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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: 0e: 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
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Column pastoraal team

 Licht en donker, op koers

•  Zelf paaskaars maken
Opgave tot 15 maart zie: 
www.fransciscusparochie.nl/
nieuws

•  Muziek verbindt mensen
23 maart 19.00- 20.15 uur kennis-
making met Syrisch-Orthodoxe mu-
ziek en traditie. Activiteit in Bonifa-
tiuskerk i.s.m. KBO/PCOB . Gratis te 
volgen via www.kerkdienstgemist.
nl/stations/2327 

Het lijdensverhaal, een verhaal over pesten

Communicanten en het ‘land zonder zorgen’

Klopt de uitspraak van Theo Krabbe: 
“De bisschop heeft de absolute macht 
over de parochies, ook in geldelijke 
zin?”

In mijn antwoord wil ik me beperken 
tot ‘in geldelijke zin’ (=fi nanciën). Bij de 
overheid kennen we situaties dat dat 
provincie preventief toezicht houdt op 
een gemeentelijke begroting. In de onze 
kerk is de regelgeving dat het bisdom 
(bisschop) toezicht houdt op de begro-
tingen van een parochie. Een eenmaal 
door de bisschop goedgekeurde be-
groting geldt dan voor de parochie als 
grondslag voor uitgaven in het komend 
jaar. Indien zaken niet concreet in de be-
groting zijn opgenomen zal men hande-
len zoals een ‘goed huisvader’ betaamt. 
Gangbaar is dat men bij uitgaven bo-
ven de tweeduizend euro toestemming 
vraagt. In bijzondere situaties zoals bij 
langdurige overeenkomsten (bijv. huur-
contracten) of verkoop van gebouwen 
dient de parochie ook goedkeuring te 
vragen. De vrijheid van zelfstandig han-
delen zijn in onze samenleving en in 
onze kerk bij publiekrechte instellingen, 
en dus een “verticaal” toezicht kennen, 
te vergelijken. Dat betekent ook dat men 
altijd bij een hogere instantie bezwaar 
kan indienen.  Het is natuurlijk waar dat 
bij privaatrechtelijke instellingen een 
bestuur meer handelingsvrijheid heeft, 
maar de uitspraak dat bisschop Eijk de 
absolute macht heeft over de fi nanciën 
van een parochie is onjuist. 

Thij Willems
Parochiebestuur, PR & Communicatie

Vastenactie 2021 
Op de website vindt u informatie over onze 
Vastenactie die concreet de meest kwetsba-
re mensen ondersteunt. U kunt daar kennis-
maken met Eshita (38) die met haar baan te 
weinig verdiende om van te leven. Via Cari-
tas leerde zij kippen alsmede eenden fokken 
en wormencompost maken. Ook vaccineert 
zij pluimvee voor andere huishoudens. Met 
wat zij daarmee nu verdient, kan zij de oplei-
ding van haar zoon betalen. Doe mee, onder-
steun onze vastenactie: NL21 INGB 000 000 
5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 Er zijn dingen 
waar je veel 

voor over 
moet heb-
ben. Dat 
weet je 
natuur lijk 

niet van te-
voren. Maar 

gaandeweg wordt dat pas duidelijk. Het 
heeft met passie te maken of met taaie 
onverzettelijkheid. Sporters bij de Para-
lympics maken dat duidelijk. Het is het 
sportieve plezier. Maar ook zich willen 
bewijzen: dat ook iemand met een ‘niet 
meer compleet ’lichaam tot ongekende 
prestaties kan komen. 
Wat daarachter schuil gaat, daar heb-

ben de meesten geen idee van. Trainen, 
uren in dagen in jaren. En het trainen van 
de geest in stugge discipline. 

Maar goedbekeken zijn er veel mensen 
die zo’n strijd leveren. Een rechercheur 
die niet opgeeft in de speurtocht na een 
wrede moord. In zijn geduld en onop-
houdelijk zoeken wil hij gerechtigheid 
voor de nabestaanden bewerkstelligen. 
Of een man zijn dementerende vrouw 
wil blijven verzorgen in hun eigen omge-
ving. Ook al vraagt dat steeds meer, 24 
uur per dag. 
Een proces van doorzetten, volhouden 
en op koers blijven. In de vaste overtui-
ging dat dit de juiste weg. Dat hierin de 
bedoeling van je leven ligt. 

