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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

Kerkberichten Heilige Geest-parochie Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Weekend:  Maria Lichtmis, een MariafeestdagZaterdag 1 februari 19.00 uur:  Woord en Communieviering mmv Dames en Herenkoor     Tijdens deze viering wordt er ook aandacht besteed aan de Heilige Blasius.Intenties weekend:Overl.fam. Rikkerink: Hendrik Hartgerink: Harrie ten Vregelaar: Erna Bouwmeesters-Ang.Vieringen door de week:Dinsdag 4 februari 9.00 uur Woord en Communieviering.Voorganger pastor C.Timmerman

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl. Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie.Bereikbaarheid pastorale team:Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212. E-mail: contact@pastoraalteam.nl 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.

Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Verliezen om te winnen

Het jaar van Sint-Jozef

 Glas-in-lood raam in de Bonifatiuskerk De 
Veldmaat,  glazenier Diego Nicolas. 
 Foto: Gerard Vaanhold

Muziek verbindt 
mensen
Een zeer bijzondere activiteit  in de 
Bonifatiuskerk. In deze tijd waarin 
corona zeer bepalend is, organi-
seert de werkgroep ‘Wittem’ een 
coronaproof alternatief voor de 
reeds geplande activiteit: ‘Muziek 
verbindt mensen’.In de recente ja-
ren tachtig werd in onze regio een 
oud klooster overgenomen door 
de Syrisch-Orthodoxe geloofsge-
meenschap.  Ruben van der Kaap 
zal ons met hen laten kennisma-
ken.  Wat weten we van duizenden 
mensen die in onze streek wonen 
en in Glane, een klein dorpje  bij 
Losser, ter kerke gaan?  Wat we-
ten we van hun traditie, van hun 
muziek.  Ruben is een Twente-
naar, geestelijk verzorger  in het 
woonzorgcentrum  te Losser. Hij 
is enige jaren geleden tot de Sy-
risch-Orthodoxe  geloofsgemeen-
schap toegetreden. 
Niet alleen Ruben, maar ook Willy 
ten Voorde (voorzitter KBO), Har-
ry van ’t Erve en enkele leden van 
de Syrisch Orthodoxe geloofsge-
meenschap werken aan het pro-
gramma mee. Zij maken ons weg-
wijs in achtergronden, de geschie-
denis van het klooster  en de tra-
dities van de Syrisch-Orthodoxe 
Kerk. Wat zijn de overeenkom-
sten en verschillen met  de gods-
diensten die ons meer bekend 
zijn.  Kortom een avond met een 
prachtig afwisselend program-
ma. Aanvang  19.00 uur. Om 20.00 
uur zullen we het programma af-
sluiten met een Syrisch-Ortho-
doxe vesperdienst zodat alle me-
dewerkers nog voor de avondklok 
thuis kunnen zijn.  U kunt vanuit 
uw huiskamer het programma di-
gitaal meemaken. Kijk 23 maart 
naar ‘Muziek verbindt mensen’. 
U vindt het op uw laptop, i-pad of 
mobieltje op:  www.kerkdienstge-
mist.nl/stations/2327

Thij Willems 

Bouwplannen Lourdeskerk

Sterven om te 
kunnen le-

ven. Het 
lijkt een 
paradox. 
Voor chris-
tenen is 

het een die-
pe levens-

wijsheid. Het 

raakt de kern van het christendom. We 
horen Jezus daarover zeggen: ‘Waar-
achtig, ik verzeker u: als een graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht.’ (Johannes 12, 24) 
Zoals een topsporter zichzelf pijnigt op 
de atletiekbaan, in het krachthonk, op 
de fi ets, of hoe en waar dan ook; zoals 
een jonge pianiste die verder wil komen, 

uren moet oefenen, ook als zij er geen 
zin in heeft; zoals een jongere met zijn 
neus in de boeken moet zitten om zich in 
een beroep te bekwamen, ook al was hij 
liever met zijn vrienden op stap; zo moet 
een mens lijden om meer ‘mens met en 
onder de mensen’ te kunnen worden. 

Dit betekent niet, dat je het lijden op 
moet zoeken. Je kiest er doorgaans niet 
voor, maar het komt erbij. En als je dan 
die mens geworden bent die je had wil-
len worden of die kwaliteiten hebt eigen 
gemaakt, waar je verlangend naar uit-
zag, dan kun je tevreden terugkijken. Het 
is niet voor niets geweest. Het is levens-
kunst je verlies te nemen. Je kunt er een 
leven mee winnen.

