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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
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

Gered

Zaterdag 6 maart
18.30 uur 
Bonifatius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Koorgroep Pablo

Zondag 7 maart
9.30 uur
Pancratius 
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius-koorgroep

Zondag 7 maart
10.00 uur
Maria Praesentatie  Buurse
Gebedsdienst
E. Veltkamp

Zondag 7 maart
10.00 uur 
Marcellinus Boekelo
Gebedsdienst
M.Reinderink en H. Landewé

Vast en en hoe?

DIY pakket paaskaars
Vastenactie 2021
De samenwerkende parochies in Zuid-
oost Twente hebben, zoals u eerder 
heeft kunnen lezen, gekozen voor het 
project ‘Beroepsopleiding Banglade-
sh’. Op de website ziet u bij het LAAT-
STE NIEUWS’ elke week nieuwe infor-
matie over dit project. U kunt dit project 
o.a. ondersteunen via rekening NL21 
INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenac-
tie, Den Haag, o.v.v. Campagneproject 
Bangladesh. 

Op onze website vindt u tevens bij DI-
ACONIE informatie over nieuwe activi-
teiten in deze Vastentijd. Kunt u de ge-
zochte gegevens niet direct vinden? 
Typt dan bij ‘ZOEKEN’ het onderwerp in 
dat u zoekt.

H eeft u vragen? Stuur uw vragen naar: 
secretariaat@franciscusparochie.nl

Als scholier 
liep ik de 

tent binnen 
van een 
evangelisa-
tiecampag-
ne. In het 

stadspark 
van de Zwolse 

bin- nenstad. Ik kreeg 
een spie- geltje. ‘Zie hier van wie 
God houdt’. En zag mezelf. Anders dan 

de campagne bedoelde, keek ik er hele-
maal niet van op. Dit ‘goede nieuws’ was 
mij niet nieuw. En nauwelijks bron van 
extra vreugde. Want als er al iets was, 
dat ik als katholieke jongen wist, dan 
precies dit: dat God van mij houdt. Zelfs 
de tekst uit de Blijde Boodschap kende 
ik. ‘Alzo houdt God van de wereld, dat 
hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezon-
den’. Bij de organisatie bleef niet onop-
gemerkt dat ik wist dat dat Jezus was. 
Het wakkerde hun   zendingsdrang aan. 

Er volgde een gesprekje dat toen voor 
mij onnavolgbaar was. We kwamen van 
twee totaal verschillende werelden. Ie-
der als volgeling van Jezus onderweg, 
maar elk vanuit een heel ander uitgangs-
punt. Wij, katholieken die zich gemakke-
lijk en al te lichtvoetig bemind voelen. 
Zij, die zich zondig weten en aangewe-
zen op redding. Maar inmiddels opge-
wekt. Want door het evangelie gered uit 
verdoemenis. Inmiddels zijn we enkele 
weken onderweg in de Veertigdagen-
tijd. Met onthouding, boete, aalmoes, en 
gebed bereiden we ons voor om de ul-
tieme uiting van Gods liefde te kunnen 
meemaken; de kruisdood en de verrijze-
nis van Jezus. Misschien goed, -en beter 
dan ik toen kon-, juist nu te overwegen 
wat redding is: liefde zonder verwijt, die 
de verbinding niet opgeeft, maar voedt 
door echte zelfgave. 

Pastoor Daggenvoorde 

Een van de ouders van onze vormelin-
gen stuurde Rik Ledoux, stagiaire bij 
pastoor Paul Daggenvoorde, de vraag: 
“Wat is de betekenis van Vasten en hoe 
kunnen we daaraan meedoen?” 

Rik stuurde hen het volgende antwoord:
“Leuk om te horen dat jullie er thuis mee 
bezig willen. Het belangrijkste doel van 
de Vastentijd is voorbereiding op Pa-
sen, als we vieren dat Jezus leeft, en 
misschien wel net zo belangrijk: dat wij 
mét Jezus leven, en ook proberen zoals 
hem te leven. Een wat ouderwets woord 
dat daar in de kerk voor wordt gebruikt 
is het woord ‘bekering’: dat is achter je 

laten wat er in je leven slecht is, en wat 
je van God afhoudt, om ruimte te maken 
voor God en voor goede dingen. 
Dat kan op verschillende manieren, en 
dat kan je in principe zelf invullen. Wat 
veel mensen doen is dat ze iets uitkie-
zen uit hun leven wat ze eigenlijk niet no-
dig hebben en dat dan opgeven voor de 
tijd tot Pasen. Bijvoorbeeld geen toetje 
na het eten of minder netflixen. Het geld 
dat je daarmee uitspaart kan je dan aan 
een goed doel geven, en van de tijd die 
je overhoudt kan je bijvoorbeeld iedere 
dag 10 minuten extra aan gebed beste-
den, of op het moment van het toetje een 
stukje Bijbel lezen. Bijvoorbeeld iedere 

