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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

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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Vaar naar diep water (Luc.5,4 )

Hoe diep moet je gaan?

Zaterdag 5 februari 
18.30 uur Bonifatius
Eucharistieviering 
P. Daggenvoorde.
Bonifatiuskoor

Zondag 6 februari
10.00 uur Marcellinus
Gebedsdienst
M. Reinderink en H. Landewé.
Marcellinuskoorgroep

Zondag 6 februari
10.00 uur Maria Praesentatie
Communieviering
Elles Veltkamp 

Zondag 6 februari
10.00 uur Pancratius
Eucharistieviering
W.Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Een geslaagd project:
Verbindend en inspirerend

- Digitaal bidden voor eenheid 
van de christenen -

Samen bidden voor eenheid van chris-
tenen in de week van 17-23 januari. On-
der andere via een digitale gebedskring 
met ruim 80 deelnemers. Via Whatsapp 
dagelijks twee teksten, een meditatie 
en een audio opname. Het gebed van 
de dag uitgesproken door leden van de 
plaatselijke gemeenschap, PKN of RK. 
Gevolgd door een verzoek tot persoon-
lijk gebed, bijvoorbeeld voor de onderlin-
ge waardering voor onze diverse manie-
ren voor het aanbidden van God. De re-
acties na afloop zijn positief en inspire-
rend: “Goed initiatief”, “zinvol  begin van 
de dag”, “elke dag een nieuw licht”, “lof 
voor oecumenische samenwerking”. Af-
gesloten met een oecumenische inter-
netdienst vanuit de Pancratiuskerk op 
zondag 23 januari. De missie spreekt me 
aan; respectvol kennisnemen van de an-
der, van de manieren en de gewoonten 
en het zoeken naar een middenweg. Ons 
gezamenlijk doel mag er zijn: het leven 
richten naar die ene God die er wil zijn 
voor alle mensen.

Elles Veltkamp

 Nog even 
-maar het komt niet vanzelf-

Bedankt voor uw 
kerkbijdrage

We houden u op de hoogte 
van onze actie!   

Jezus vraagt vis-
sers, vaklieden 

op hun ge-
bied, te va-
ren naar het 
diepste deel 
van het meer 

en juist daar 
hun netten uit 

te gooien. Ze sput-
teren tegen. Want dat kost meer moei-
te dan gewoon een beetje zwieren met 
de netten aan de oppervlakte. Dat sput-

teren, die weerstand die herken ik wel. 
Want het leven moet leuk zijn en aange-
naam en afwisselend en niet te zwaar 
en niet te moeilijk en het liefst wil ik wil 
dat vooral zelf bepalen. Je gaat toch niet 
moeilijk doen als het gemakkelijker kan!

Jezus vraagt juíst naar de diepte. Dat 
vraagt inspanning en lef. Het betekent 
onzekerheid wat er komt. En vooral: het 
raakt je, het kan ‘au!’ doen. Of je juist 
diep ontroeren, je leven overhoop gooi-
en en tot andere keuzes dringen. Naar 

de diepte gaan, in menselijke contacten, 
ontmoetingen zomaar, om te lezen of 
een fi lm te kijken. Dat gebeurt niet van-
zelf. Dat vraagt vertraging, je openstel-
len, je láten raken. 

De komende tijd gaan we vanuit de pa-
rochie met heel veel mensen in gesprek. 
Iemand noemde dat al heel wervend: 
We gaan de Paus helpen. Misschien 
klopt dat, maar we helpen vooral ons-
zelf. Wat raakt jou in je leven, wat is de 
onderstroom die niet zo vaak benoemd 
wordt maar je wel de drive geeft voor 
wat je doet (of juist nalaat)? Wat helpt je 
daarbij of wat hindert je? Om daar eerlijk 
over te zijn en daarover uit te wisselen: 
dat is spannend maar samen kunnen we 
elkaar én de gelovigen verder brengen.

Want in de die diepte ligt de verscholen 
kracht van ons geloof. Niet altijd zicht-
baar maar wel werkzaam.