Carla Berbée, pastoraal werker 

Zaterdag 13 maart
18.30 uur 
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Koorgroep Bonifatius

Zondag 14 maart
9.30 uur
Pancratius 
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Koorgroep Pancratius

Een eigentijdse manier van leren kijken 
naar een oud verhaal. Pesten en pest-
gedrag is een onderwerp in onze maat-
schappij aandacht verdient. Pesten is 
voor slachtoffers enorm ingrijpend en 
kan grote gevolgen met zich meebren-
gen. Het kan zelfs een lijdensweg zijn. 
Jezus weet ook hoe het is om gepest 
te worden. In onze Bonifatiuskerk in de 
Veldmaat zal 17, 18 en 19 maart een in-
teractieve expositie te zien zijn. Uiter-
aard corona-proof. De expositie bestaat 

uit 14 foto’s van 50 x 50 cm. Iedere foto 
heeft een verbinding met één van de 
prachtige staties uit de kruisweg die in 
deze kerk hangt. Bij sommige foto’s kan 
men een korte opdracht uitvoeren. Een 
uitdaging om met elkaar in gesprek te 
gaan. Met een routeboekje loop je dan 
in zo’n 40 minuten langs de foto’s. Deze 
bijzondere expositie is voor belangstel-
lenden/parochianen open op woens-
dag 17 maart tussen 13.00 u en 17.00 u. 
Dan is Ans te Lintelo aanwezig om u te 

ontvangen en begeleiden. Op 18 en 19 
maart zullen een aantal groepen uit de 
bovenbouw van basisscholen de expo-
sitie op afspraak bezoeken. Wilt u infor-
matie over dit bijzondere project in de 
Bonifatiuskerk, bel of mail naar dan naar 
Ans te Lintelo, coördinator jongerenacti-
viteiten: ans.telintelo@mariavlucht.nl of  
tel.06-30958689.

Als wij in het ‘Onze Vader’ bidden: “Uw 
Rijk kome”, dan bidden we dat we uitzien 
naar het land van God. Een land waar het 
goed is voor iedereen. Hier en nu kun je 
af en toe al iets van dat land ervaren. Op 
zulke momenten beleef je nadrukkelijk 

dat God voor ons zorgt. Daar hebben we 
met de kinderen die zich voorbereiden op 
hun Eerste heilige Communie over nage-
dacht. We hebben een denkoefening ge-
daan. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen 
dat alles bij God vandaan komt. De kinde-

ren hebben bij die denkoefening een mo-
bile gemaakt. Niet één om mee te bellen, 
maar om op te hangen. Kinderen en ou-
ders hebben mooie foto’s gemaakt van 
hun mobiles die ontworpen waren door 
Alice Snijders uit onze parochie. 

Jongerengroep M25 
Enthousiaste jongeren in onze parochie 
speelden zondagavond 7 maart een on-
line quiz met een enkele gasten. Een pit-
tig spel, maar ook een prettige kennis-
maken met Merijn en Roan. Nieuwe le-
den van groep M25.    Natuurlijk was er 
ook ruimte om samen online plannen te 
maken voor het nieuwe seizoen.  Voort-
bouwen op ervaringen in het afgelopen 
jaar zoals een bezoek aan een gevange-
nis en aan De Wonne  in Enschede, en 
nog veel meer.  Wil je informatie: kijk op 
de website van onze parochie. Typ bij 
‘ZOEK’: M25 
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

VIERDE 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: 4e Zondag van de Veertigdagentijd

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 13/14 maart worden ge-
lezen tijdens de eerstvolgende viering 
op zondag 21 maart. Wilt u dit anders 
laat het ons dan weten.

Vastenactie:
Het project van de H.Geest-parochie 
is dit jaar voor jongens en meisjes 
in ontwikkelingslanden zoals Zam-
bia voor beter onderwijs en onderne-
mingsschap. U kunt uw bijdrage de-
poneren in de melkbus bij de gedach-
teniskapel of in de brievenbus van de 
pastorie.

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 14 MAART: GEEN VIERING 

MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is Paas-

zondag 4 april.  
•  De Mariakapel is alle dagen open om 

een lichtje aan te steken. 

