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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

������������Muziek

•  Aanstaande weekend zijn 
er geen vieringen in de 
Franciscusparochie.  

•  Vanaf Aswoensdag 17 februari 
zullen er weer regelmatig vierin-
gen zijn in onze parochie.  

•  Aanstaande zondag, 7 februa-
ri,  is er wel om 09.00 uur een eu-
charistieviering in de H. Maria Ge-
boortekerk in Losser. Pastor Wil-
ly Rekveld is daar de celebrant. 
Deze viering, zonder kerkgangers, 
wordt via YouTube uitgezonden 
(https://www.youtube.com/c/
mariavluchtparochie)

Niet het laatste woord

Stuur uw vragen naar:
secretariaat@franciscusparochie.nlActiviteiten jongerenpastoraat

Oproep
De vuurvaste schaal waarop de koster 
van de Pancratiuskerk maandag 25 janu-
ari  oude gewijde palmtakjes verbrand-
de, is verdwenen . De schaal stond, om 
af te koelen,  bij de deur van de sacristie. 
Wil diegenen die deze schaal heeft mee-
genomen, deze svp terug (laten) bezor-
gen.  Info: 06-36298990.

Soms hoor of lees je berichten die je ra-
ken. Berichten die onmiddellijk een re-
actie van ‘eens of oneens’ oproepen. 
In  de Twentse Courant Tubantia van 
20 januari stond zo’n artikel. Op pagi-
na ‘meningen’ stond onder de kop ‘Het 
laatste woord’ de column ‘kaf en ko-
ren’ van Theo Krabbe.   Een artikel met 
de titel: ‘Stop kardinaal Eijk, geef geen 
geld!’   Een vrijwilliger die zich met hart 
en ziel inzet voor onze kerk appte me er-
over al vroeg in de ochtend en stuurde 
me de tekst toe. In een volgend app-be-
richt schreef hij: ”Het is maar wat de 
parochiaan lezen wil.” De column van 

Theo Krabbe riep vragen op.  In niet al-
leen vragen van ‘gelijk-of-ongelijk’, maar 
vooreerst vragen tot verheldering.    Te-
recht. Daar waar er te weinig transpa-
rantie is, ontstaan snel misverstan-
den.  Terecht dat mensen, dat u vragen 
stelt. Een duidelijk positief effect van 
de column is dat we worden wakker ge-
schud en vragen gaan stellen die onder 
ons leven. 

Jammer dat de columnist Theo Krab-
be enkele forse fouten maakt; terwijl hij 
zich wil afzetten tegen kardinaal Eijk, 
gebruikt hij de parochie als schietschijf. 

Een onbedoelde misser? Belangrijk is 
dat we door die column duidelijker gaan 
beseffen welke rol we zelf in onze kerk-
gemeenschap hebben; of moet ik zeg-
gen: kúnnen hebben. Te vaak gedragen 
we ons als buitenstaanders, maar juist 
in een piramidale organisatie is de basis 
uiterst belangrijk. Die heeft het laatste 
woord. Daarom: wordt zelf actief in onze 
kerk en wanneer u vragen heeft: laat het 
ons weten. Ieder van u krijgt persoon-
lijk antwoord én komende weken wil-
len we een aantal vragen (geanonimi-
seerd) en onze antwoorden in ‘Op Weg’ 
publiceren.   

Thij Willems, 
Parochiebestuur, PR & Communicatie

Nu ik veel 
thuis ben, is 
’s morgens 
één van de 
eerste dingen 

die ik doe als 
ik beneden kom, 

de radio aanzetten. 
Na het nieuws zoek ik een goede zen-
der of mooie muziek via Spotify. De laat-
ste vind ik een fantastische uitvinding. 
Je luistert namelijk alleen maar naar 
nummers van eenzelfde genre of mu-
ziek die je zelf geselecteerd hebt in ‘fa-
vorieten’. Muziek doet iets met me, mis-
schien wel meer dan vóór Corona. Van 
Duitse Schlagers word ik vrolijk. Met 
pop- en rockmuziek kun je even lekker 
uit je dak gaan, of teruggaan in herinne-

ring naar dat bijzondere concert dat je 
bezocht. De top 2000, elk jaar in decem-
ber, is voor ons gezin zo’n moment om 
een overzicht te verkrijgen van de meest 
populaire muziek. Klassieke muziek is 
lekker als je stil wilt worden, al snap ik 
sommige piano- of vioolconcerten ook 
helemaal niet! 