Carla Berbée, pastoraal werker

Gelukkig. Er lijkt perspectief. Het co-
ronavirus heeft zijn sporen getrok-
ken. Wanneer parochianen vertellen 
over hun corona-ervaringen, vertel-
len zij vooreerst over hun onzeker-
heid. Angst besmet te raken én over 
alle beperkingen die het leven som-
ber maakte. Een vast ritme van acti-
viteiten is voor velen verdwenen. Niet 
alleen in samenleving, ook in onze 
kerk heeft Corona duidelijk toege-
slagen. Juist in kerkgemeenschap-
pen waar ‘ontmoeting’ een centraal 
thema is, hoor je mensen vertellen 
dat ze kerkelijke activiteiten misten. 
‘Kerk’ haalde niet de voorpagina van 
kranten zoals maatschappelijke or-
ganisaties, maar de wonden zijn er 
niet minder om. De landelijke Actie 
kerkbalans onderzocht ‘kerk in coro-
natijd’ De uitkomst was duidelijk. Na 
bijna twee jaar corona missen men-
sen in kerken het fysieke samenko-
men het meeste. Juist het ‘samen 
kerk-zijn’ blijkt grote waarde te heb-
ben. Velen hopen hun activiteiten 
weer spoedig te kunnen oppakken. 
Dat is een duidelijk beeld van het on-

derzoek. Maar óók, in de coronatijd 
hoefde je niet zoveel. Je kon rustig 
thuisblijven. Je kon toch niet meer 
actief zijn met activiteiten waarmee 
je in het verleden druk was. Hebben 
we door de corona misschien ‘acti-
viteit’ ingewisseld voor ‘passiviteit’? 

Pakken we, als de coronabeperkin-
gen zijn verdwenen, de draad weer 
op? Ik hoor een bestuurder van een 
koorgroep al zeggen: “Hoeveel men-
sen zullen straks weer op de repeti-
ties komen?” “Misschien moeten we, 
straks als we weer volop mogen be-
ginnen, maar eerst een reünie orga-
niseren, zodat de twijfelaars wél zul-
len aanschuiven.” Het zal een kunst 
zijn om elkaar te motiveren. Elkaar 
uit te nodigen mee te doen. Mis-
schien daagt de lange impasse ons 
ook uit nieuwe initiatieven te nemen! 
Nog even, dan kan het ‘kerkelijk le-
ven’ weer beginnen. Maar het gaat 
niet vanzelf. We zullen werk moeten 
maken van “samen kerk” te zijn.

Thij Willems

Voor de kapel van Het Saalmerink 
wordt met spoed een of meerdere 
kosters gezocht die bereid zijn om 
’s zaterdags-in de late middag- ge-
durende 1,5 uur assistentie te verle-
nen tijdens een liturgische viering.
De werkzaamheden zijn zéér divers 
en hebben allemaal een liturgische, 
alsook een symbolische betekenis. 
Uiteraard wordt u begeleid bij het 
vertrouwd raken met de activiteiten.
De waardering, de warme dankbaar-
heid van de mensen die bij deze vie-
ringen aanwezig zijn, is een belo-
ning die u absoluut goed zal doen.
Lijkt deze vorm van vrijwilligerswerk 
nét iets voor u, neem dan contact 
op met Laurens Lenderink: ‘ 06 22 
44 36 04
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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
VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR.

Lezingen: Jesaja 6,1-2a.3-8 // 1 Korintiërs 15,1-11 // Lucas 5,1-11.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK/GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

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: 
De viering van zaterdagavond vervalt. 
Het is nu zondag 6 februari 9.30 uur 
Woord en Communieviering mmv Da-
mes en Herenkoor.

Intenties weekend:
Erna Bouwmeesters-Ang.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Ouders Leferink-Wijlens: Mine 
Hartgerink.

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 8 februari géén viering.

Overleden:
Op donderdag 20 januari is overleden, 
Antoon Bouwmeesters echtgenoot 
van Truus Eijsink, op de leeftijd van 80 
jaar.

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

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZONDAG 6 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING (WAAR-
BIJ DE ONDERLINGE 1,5 ME-
TER AFSTAND IN ACHT DIENT TE 
WORDEN GENOMEN) M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Lector: de heer Johan Hofhuis. Kos-
ter: de heer Henk Abbink. Camera-
man: de heer Jos Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Antoon Lefe-
rink; Grada Leferink – Dwars.
GEBEDSINTIES: Bernard ter Braak; 
overleden ouders Hennie ter Huur-
ne en Adele ter Huurne – Thermathe; 
Herman te Koppele.

WOENSDAG 2 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’. 
Woord- en Communieviering waarbij 
mevrouw Elles Veltkamp de parochi-
eel voorganger is. Na afloop mogelijk 
koffie of thee.

IN MEMORIAM
* Op 19 januari is Kruno JureŠiĆ  in 
de leeftijd van 56 jaar overleden. Hij 

woonde aan de Jan Steenstraat 28. 
De uitvaartviering in de St. Pancra-
tiuskerk en in aansluiting daarop de 
begrafenisplechtigheid op begraaf-
plaats Het Waarveld, hebben za-
terdag 29 januari in besloten kring 
plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN
•  U hoeft zich niet meer op te geven 

voor het bijwonen van een liturgi-
sche viering! 

