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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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Column pastoraal team

Pasen

Zaterdag 27 maart
18.30 uur 
Bonifatius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Koorgroep Bonifatius

Zondag 28 maart
9.30 uur
Pancratius 
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Koorgroep Pancratius

Vastenactie 2021

Doet u alstublieft mee?

#Ikbenervoorjou
Witte donderdag
Maak even vrij in je agenda. Volgende 
week donderdagavond: ‘#Ikbenervoor-
jou’, het thema van het muziekspektakel 
The Passion. Op een eigentijdse manier 
wordt het  lijdensverhaal van Jezus uit-
gebeeld. Een thema met een diepe re-
ligieuze betekenis. Na de dood van Je-
zus hebben leerlingen durven te ver-
tellen over zijn verrijzenis. Dood is niet 
het einde. Ook na het sterven van Jezus 
Christus hebben leerlingen ervaren dat 
hij bij hen was. Hen kracht gaf. “Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de volein-
ding van de wereld.” Het zijn zelfs de 
laatste woorden van Jezus in het evan-
gelie volgens Mattheüs. Een diepe erva-
ring: “Ik ben er voor jou”. Het thema ‘#Ik-
benervoorjou’ is natuurlijk ook een op-
roep aan ieder van ons om tegen onze 
naasten te zeggen: “Je bent niet alleen, 
ik ben er voor je.” Juist in deze tijd, waar-
in veel mensen de gevolgen van de co-
ronapandemie in hun dagelijks leven on-
dervinden, is het goed als mensen ook 
weten dat ze er niet alléén v oor staan. 
Ze mogen een steun in de rug ervaren. 
Van ons als hun naasten én van Chris-
tus, die ons voorging in “er-zijn-voor-de-
ander”. Kijk ‘Witte Donderdag’ om 20.30 
uur  naar The Passion op NPO1. 

Ook deze 
Pasen zien 
we elkaar 
nauwelijks 

live. Online 
zullen we Ma-

ria Magdalena 
horen zeggen: “Ik heb de Heer gezien”. 
Jezus was vermoord; uit beeld en weg. 
Maar voor haar kennelijk toch ‘te zíen’. 

Maria Magdalena hield van Jezus. Aan 
hem had ze haar leven te danken. Daar-
om was ze in het duister van de vroege 
morgen naar zijn graf gegaan. Zoekend, 
verblind door verdriet. Zo doet een mens 
die ‘het’ niet vinden kan, en niet ziet zit-
ten. Onrustig op pad. Maar zijn graf was 
leeg!
Dat Jezus de weg kent ín ons leven, wist 
Maria. En ook dat hij zijn sterven niet uit 

de weg was gegaan. Maar dat hij wist 
weg te komen uit de dood, zag ze niet 
aankomen. Jezus die de Weg is, blijkt 
ook de uitweg. Waar ‘m dat in zit? In 
háar zoeken, en in zíjn opstanding.De 
vreugde van Pasen is dat Jezus is op-
gestaan om met ons te zijn. Zodat wij 
leven. Maria heeft gezien dat Jezus ons 
niet laat zitten, maar tegemoet komt, bij-
na onherkenbaar. ‘Gezien de Heer’ zul-
len ook wij opkomen. Tegen  armoede 
en ongelijke kansen.Voor leven waarin 
wordt gedeeld en gezorgd. Jezus had 
Maria bij haar naam genoemd. Zo wist 
ze dat hij het was. En wij? Laten ook wij 
ons door hem aanspreken? En zullen 
ook wij inzien welke uitgang de ingang 
is naar écht leven?  En door de opstan-
ding van Jezus ook zelf opstaan, zodat 
anderen en wijzelf léven? Zalig Pasen!
Paul Daggenvoorde, pastoor

Gedurende  de gehele vastenperiode 
hebben we u verteld over het campag-
neproject ‘Werken aan je toekomst’. 
Soms korte stukjes in Op Weg, altijd 
stond er een uitgebreidere tekst op 
onze website. Verhalen over een be-
roepsopleiding in Bangladesh. 

Gebrek aan scholing is een belangrijke 
oorzaak van werkloosheid en armoede, 
vooral in ontwikkelingslanden. Met een 
opleiding op locatie zijn mensen, juist 
mensen met een beperking, vrouwen en 
ook minderheden, in staat een inkomen 
te verdienen. De bedoeling van de Vas-
tenactie is door mensen een beroeps-
opleiding aan te bieden, ze een steuntje 
in de rug te geven en te helpen een zelf-
standig bestaan op te bouwen, zodat ze 
voor zichzelf en hun familie kunnen zor-
gen én een rol kunnen spelen in hun ge-
meenschap. Dit uiteraard met behoud 
van hun eigen identiteit. Een beroepsop-
leiding maakt mensen economisch en 
maatschappelijk sterker. 
Tot en met zondag 28 maart hebt u nog 
de gelegenheid om dit Bangladesh-pro-
ject ‘Beroepsopleiding Bangladesh, 
school voor kwetsbare groepen’ fi nan-
cieel te steunen. Het project, dat door 
de Werkgroep Vastenactie 2021 is geko-
zen. Nog één keer met z’n allen knallen 
voor dit doel zou prachtig zijn. 

In alle locaties van de Franciscusparo-
chie staat in de Mariakapel een collec-
tebus waar u elke dag uw geld voor dit 
project in kunt doen. U kunt ook dit pro-
ject ondersteunen via rekening NL21 
INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenac-
tie, Den Haag, o.v.v. Campagneproject 
Bangladesh. 
Onze bijdrage kan het verschil maken, 

zodat de mensen in Bangladesh dankzij 
een beroepsopleiding, kunnen werken 
aan hun toekomst.