De laatste tijd zoek ik ook steeds vaker 
naar inspirerende muziek. Dat is mu-
ziek met een goede tekst die me aan 
het denken zet, op een fi guurlijke manier 
voedt.  Zo’n tekst kan ik soms gebruiken 
voor mijn werk. Ik sla zo’n tekst of mu-
zieknummer dan op in mijn favorieten-
lijst in de hoop dat ik er ‘later’ nog eens 
iets mee kan. Een thema voor het jon-
gerenpastoraat komt, terugkijkend naar 

de laatste jaren, ook vaak uit een zo’n 
liedtekst. 
Samen zingen betekent ook veel voor 
mij. Of het nu gaat om de carnavalsnum-
mers gespeeld door een dweilorkest of 
de christelijke (koor)muziek in de kerk, 
beide kunnen ze me tot op het bot ra-
ken. Met mijn kleinkinderen mag ik ook 
graag zingen en muziek maken.  
Daniel Lohues zingt het heel mooi in zijn 
nummer ‘baat bij muziek’. https://www.
youtube.com/watch?v=twuGoyfTd5k   
Muziek is universeel, overstijgt afkomst 
of religie. Muziek markeert het moment, 
laat je soms zelfs dansen. Naar een be-
paald nummer kun je bijvoorbeeld nooit 
meer onbevangen luisteren omdat je 
het gehoord hebt in een fi lm, bij een hu-
welijksviering of een uitvaart.
We zeggen ook wel eens ‘zingen is 
twee keer bidden’. Laten we dan vooral 
veel samen naar muziek luisteren, zin-
gen en dansen, als het weer mag na-
tuurlijk, want dat gebed kunnen we wel 
gebruiken. 
Zo belangrijk is muziek voor mij. Voor u/ 
jullie ook? 

Ans te Lintelo, 
coördinator Jongerenpastoraat

Op dit moment heeft onze parochie één 
duidelijk active jongerengroep:  M25. De 
naam M25 is ontleend aan een bijbel-
tekst van Mattheus.  Nadat deze jonge-
ren bij een vormselproject betrokken wa-
ren, hebben zij hun veelal diaconale ac-
tiviteiten voortgezet. Ans  te Lintelo uit 
Losser zal komend seizoen in onze pa-

rochie naast M25 nieuwe jongerenactivi-
teiten ontwikkelen. Ans heeft als pasto-
raal jongerenwerker  jarenlange ervaring 
in de parochie Maria Vlucht (Losser). 
Sinds kort heeft zij een kleine parttime 
functie (5 uur) in onze parochie.  Samen 
met pastor Frank de Heus heeft ze reeds 
contacten gelegd met basisscholen. Het 

eerste nieuwe project waaraan vier ba-
sisscholen uit onze parochie meedoen 
is ‘JP Sircelslag’. Deze thema/speldag is 
op 28 mei gepland. Een enthousiast be-
gin van nieuw jongerenpastoraat in onze 
parochie.

T.W.

Mariakapel
De Mariakapel is in elke kerk van onze 
parochie alle dagen van 09.00 tot 17.00 
uur geopend voor een persoonlijk gebed 
en/óf voor het opsteken van een kaars-
je en/óf het brengen van houdbare arti-
kelen voor de Voedselbanken Enschede 
- Haaksbergen. 

•  Ook tijdens de lockdown periode 
wordt er vanuit élke locatie/ pa-
rochiekerk eenmaal per maand 
een bloemetje bezorgd bij ie-
mand uit uw geloofsgemeen-
schap. Een teken van meeleven, 
van bemoediging.  Ook ú kunt 
(ook anoniem) een briefje met 
daarop de naam en het adres 
van iemand die u vanuit uw ge-
loofsgemeenschap het maande-
lijks bloemetje zou willen geven 
in de box, die veelal staat in de 
Mariakapel, doen. Vermeldt u 
op het briefje ook waarom die-
gene een bloemetje zou moeten 
krijgen?
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR;  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

Behoudens de kerkdiensten die via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden, zullen voorlopig alle andere kerkdiensten in de Pancratiuskerk, Bonifatiuskerk, 
Lourdeszaal , Maria Praesentatiekerk te Buurse, en de Marcellinuskerk te Boekelo komen te vervallen. 

Via www.franciscusparochie.nl wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.  

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: 5e Zondag door het jaar

Zaterdag 6 februari 19.00 uur Gebeds-
viering  mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
De zusjes Angela, Ivonne en Silvia 
Leferink: Maria Gerharda Laarveld: 
Hendrik Hartgerink: Harrie Wielens: 
Uit dankbaarheid voor een goed her-
stel van een coronapatiënt: Erna 
Bouwmeesters-Ang.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Lida Aalderink-Eijsink; Mine Lefe-
rink-Koppelman: Trudeke Webbink: 
Gerrit Jan Barink: Ouders Leferink-Wij-
lens: Hennie Natter.

Vooraf aanmelden voor iedere viering 
is nu verplicht i.v.m. het maximum van 
30 mensen per viering. Aanmelden 
kan als u uiteraard geen coronagere-
lateerde 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. 

Actie Kerkbalans 2021
Jaarlijks wordt eind januari de Actie 
Kerkbalans gehouden. De Actie Kerk-
balans wordt altijd in St. Isidorushoe-
ve mogelijk gemaakt door de inzet van 
vele vrijwilligers.  Vanwege de huidige 
coronapandemie en de maatregelen, 
die momenteel gelden vinden we het 
niet wenselijk om in deze situatie de 
Actie Kerkbalans te houden. We heb-
ben besloten om de   Actie Kerkba-
lans te gaan verplaatsen naar een la-
ter moment dit jaar. Ter zijner tijd zult 
u worden geïnformeerd over wanneer 
en hoe de Actie Kerkbalans dit jaar zal 
plaatsvinden.  
Locatieraad H. Isidorus

Kinderkamp

ZONDAG 7 FEBRUARI: ER IS DEZE 
ZONDAG GÉÉN EUCHARISTIEVIERING 

MEDEDELINGEN:
•  Opgegeven intenties zullen in de eerst-

volgende viering gelezen worden.
•  Voornemens de eerstvolgende Eucha-

ristieviering te houden op zondag 21 
februari om 09.30 uur met pastor Wil-
ly Rekveld als voorganger en met mu-
zikale medewerking van het dames- 
en herenkoor uit Boekelo. 

