastor Theo van der Sman zag 
enige weken geleden bij een goe-
de kennis in Haaksbergen in een 
kerstgroep een heel bijzonder 
Sint Jozefbeeld. De beelden van 
die kerstgroep waren gemaakt 
in het atelier van Gerard Linsen 
te Venlo. Op ons verzoek schreef 
pastor van der Sman  het volgen-
de verhaal:

Een verstild gipsen 
beeldje spreekt over 
een sprekend verhaal

Het gebeurde dit jaar: bij vrienden 
in Haaksbergen keek ik verstild in 
hun kerststalletje. De beeldjes 
hadden door de jaren heen wat 
kleine onopvallende schades op-
gelopen. Maar als je kijkt met 
de ogen van een kind, dan valt 
dat niet op. Naast alle belangrij-
ke beeldjes waren er twee gip-
sen oude mannen, die iets voor-
over gebukt naar het Kindje in de 
kribbe keken, maar wie van de 
twee was eigenlijk Jozef of een 
herder? Een jongeman ontbrak 
immers in hun stalletje. Ik denk, 
dat de beeldenmakers in de ge-
schiedenis met het plaatsen van 
bebaarde grijsaards, juist hebben 
willen uitdrukken, dat het vader-
schap buiten deze bejaarden ge-
zocht moest worden? Hoe heeft 
de heilige Franciscus van Assisi 
Jozef in de stal geplaatst, toen hij 
in het jaar 1223 in Greccio (Italië) 
voor het eerst in de geschiede-
nis een levende kerststal, met fi -
guranten uit zijn eigen leefomge-
ving tot leven riep? 
(Het vervolg van dit verhaal kunt u le-
zen op de volgende bladzijde.)

Ik geloof, ik geloof, in jou en mij... Wie doet mee?  
Negen persoonlijke verhalen staan er 
in de brochure Actie Kerkbalans 2022. 
In een van die  verhalen vertelt Dick: “Je 
weet pas wat je mist, als je het kwijt 
bent.” Misschien waar. Wij vragen ons 
weinig af welke rol kerken in onze sa-
menleving hebben. En daarbij, zelden 
ook realiseren wij ons dat kerken fi -
nancieel geheel afhankelijk zijn van 
vrijwillige bijdragen van mensen die lid 
zijn van een kerk. Terwijl in omliggen-
de landen zoals in Duitsland, België en 
Frankrijk de overheid structureel zorg 
draagt voor fi nanciering van kerkge-
meenschappen, kennen wij in ons land 
een zeer duidelijke scheiding van kerk 
en staat. Nederland mag soms een 
subsidieland lijken, de kerken moeten 
zichzelf bedruipen. Dat is uitzonderlijk, 
bijna overal in Europa helpt de staat op 
een directe wijze de kerken. In ons land 
niet. Bij ons kan in bijzondere gevallen 
de kerkbijdrage die we geven leiden tot 
belastingaftrek. Zo kunnen parochia-
nen via ‘periodieke giften’ hun bijdrage 
aftrekken van het belastbaar inkomen. 
Alleen op indirecte wijze steunt onze 
overheid soms kerkgemeenschappen. 
 Indirect, dus pas als we zelf de kerk 
steunen. In de negen persoonlijke ver-
halen vertellen parochianen: Wij steu-
nen de parochie. U toch ook? Doe mee, 
steun de parochie om fi nancieel in ba-
lans te blijven. Werkgroep Actie Kerk-
bijdrage, Thij Willems 

Profeten dur-
ven te spre-

ken.   Maar 
niet ieder-
een die 
wat zegt 
is profeet.   

Bij lange na 
niet.  Meestal 

praten wij ande-

ren na, en naar de mond.  En vaak spre-
ken we losjes, zonder verbinding, over 
anderen ver bij ons vandaan.  Durven we 
wel!  

Wie het wéét mag het zeggen. Merkt u 
ook hoe gemakkelijk we veel zeggen over 
zaken waarvan we eigenlijk te weínig 
weten?   Een profeet doet dat precies 
andersom. Alleen naar wat hij weet, uit 

verbinding en eigen bevinding, benoemt 
een profeet  de ongemakkelijke waar-
heid van zijn groep, of volk.  Wij zwijgen 
dan liever. Maar een profeet laat zijn ge-
weten spreken. Die durft!  

Een profeet spreekt ook niet alleen voor 
zichzelf, maar om recht te doen aan hoe 
het is  in de groep. De ervaring van wie 
niets mag zeggen, krijgt zijn stem.  Hij 
benoemt wat gezag- en belanghebbers 
liever ongezegd laten en ongemoeid. 
Maar een profeet herinnert aan wat God 
ons sámen gunt.  Wat dat is, weten we 
eigenlijk best.   Precies op dat geweten 
doet de profeet een beroep. 