Bestel je DIY pakket voor je persoonlij-
ke paaskaars. Voor € 10,00 krijg je twee 
witte/crème kleurige stolpkaarsen,  een 
instructie en een flink aantal kleuren bij-
enwas om de kaarsen te versieren. 
Twee kaarsen? Dan kun je er ook twee 
máken: éen voor jezelf en éen om weg 
te geven. De paaskaars is bij uitstek het 
teken van licht, leven en hoop. 
Met de meegeleverde instructie kun je 
thuis aan de slag. Daarna komen we on-
line samen via Teams. Er is een korte in-
leiding en ruimte om vragen te stellen, 

ervaringen uit te wisselen en eventuele 
resultaten/knelpunten te laten zien. Bij 
aanmelding ontvang je een uitnodiging 
in de mail. 
Opgave: Vóór 15 maart:  jeanette-
vanembden@gmail.com 
Vermelden hoeveel pakketjes en waar 
ophalen:
1.Alpons Ariënshuis tijdens openingsu-
ren ( zie colofon) 
2.Kerkelijk buro PKN (tel. 053-5741725).
Kosten:   € 10,0 per pakket overmaken 
naar: NL62RABO0322434408 t.n.v. 

JW van Embden-Poot ovv “Paaskaars 
2021”.
Ophalen pakketten: vanaf dinsdag 23 
maart. Beperkte mobiliteit? Thuisbezor-
gen mogelijk. 
Datum online bijeenkomst: maandag 29 
maart, 19.30 uur. 
Wijding: indien gewenst tijdens paaswa-
ke op 3 april.   
Zie ook www.franciscusparochie.nl/
nieuws
Jeanette van Embden, Margot Dijkman 
en Elles Veltkamp

dag een hoofdstuk uit het Matthëuse-
vangelie. Of je luistert samen naar een 

podcast over een Bijbeltekst, zoals de 
app Bidden Onderweg. Belangrijk is dat 
je iets kiest wat je aankan (het moet niet 
te zwaar zijn, zeker niet nu veel leuke 
dingen al niet doorgaan) en wat je helpt 
om goed te doen en bij God te komen.”
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

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

Het aantal parochianen bij de kerkdiensten is beperkt. Reserveren is noodzakelijk.
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: 3e Zondag van de Veertigdagentijd

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

Intenties Weekend:
Mine Leferink-Koppelman: De zusjes 
Angela, Ivonne en Silvia Leferink: Hen-
drik Hartgerink: Toon Brouwers: Fam. 
Aarnink-Blankenborg.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Silvia Leferink.

Vastenactie:
Achter in de kerk staat een bus voor 
uw bijdrage aan de vastenactie.

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

ZONDAG 7 MAART OM 10.00 UUR: GE-
BEDSDIENST met herdenking van de 
parochianen die de laatste 12 maanden 
zijn overleden en de parochianen waar-
van we volgens het herdenkingsboek 
in de maand maart de jaargedachtenis 
vieren. Voorgangers zijn Marion Rein-
derink en Hannie Landewé. 
       
MEDEDELINGEN:
•  Vanwege het coronavirus zijn de voor-

geschreven veiligheidsmaatregelen 
genomen. Er mogen maar dertig per-
sonen en vier koorleden aanwezig zijn 
om besmetting te voorkomen. Ieder 
wordt verzocht met mondkapje de 
kerk binnen te komen en ook weer te 

verlaten. U kunt op vrijdagmorgen 5 
maart a.s. van 10.00 – 11.30 uur een 
plaats reserveren bij Tineke van der 
Pol, tel.nr. 053-4281700 of bij 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 neerleggen voor de  
Voedselbank Enschede-Haaksbergen. 

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

Nieuwe beelden op onze website 
Op de parochiewebsite heeft Gerard Vaanhold foto’s geplaatst over de afscheids-
viering van pastor Margo Dijkman. Wanneer u de gehele viering wilt terugzien, kijk 
dan op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327. Op onze website vindt u niet 
alleen nieuwe  informatie over DIACONIE en de VASTENACTIE 2021, tevens staat 
er de laatste informatie over onze parochie en haar activiteiten en u kunt op onze 
site digitaal een kaars ontsteken.