•  U kunt de eerder uitgezonden vie-
ringen terugkijken via de navolgen-
de link: https://kerkdienstgemist.nl/

stations/2326.
•  Door vertraging van KPN werkzaam-

heden zullen er voorlopig geen nieu-
we online uitzendingen vanuit de Pan-
cratiuskerk plaatsvinden.  

Contact & bezoek
Secr. Markt 20, 
7481 HT Haaksbergen
Het secretariaat is voorlopig 
alleen telefonisch bereikbaar 
op di. en wo. van 9.00 tot 10.00 uur
tel. 06 36298990 (tijdelijk)
e.: pancratius@franciscusparochie

“Fijn die samenwerking met andere religies”

Whatsappgroep Week van 
gebed voor de eenheid

Online uitzendingen Pancratiuskerk 

ZATERDAG 6 FEBRUARI: ER IS DEZE 
ZATERDAG GEEN VIERING
DONDERDAG 11 FEBRUARI: ER IS DEZE 
DONDERDAG GEEN VIERING

MEDEDELINGEN:
•  Opgegeven intenties zullen in de eerst-

volgende viering gelezen worden.
•  Ingaande Aswoensdag (17 februari) 

worden de vieringen weer opgestart 
met maximaal 30 kerkgangers. U kunt 
zich vanaf nu weer aanmelden voor 
de Aswoensdagviering om 18.30 uur 

(celebrant pastoor Paul Daggenvoor-
de) en de zaterdagavondvieringen om 
18.30 uur. 

•  U kunt de eerder uitgezonden vie-
ringen terugkijken via de navolgen-
de link: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/23267.

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

ZONDAG 7 FEBRUARI IS ER GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  Opgegeven intenties zullen in de eerstvolgende viering gelezen worden.
•  Planning de eerst volgende viering: zondag 7 maart 10.00 uur. Viering van 

Woord en gebed met parochiële voorgangers. mmv gemengd koor Boekelo. 

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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

DE VIERING VAN WOENSDAG 10 FEBRUARI KOMT TE VERVALLEN. 
Vanaf Aswoensdag (17 februari) zullen er weer vieringen in de Lourdeszaal wor-
den gepland. 

ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 FEBRUARI IS ER GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•   Opgegeven intenties zullen in de eerstvolgende viering gelezen worden.
•  De eerstvolgende Viering is gepland op zaterdag 20 februari om 19.00 uur. Dat is 

een Eucharistieviering met ‘askruisje’, voorganger pastoor Daggenvoorde.

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

De week van het gebed voor de een-
heid van 17-24 januari jl. gaf de moge-
lijkheid tot een dagelijks contactmo-
ment via Whatsapp. Een tekst, twee 
lezingen en een gebed uitgesproken 
door mensen uit de vier deelnemen-
de geloofsgemeenschappen. ( PKN, 
Joshua-gemeente, Leger des Heils en 
Franciscusparochie)

Onder de reacties van de ruim 70 deel-
nemers was veel positiviteit. In deze 
tijd van afstand houden toch verbin-
ding maken. Een waardevol begin van 
de dag. De samenwerking met en deel-

name van de andere geloofsgemeen-
schappen. De overweging en een bij-
passend lied als optie in de meege-
stuurde afbeelding. De mogelijkheid 
tot continuïteit werd voorgesteld.  Alle 
reacties nemen we mee in de evaluatie. 
Voor de RK parochie geldt dat er voor 
de Vastentijd opnieuw een gebedsapp 
zal worden opgestart. Zie de uitgebrei-
de hierover berichtgeving in  ‘Op Weg’ 
van volgende week. Voor opgave kun je 
nu reeds een appje sturen naar pastor 
Frank de Heus, 06-30098833. 

Elles Velkamp

In 2021 organiseert het Aartsbisdom 
Utrecht een kinderkamp (voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar). Dit kamp vindt plaats 
op Kampeerboerderij ‘De Heidebloem’ 
in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. De 
activiteit heeft als thema: ‘Vrienden voor 
het leven’. Kosten: € 125 per kind. Als er 

meerdere kinderen uit een gezin mee-
gaan, is er een speciaal tarief van € 70 
per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = 
€ 195 i.p.v. € 250). Aanmelden via www.
jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021. 
Meer informatie: jacqueline.kolfscho-
ten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

De Locatieraad Pancratiuskerk meldt dat er voorlopig, door vertraging van KPN 
werkzaamheden,  geen online uitzendingen vanuit de Pancratiuskerk kunnen 
plaatsvinden. We hopen op spoedige hervatting. 