Voor wie komen wij op, als we wat zeg-
gen? En waarover zullen wij zwijgen,   
omwille van de eer van anderen?
Wie het wéét mag het zeggen.

Paul Daggenvoorde,  pastoor

In het voorjaar van 2016 was het Pablo-
koor op zoek naar een dirigent. Mariëtte 
Waanders bood toen aan om ons tijde-
lijk uit de nood te helpen. Tijdelijk, om-
dat zij ook al dirigent was van Spirit. Al 
spoedig bleek dat er een klik was tussen 
haar en het koor en werd zij onze vas-
te dirigent. We leerden van haar om te 
“zingen vanuit ons hart”, de muziek te 
beleven  en de emoties van de teksten 
door middel van de zang over te bren-
gen op de mensen die luisteren. Steeds 
probeerde zij om het beste uit het koor 
te halen en ons naar een hoger plan te 
tillen. Met heel veel energie en enthou-
siasme stond ze elke repetitie voor ons 
koor, ook toen ruim twee jaar geleden 
bleek dat ze ernstig ziek was. 

Haar wens om nog een mooie Kerstvie-
ring te dirigeren is helaas niet uitgeko-
men; zij is op 29 december overleden. 
In de herinneringsviering in de Bonifati-
uskerk hebben beide koren afscheid van 
haar genomen met de liedjes die voor 
haar en haar gezin een speciale beteke-
nis hadden.

We zullen haar vreselijk gaan missen. 
“Vier het leven” was haar motto; die hou-
ding en haar doorzettingsvermogen om 
tot het einde toe betrokken te zijn bij 
haar koren is een voorbeeld voor ons en 
een stimulans om door te gaan. 

J.K.
Pablokoor

Doet u ook mee:
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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
VIERDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; NATIONALE HOLOCAUSTHERDENKING.

Lezingen: Jeremia 1,4-5.17-19 // 1 Korintiërs 12,31;13,1-13 // Lucas 4,21-30.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

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 30 januari 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor

Intenties weekend:
Maria Gerharda Laarveld.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Mine Leferink-Koppelman: Trudeke 
Webbink: Gerrit Jan Barink.   

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 1 februari géén viering.

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 30 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 
aanwezig mogen zijn, dient u zich op 
te geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl 
óf tussen 09.00 en 10.00 uur te bellen 
met tel. 06 – 36 29 89 90. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet en 
tevens koster: de heer Johan Hofhuis. 
Cameraman: de heer Jos Wetzelaer. 
GEBEDSINTIES: ouders Brummelhuis 
en kinderen; overleden echtgenoot. 

WOENSDAG 2 FEBRUARI – OP-
DRACHT VAN DE HEER (MARIA 
LICHTMIS); DAG VAN HET GOD-
GEWIJDE LEVEN – OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’ M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Woord- en Communieviering waarbij 
de heer Ben ten Hove de parochieel 

voorganger is. 
IN MEMORIAM
* Op 15 januari is Dinant (Dinant Jo-
hannes) Somhorst in de leeftijd van 
79 jaar overleden. Hij woonde aan de 
Els 16. De uitvaartviering met kerkelij-
ke begeleiding, heeft vrijdag 21 janu-
ari plaatsgevonden in de aula de Lijs-
ter van het Crematorium te Usselo. In 
aansluiting daarop werd de crematie-
plechtigheid gehouden. 

MEDEDELINGEN
•  De meeste vieringen in de St. Pan-

cratiuskerk zijn via livestream te vol-
gen. Ga hiervoor naar:  https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/2326-Pan-
cratiuskerk-Haaksbergen en klik 
daarna ‘Pancratius’ aan.

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 29 JANUARI 2022 OM 
18.30 UUR COMMUNIEVIERING 
M.M.V. BONIFATIUSKOORGROEP.
Voorganger:  mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector Gonny Zelderhuis. 
Acoliet: Jos Westendorp. Voor het be-
zoeken van deze viering, waarbij maxi-
maal 50 parochianen aan mogen deel-
nemen, moet u zich opgeven bij Jos 
Westendorp tel 06 186 00 463 of e jos-
westendorp@home.nl. 

GEBEDSINTENTIES: Eerste jaarge-
dachtenis van Hennie Asbroek; verder 
bidden we voor Wim Hendriks (ivm ge-
boortedag 29 januari), Annie Hendriks 
– Kuipers en zoon Henk Hendriks; Jo-
han ten Hag.