ZONDAG 7 MAART OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór zaterdag 6 maart 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. 
Deze viering is vanwege het nog aan-
leggen van glasvezel, niet te volgen via 
kerkdienstgemist.nl. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis. Koster: de 
heer Jos Wetzelaer. Toezichthouder: de 
heer Chris Deursen. 
JAARGEDACHTENIS (van 31-1 t/m 7-3): 
Gerbin Vaanhold; Gerhardus Bernar-
dus Wijlens; Dinant Dijkhuis en familie 
Christiaan Dijkhuis – Lammers; Tonnie 
Deursen – Markink; Herman Belshof. 
GEBEDSINTENTIES (van 31-1 T/M 7-3): 
Herman Damveld; overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huurne 
– Termathe; Lenie Hamers en José Hei-
dendael; Anneke ten Vregelaar, ouders, 
broers en zuster; Theo Tenhagen; Ger-
bin Vaanhold; Ans van de Wetering – 
Reith; Corrie Olthof – Lathouwers; Lies 
Dijkhuis – Op den Akker, Dinant Dijk-
huis en hun overleden kinderen; Minie 
Hofmeijer – Wielens; ouders Somhorst 

– Geesink, kinderen en kleinkinderen; 
ouders Belshof – Bossewinkel, kinde-
ren en kleinkinderen. 

MEDEDELINGEN:
•  Net als andere jaren hangt, vanuit de 

Triomfboog boven het priesterkoor 
(vóór het kruisbeeld) het hongerdoek, 
in het jaar 2000 in filet-borduurtech-
niek vervaardigd door leden van het 
Pancratius dameskoor en blijft han-
gen tot Paaszaterdag.

•  In de Mariakapel staat de collecte-
bus waarin u geld kunt deponeren 
ten behoeve van de Vastenactie 2021: 
‘Werken aan je toekomst’. Meer over 
deze actie kunt u ook lezen op de 
Franciscuswebsite.

•  GEZOCHT: 
Medewerk(st)er secretariaat Pancra-
tiuskerk (vrijwillig). Ongeveer 2 á 3 
uur p.w. Werkzaamheden: verwerken 
van misintenties en koffie zetten. Lijkt 
het je wat neem contact op met tel: 
06-36298990

Contact & bezoek
Secr. Markt 20, 7481 HT Haaksbergen
Secretariaat, tel. 053 – 572 13 53.
open di. en wo. van 9.00 tot 10.00 uur
e: pancratius@franciscusparochie

ZATERDAG 6 MAART 2021 OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
KOORGROEP PABLO
Celebrant: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lector: Mevrouw Ria Deggerich. 
Acolieten: Niels ter Braak en Mats Die-
penmaat. Processiekruisdrager: Marije 
Gerdes. Kosters en suppoosten: de he-
ren Johan Kroeze, Gerrit Menkehorst 
en Jos Westendorp.

Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering dient u zich 
voor zaterdag 6 maart om 12.00 uur 
op te geven via email joswestendorp@
home.nl of tel 06 186 00 463

JAARGEDACHTENIS: Herman Leferink, 
Hennie Westendorp (van de Veldmater-
straat), Marietje Wielens-Meijerink (eer-
ste Jaargedachtenis)
GEBEDSINTENTIES: Hennie Asbroek; 
Johan Vaanhold van de Nachtegaal-
straat; Henk ten Hoopen (van de Hen-
gelosestraat), Marinus Wielens, Ber-
nard Horck, Okke Wielens, Thea 

Borkees-Waschers.  

DONDERDAG 14 MAART OM 
09.00 UUR: LAUDEN, THEMA 
VEERTIGDAGENTIJD
Voorganger: mevrouw Bernardie Broek-
huis. Koster: mevrouw Tine Westendorp
De misintenties van zaterdag worden 
ook gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  De vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden via: https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/2327

•  Vriendelijk verzoek: Op vele graven op 
het kerkhof liggen nog kerststukjes. 
Zou u deze willen verwijderen van het 
graf van u dierbare. Bij voorbaat dank.

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB  
Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053 – 57 21419, 
Open do. 9.30-10.00 uur
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 10 MAART OM 09.30 UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: de heer Ben ten Hove. 
U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretari-
aat op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur op 
053 – 574 39 29. 

ZONDAG 7 MAART 10.00 UUR: GE-
BEDSDIENST MET MUZIKALE ONDER-
STEUNING VAN DHR. SANDER FOX.
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp; 
Lectrice: mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: Annie ter Huur-
ne- Horck; Ilse Kamphuis; Trui Scholten 
Ellering; Gerhard ten Vregelaar.
GEBEDSINTENTIES:  Derk Bruins; Her-
man ter Huurne; Johan Ketterink; Ber-
nard Hilderink; De levende en overle-
den leden van de Broederschap Pro-
cessie naar Kevelaar. 

MEDEDELINGEN:  
•  De nog openstaande intenties van 

Kerstmis worden gelezen met Pasen.

•  In het kader van de Vastenactie 2021 
“Werken aan je toekomst’ Campagne-
project: Beroepsopleiding Banglade-
sh,school voor kwetsbare groepen”’ 
is er na de Viering op 7 maart een ex-
tra kerkdeurcollecte.

•  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