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

ZATERDAG 13 MAART OM 16.00 UUR: 
KINDERDOOPVIERING.
Doopheer: pastor Willy Rekveld, Koster: 
de heer Henk Abbink. 

ZONDAG 14 MAART OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 12 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. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Els Kleysen. 
Acoliet: Marieke Wildenborg. Koster: de 
heer Henk Abbink. Toezichthouder: de 
heer Jos Wetzelaer. 

GEBEDSINTENTIE: Anneke ten Vrege-
laar, ouders, broers en zuster. 

IN MEMORIAM:
Op 26 februari is Annie (Johanna Ger-

harda) Eijsink – Waanders in de leeftijd 
van 80 jaar overleden. Zij woonde aan 
de Albert Cuyplaan 95. De afscheids-
viering heeft donderdag 4 maart in de 
H. Marcellinuskerk te Boekelo plaats-
gevonden en de crematieplechtigheid 
werd de volgende dag in besloten kring 
gehouden in crematorium ‘Hart van 
Berkelland’ in Haarlo. 

MEDEDELINGEN
•  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.

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 13 MAART 2021 OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
KOORGROEP BONIFATIUS
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: Mevrouw Sandra Spoolder. Acolie-
ten: Fien van der Sanden en Jonna Die-
penmat. Processiekruisdrager: Maudi 
Noordink. Kosters en suppoosten: de 
heren Johan Kroeze, Gerrit Menkehorst 
en Jos Westendorp. 
Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering die 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: Henk ten Hoopen 
(van de Hengelosestraat)
GEBEDSINTENTIES: Thea Borkes-Wan-
schers; Gerrit Hendriks (i.v.m. geboor-
tedag 10 maart)

DONDERDAG 18 MAART OM 
09.00 UUR: LAUDEN, THEMA 
VEERTIGDAGENTIJD
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp
De misintenties van zaterdag worden 
ook in deze H. Mis gelezen.

IN MEMORIAM
Op vrijdag 26 februari is in de leeftijd 
van 77 jaar overleden Theresia Maria 
Borkes – Wanschers (roepnaam Thea). 
Zij was weduwe van Gerard Borkes. 
De gezongen uitvaartviering waarna 
crematie heeft plaatsgevonden vanuit 
onze kerk op vrijdag 5 maart. Wij wil-
len Thea postuum bedanken voor de 
prachtige iconen welke zij voor onze 
kerk geschilderd heeft.

Wij wensen haar kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe bij het verwerken 
van het verlies van hun dierbare moe-
der en oma

MEDEDELINGEN:
•  De vieringen vanuit de Bonifati-

uskerk worden uitgezonden via:  
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2327

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

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 MAART: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op zaterdag 20 maart, een Eucharis-
tieviering. Pastoor Paul Daggenvoor-
de zal voorgaan. U hoeft zich niet van 
te voren aan te melden.   Wel worden 
de namen en telefoonnummers geno-
teerd bij de ingang van de kerk.

•  De Mariakapel is alle dagen open 
voor een persoonlijk gebed, voor het 

opsteken van een kaars en het  bren-
gen van houdbare artikelen voor de 
voedselbank.

•  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

WOENSDAG 17 MAART OM  9.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
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. 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

Bedankt voor uw medewerking
De opbrengst Actie Kerkbalans 2021 is bemoedigend. We kunnen er trots op 
zijn dat zoveel parochianen hebben bijgedragen en het resultaat beter was 
dan vorig jaar. Het is opvallend hoe veel parochianen dit jaar via een ‘belas-
tingvriendelijke methode’ kerkbijdrage betaalden. Wilt u over deze methode 
informatie: kijk dan op  https://franciscusparochie.nl/kerkbijdrage bij ‘perio-
dieke giften’. 

Opbrengst  Opbrengst Ontwikkeling
2020  2021

Boekelo 
Marcellinus 8.720  11.173  + 28 %
Buurse
Maria Praesentatie 9.913  9.898  gelijk
De Veldmaat 
HH. Bonifatius 39.832  42.400  + 6 %
Haaksbergen 
Voorm. OLV van Lourdes 39.956  38.969   - 2 %
Haaksbergen
St. Pancratius 50.527  49.675  -  2 %
Resultaat  148.948  152.115  + 2 %