Vrede en alle goeds!
Pastoraal werker Frank de Heus

•  Vergadering parochiebestuur
18 maart 19.00 uur vergadering 
via teams

•  Muziek verbindt mensen
23 maart  19.00- 20.15 uur: ken-
nismaking met Syrisch-Orthodoxe 
muziek en traditie. Activiteit in 
Bonifatiuskerk i.s.m. KBO/PCOB. 
Gratis te volgen via www.kerk-
dienstgemist.nl/stations/2327

Zaterdag 20 maart
18.30 uur 
Bonifatius
Gebedsviering
L. Lenderink
Koorgroep Bonifatius

Zondag 21 maart
9.30 uur
Pancratius 
Eucharistieviering
W. Rekveld
Koorgroep Pancratius

‘Bij ons thuis als ‘t maart is, 
staat er op de schouw 

een beeldje van Sint-Jozef 
naast de Lieve Vrouw.’ 

Dit zijn de eerste regels van een oud liedje 
ter ere van Sint Jozef, wiens feestdag we 
op 19 maart vieren. Eind vorig jaar zorg-
de paus Franciscus voor een verrassing 
door 2021 uit te roepen tot een jaar van 
Sint-Jozef.Onze paus vergelijkt de vlucht 
van Jozef samen met Mari a en het kind 
Jezus naar Egypte met de situatie van 
de miljoenen migranten die tegenwoor-
dig gedwongen zijn hun huis te verlaten 
om te kunnen overleven. ,,Ze worden ver-
dreven van hun land”, aldus de paus die 
hoopte dat de vluchtelingen niet te horen 

zouden krijgen dat er voor hen geen plek 
was op deze aarde. Hij roept dan ook op 
tot “gastvrijheid” en het te hulp schieten 
van ”de zwakken en de kwetsbaren”. Met 
dit speciale themajaar wil paus Francis-
cus de heilige Jozef als beschermer ex-
tra benadrukken. “De coronapandemie 
heeft duidelijk gemaakt welke betekenis 
gewone mensen hebben, die dagelijks 
veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus 
paus Franciscus. Volgens hem lijken ze 
daarmee op de heilige Jozef: “Deze onop-
vallende man, die dagelijks, discreet en 
in het verborgene aanwezig is.” Eerlijk is 
eerlijk; we waren Sint-Jozef bijna verge-
ten, misschien goed dat paus Franciscus 
hem weer opnieuw in de spotlight zet.

Woensdagmorgen 10 maart, nog voor-
dat het dagblad Tubantia berichtte over 
de nieuwe  verbouwplannen van de Lour-
deskerk, werden kerkgangers in de Lour-
deszaal door het parochiebestuur bijge-
praat over de voortgang rondom de ver-
koop van de kerk. De Lourdeskerk is on-
der voorbehoud  ‘goedkeuring-bisdom’ 
verkocht. Wanneer komende maand het 
bisdom haar goedkeuring verleent, zal 
de verkoopovereenkomst  een feit wor-
den.  Na zeven jaar wachten zal zo het 
kerkgebouw een nieuwe bestemming 
krijgen. Duidelijk is dat het karakter van 
het kerkgebouw en de toren behouden 

blijven. Informatie geven over de nieuwe 
plannen is een taak van de nieuwe eige-
naar, niet van het parochiebestuur. Eén 
van de aanwezigen vroeg of zij niet nu 
reeds een seniorenwoning in het kerk-
gebouw kon reserveren. Wonen op een 
vertrouwde plek leek haar positief. Po-
sitief was zeker ook het  gesprek over 
de toekomst van onze bijeenkomsten 
die nu nog in de Lourdeszaal plaats-
vinden.  Bij een kop koffi e werd van ge-
dachten gewisseld over eventueel t oe-
komstige mogelijkheden in of nabij de 
Pancratiuskerk.
T.W.



Parochiepagina St.Franciscus van Assisië 23

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD; Zondag ‘Judica’; VASTENACTIE 2021; 

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: 5e Zondag van de Veertigdagentijd

Zondag 21 maart 9.30 uur Woord 
en Communieviering mmv Dames 
en Herenkoor. Voorganger pastor 
C.Timmerman

Intenties weekend:
Johannes Gerhardus Wielens: Har-
rie ten Vregelaar: Ouders Bunte-Mul-
der:  Overl.ouders en familie Wie-
lens-ten Thije: Overl.ouders en fam.
Wolters-Hummelink-Alfers: Antoon 
Eijsink: Toon Brouwers: Hendrik Hart-
gerink: Ouders Lansink-Barink: Overl.
fam. Lammersen-ter Huurne.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Henk Wolters: Alfons Lansink: Gerard 
ter Avest.

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. 

Vastenactie 2021

ZONDAG 21 MAART OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 19 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 door vertraging van de 
KPN-werkzaamheden nog niet online 
te volgen. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Diny Laarhuis.Acoliet: 
Mark ten Breteler.
Koster: de heer Jos Wetzelaer.Toezicht-
houder: de heer Johan Veldhuis. 
GEBEDSINTENTIES: ouders Meulen-
kamp – ter Braak; vader en zoon Veld-
huis; uit dankbaarheid voor 101-jarige 
moeder. 