•  De meeste vieringen in de St. Pancra-
tiuskerk zijn via livestream te volgen. 
Ga hiervoor naar: https://kerkdienst-
gemist.nl/stations/2326-Pancrati-
uskerk-Haaksbergen en klik daarna 
‘Pancratius’ aan.

•  Het Pancratiussecretariaat is weer 
normaal geopend – dinsdags en 
woensdags van 09.00 tot 10.00 uur. 

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. 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 om 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR. 
Celebrant: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lector: de heer Gerrit de Munnik. 
Acolieten: René Broekhuis en Tri-
stan Damveld, processiekruisdrager 
Niek Beimer, Kosters: de heren Johan 
Kroeze, en Jos Westendorp. Camera: 
de heer Gerard Vaanhold. 

JAARGEDACHTENIS: Graddy Hen-
driks – Hannink; Gerrit Hendriks; Al-
oys Aellerinck; Hennie Broekhuis; 
Rikie Klein – Rot – Belshof; Gezina 
Waanders – Leferink; Marietje in den 
Nieuwenkamp – Horck; GEBEDSIN-
TENTIES: Annie Michorius – Wilden-
borg; Mariëtte Waanders; Henk Wes-
tendorp; Bibi Westendorp; Vader en 
Zoon Nico Rutte; Overleden familie 
Broekhuis – Drietelaar; Dine Witbreuk; 
overleden familie Pelle, overleden fa-
milie Wilpers; Toon Ottink; Marie Hol-
link – Wielens (ivm geboortedag 3 
februari)  

DONDERDAG 10 FEBRUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN
Voorganger Mw. Bernardie Broekhuis; 
Koster Mevrouw Tine Westendorp. De 
intenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze Lauden gelezen. Na 
afloop koffie of thee in de grote zaal 
van de pastorie. Ingaande 2022 is de 
maandelijkse Eucharistieviering op 
donderdagochtend van de 1e donder-
dag van de maand verschoven naar 
de derde donderdag. Dus op donder-

dag 17 februari is er een Eucharistie-
viering op donderdagmorgen.

MEDEDELINGEN:
•  We mogen weer vieren in onze ker-

ken. We houden rekening met de 
regels van het RIVM. Mondkapjes 
bij binnenkomst en verlaten kerk , 
1,5 meter afstand. In onze kerk mo-
gen 1/3 van het aantal zitplaatsen in 
casu 200 kerkgangers. U hoeft zich 
derhalve ook niet meer aan te mel-
den. Misintenties kunnen ook weer 
worden opgegeven.

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

•  Maria Lichtmis, 2 februari is ge-
weest, van oudsher einde Kersttijd. 
Op de graven op ons parochiekerk-
hof liggen nog vele kerststukken. 
Verzoeke deze van het graf van uw 
dierbare op te halen, dit maakt een 
verzorgde indruk van ons parochie-
kerkhof, bvd.;

•  Zaterdag 12 februari zal in de Eu-
charistieviering van 18.30 uur het H. 
Sacrament van her Vormsel worden 
toegediend aan een aantal kinderen 
uit groep 8. Vormheer is Mgr. Her-
man Woorts (hulpbisschop van het 
Aartsbisdom Utrecht);

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

ZONDAG 6 FEBRUARI, 10.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: Mevrouw Elles Veltkamp; Lectrice: mevrouw Astrid Jannink. 

ZONDAG 06 FEBRUARI:
10.00 uur: De maandelijkse gebeds-
dienst met herdenking van de parochi-
anen die de laatste 12 maanden zijn 
overleden en de parochianen waarvan 
we volgens het herdenkingsboek in 
de maand februari de jaargedachtenis 
vieren. Voorgangers zijn Marion Rein-
derink en Hannie Landewé. De zang 
wordt verzorgd door de Marcellinus-
koorgroep o.l.v. Marcel Bellers. 
        
MEDEDELINGEN:
•  Vanwege het coronavirus worden de 

voorgeschreven veiligheidsmaatrege-
len genomen. Wanneer u met meer 
personen dan normaal de gebeds-

dienst wilt bijwonen, verzoeken wij u 
dit op vrijdagmorgen 4 februari a.s. 
van 10.00 – 11.30 door te geven aan 
Hannie Landewé, tel.nr. 053-4281649. 

•  De Mariakapel is alle dagen open om 
een lichtje aan te steken. 

•  Tijdens de gebedsdienst kunt u 
achter in de kerk producten neer-
leggen voor de  Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen.  

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

JAARGEDACHTENIS: Geen 
GEBEDSINTENTIES: De levende en 
overleden leden van de Broederschap 
Processie naar Kevelaar.

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de Viering gelden de Coronare-

gels (1,5 meter enz.), vooraf reserve-
ren 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.

U bent weer welkom!