DONDERDAG 3 FEBRUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN, thema: Heilig Blasius. 
Voorganger: de heer Gerrit de Munnink. 
Koster Mevrouw Tine Westendorp. 

Ingaande 2022 is de maandelijk-
se Eucharistieviering op donderdag-
ochtend van de 1e donderdag van 
de maand verschoven naar de derde 
donderdag. Dus op donderdag 17 fe-
bruari is er een Eucharistieviering op 
donderdagmorgen.

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.

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

ZONDAG 30 JANUARI, 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING.
Voorganger: Pastor Carla Berbée ; 
Lectrice: mevrouw Mieke Wilmink. 
JAARGEDACHTE-
NIS: Gerhard Abbink. 
GEBEDSINTENTIES: Johnny van Rijn; 
Bernard Hilderink; overl. fam. Ter 
Huurne- Eising; Marinus, Johanna 
en Corrie Scholten; Johannes Hen-
drikus Deeterink; overl. fam. Hilde-
rink- ter Huurne; Gerhard en Dien ten 
Vregelaar- Velthuis; Christien Eps-
kamp; overl. fam. Velthuis- Koning; 
overl. fam. Holters- Grobbink; Peter 
Scholten; overl. fam. Scholten- Dee-
terink; overl. fam. Hilderink- Holters; 
overl. fam. Lubberink; Hennie Lubbe-
rink; overl. ouders Rupert- Noordink; 

overl.  ouders  Wilderink- Rupert; Jur-
gen Wilderink; Uit Dankbaarheid.

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de Vieringen gelden de Coro-

naregels (1,5 meter enz.), vooraf re-
serveren kan niet.

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

Contact & bezoek 
Broekheurnerweg 46, 
7481 PZ Buurse 
Secretariaat : tel. 06-12773335
e: buurse@franciscusparochie.nl
Het secretariaat blijft vooralsnog 
gesloten.

Er is in het weekend van 30 januari geen viering in ons kerkgebouw. U bent wel-
kom in een van de andere locaties.

Het beeld van St. Jozef
Als ik met pelgrims in Israël onderweg 
ben, dan ga ik graag naar de ruïne onder 
de kerk van Nazareth. Daarvan zeggen 
ze, dat daar de werkplaats van de hei-
lige Jozef geweest is. Als de toeristen 
weg zijn en het gebliep van de smartp-
hones verstild, dan mediteer ik graag in 
een hoekje, kijkend over de hopen steen, 
waar je met weinig fantasie een tim-
mermanswerkplaats voor je ziet. Met 
mijn ogen op een kiertje zie ik Jezus, 
kijkend naar zijn dierbare opvoeder die 
Hem leert, hoe landbouwwerktuigen ge-
maakt moeten worden of hersteld. Deze 
letterlijke ruimte vult voor mij de geeste-
lijke leegte tussen de bar mitswa (‘zoon 
van het gebod’), wanneer een Joode jon-
gen de leeftijd van dertien jaar bereikt, 
en het moment van het openbare leven 
van Jezus, dat op ongeveer dertig jari-
ge leeftijd aanvangt ergens in de woes-
tijn. Wat de leeftijd van Jozef geweest 
is weten we niet, maar centraal staat, 
dat hij net als Maria luisterde naar het 
woord van God en ernaar handelde. In 
de evangeliën spreekt Jozef nimmer. 
Maar in Mattheus spreekt God tot Jozef 
op vier kritieke momenten in de geschie-
denis van Jezus, in elk geval reageert 
Jozef onmiddellijk. Wanneer de engel 
tegen hem zegt, dat hij niet bang moet 
zijn om Maria als zijn vrouw te nemen, 
ontvangt hij haar in zijn huis. Wanneer 
hij hoort, dat hij met Jezus en zijn moe-
der moet vluchten naar Egypte, vertrekt 
hij die nacht nog. Als hij in een droom 
verneemt naar Israël terug te keren, doet 
hij dat. Als hij verneemt niet naar Judea 
te gaan, verandert zijn koers en vestigt 
hij zich in Galilea. Er staat een gipsen 
beeldje. Gebogen kijkt hij voor zich uit 
naar een Kindje, dat omgeven zal wor-

den met de lucht van het herders-
volk, zal stralen met de Koninklijke 
geschenken en de pijnstillende mir-
re voor drieëndertig jaar later. Jozef 
buigt met beperkt begrip en hij tem-
pert zijn strikte naleving van de Jood-
se wet. Hij maakt zich ook letterlijk 
gering in eerbied voor Gods onbegrij-
pelijke wegen. In geloof geeft hij zich 
over aan de taak, om het Kind lief te 
hebben en op te voeden. 

Pastor Theo van der Sman