MEDEDELINGEN:
•  Zaterdag 13 maart heeft Naomi Ma-

ria Kamp in de St. Pancratiuskerk het 

Heilig Sacrament van het doopsel ont-
vangen. De doopheer was pastor Willy 
Rekveld. 

•  Tijdens de Palmzondageucharistie-
viering op 28 maart worden palmtak-
jes gewijd. Vandaar dit dringende ver-
zoek: breng tussen 22 en 26 maart 
zo veel palm-(buxus)takjes als maar 
enigszins mogelijk is, naar de Maria-
kapel. Vanaf 29 maart kunt u de gewij-
de palmtakjes in de kapellen van de 
kerken ophalen. 

•  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, 7481HT Haaksbergen
Secretariaat, te. 053 – 572 13 53
open di. wo, van 9.00 tot 10.00 uur
e: pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 20 MAART 2021 OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. KOOR-
GROEP BONIFATIUS
Voorganger: de heer Laurens Lende-
rink. Lector: de heer Gerrit de Munnik. 
Acolieten: Linda Beimer en Hedy Gie-
link. Kosters en suppoosten: de heren 
Johan Kroeze, Gerrit Menkehorst en 
Jos Westendorp
Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering dient u zich 
vóór zaterdag 20 maart om 12.00 uur 
op te geven via email joswestendorp@
home.nl of tel:. 06 186 0
GEBEDSINTENTIES: Thea Borkes-Wan-
schers; Herman Leferink; Annie Goor-
den – Temmink (i.vm geboortedag 24 
maart); Joop Rutten (i.v.m. geboorte-
dag 22 maart); Tineke Portier en zoon 
Alexander Leppink (i.v.m. geboortedag 
21 maart)

DONDERDAG 25 MAART OM 
09.00 UUR: LAUDEN, THEMA 
VEERTIGDAGENTIJD
Voorganger: de heer Jos Westendorp. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp
De misintenties van zaterdag worden 
ook in deze viering gelezen.

H. Sacrament van het Doopsel
Op zondag 14 maart is door het H. Sa-
crament van het doopsel in onze ge-
loofgemeenschap opgenomen Sem 

van Schie. Wij feliciteren Sem en zijn 
ouders en broer met deze heugelijke 
gebeurtenis.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden via: ht-
tps://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2327-HH-Bonifatius-en-Gezel-
len-De-Veldmaat

•  Misintenties kunt u ook weer opgege-
ven voor de vieringen, de opgavenfor-
mulieren liggen achter in de kerk.

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

•  Zaterdag 27 maart is om 18.30 uur de 
vooravondviering van Palmzondag. 
Witte Donderdag (1 april) is om 09.00 
uur een Eucharistieviering; Goede Vrij-
dag (2 april) is om 15.00 uur de Kruis-
weg; Paaszaterdag (3 april) is er om 
19.00 uur een viering en Paaszondag 
(4 april) is de viering om 09.00 uur. Al 
deze vieringen zijn voor maximaal 30 
kerkgangers.

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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 24 MAART OM 09.30 UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: pastoraal werker Frank de Heus. 
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 
tel.: 053 – 574 39 29. 

ZATERDAG 20 MAART 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice : mevrouw Mieke Wilmink. 
JAARGEDACHTENIS:Harrie Burink.
GEBEDSINTENTIES:  Derk Bruins; Her-
man ter Huurne; Johan Ketterink; Ber-
nard Hilderink; 

MEDEDELINGEN:  
•  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 20 maart een extra 

kerkdeurcollecte.
•  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 telefoon 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 is voorlopig gesloten

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIERING 
IN ONZE KERK. U BENT WELKOM IN 
ÉÉN VAN DE ANDERE LOCATIES.

MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is op Paas-

zondag 4 april.
•  De Mariakapel is elke dag geopend 

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 

Paus Franciscus schreef eens de ge-
bedstekst: “Heer, beziel ons met een 
droom van ontmoeting, dialoog, gerech-
tigheid en vrede. Help ons om een be-
tere samenleving op te bouwen en een 
menswaardiger wereld te creëren, zonder 
honger, armoede, geweld en oorlog.” Die 
droom willen we met ons Vastenproject 
een beetje waarmaken. Ondersteun ons 
project. Geef uw bijdrage aan de Vasten-
actie 2001, rekening: NL21 INGB 000 000 

5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Wilt 
u meer informatie: typ dan op onze 
website bij ‘ZOEKEN’ het onderwerp 
‘Vastenactie 2021’ in.