Decreet 
Lourdeskerk
Vorige week hebben we u geïnformeerd 
over ‘Bouwplannen Lourdeskerk’. We 
schreven dat de kerk ‘onder voorbe-
houd’was verkocht. Het was een lang 
traject omdat voor het unieke gebouw 
niet gemakkelijk een koperte vinden 
was. Gelukkig is die er nu gevonden en 
bouwplannen zijn gemaakt. Parochia-
nen die kennis hebben genomen van de 
nieuwe ontwikkelingenzijn enthousiast. 
De karakteristieke uitstraling van het ge-
meentelijk monument blijft behouden. 
Binnen het gebouw zijn vijftien zorg-
appartementen gepland. Tevens zullen 
er rondom enkele levensloopbestendi-
ge woningen worden gebouwd .Het ge-
hele plan is te zien op http://haaksber-
geninbeeld.nl/video-bijzonder-woon-
plan-voor-ontwikkeling-lourdeskerk. Af-
gelopen maandag heeft het bisdom de 
offi ciëletekst inzake ‘onttrekking aan 
de eredienst’ naar het parochiebestuur 
gestuurd. Dit decreet staat nu op onze 
website te lezen, maar is ook op het pa-
rochiesecretariaat in te zien. Wanneer 
er binnen 10 dagen bij het bisdom geen 
verzoek tot herziening of verbetering 
wordt ingediend, zal dit decreet offi cieel 
zijn en kunnen verdere plannen tot ver-
koop worden uitgevoerd.

Thij Willems,
Parochiebestuur PR & Communicatie
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER; GOEDE WEEK

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: Palmpasen

Zondag 28 maart 9.30 uur Woord 
en Communieviering 
mmv Dames en Herenkoor. 
Voorganger pastor C.Timmerman

Intenties weekend:
Rian Weijenborg: Overl.fam. Rikkerink: 
Tonnie Rupert en Marga: Trudeke Web-
bink: Hendrik Hartgerink: Overl.fam. 
Wielens-ten Thije: Overl.fam. Bos-ter 
Huurne: Overl.fam. Ottink-ter Huurne: 
Harrie ten Vregelaar: Jan Ellenbroek: 
Gerard ter Avest.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Ouders Scharenberg-ten Voorde.

Vieringen door de week:
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur Kruis-
wegviering mmv Dames en Herenkoor

Vastenactie:
Het project van de H.Geest-parochie is 
dit jaar voor jongens en meisjes  in ont-
wikkelingslanden zoals Zambia voor 
beter onderwijs en opleiding voor een 
beroep. U kunt uw bijdrage deponeren 
in de melkbus bij de gedachteniskapel 
of in de brievenbus van de pastorie.

Paasweekend:
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur
Kruisweg
Eerste Paasdag 4 april 9.30 uur 
Gebedsviering
Tweede Paasdag 5 april 9.30 uur 
Woord en Communieviering.

Gedachteniskapel:
Met ingang van maandag 29 maart is 
de gedachteniskapel weer dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
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 
gedachteniskapel. De ingevulde aan-
meldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus. 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 27 MAART 2021 OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. KOORGROEP BONIFATIUS MET 
PALMWIJDING EN PASSIEVERHAAL.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectoren: de heer Herman ten Have 
en Marian Nieuwenhuis.
Acolieten: Mats Diepenmaat en Jos 
Westendorp. Processiekruisdrager: 
Reinier Heemink. Kosters en toezicht-
houders: de heren Johan Kroeze, Gerrit 
Menkehorst en Jos Westendorp.
Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór zaterdag 27 maart 
om 12.00 uur op te geven via email jos-
westendorp@home.nl of tel.: 06 186 00 
463.
JAARGEDACHTENIS: Gerhard Onland
GEBEDSINTENTIES: Thea Borkes-Wan-
schers; Gerrit Westendorp.

WITTE DONDERDAG
DONDERDAG 1 APRIL OM 09.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. KOORGROEP BONIFATIUS
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: de heer Herman ten Have. Acoliet: 
de heer Jos Westendorp. Kosters en 
toezichthouders: de heren Johan Kroe-
ze en Gerrit Menkehorst.
De misintenties van zaterdag worden 
ook in deze viering gelezen.
Van 12.00 uur tot 18.00 uur bestaat de 

mogelijkheid voor aanbidding van het 
Allerheiligste bij het H. Hartaltaar.

GOEDE VRIJDAG
VRIJDAG 2 APRIL OM 15.00 UUR: 
KRUISWEG M.M.V. KOORGROEP 
BONIFATIUS.
Voorgangers: de heer Gerrit de Munnik 
en mevrouw Bernardie Broekhuis. Pro-
cessiekruisdrager: de heer Jos Westen-
dorp. Kosters en suppoosten: de heren 
Johan Kroeze en Gerrit Menkehorst.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

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

•  U kunt ook weer misintenties opgeven 
voor de vieringen. De opgavenformu-
lieren liggen achter in de kerk.

•  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. Reserveren noodzakelijk

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

ZONDAG 28 MAART OM 09.30 UUR: 
PALMZONDAG-EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. DE PANCRATIUSKOORGROEP. 
Viering met palmwijding en het voorle-
zen van het passieverhaal volgens de 
evangelist Marcus. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 26 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 niet online te 
volgen. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrices: de dames Alice Snijders 
en Elles Veltkamp. 
Acoliet: Chantal Wildenborg. Koster: de 
heer Henk Abbink. Toezichthouder: de 
heer Jos Wetzelaer. 
GEBEDSINTENTIES: Theo Tenhagen; 
Tonnie Kupers. 

DONDERDAG 1 APRIL - WITTE DON-
DERDAG - OM  19.00 UUR:  WITTE 
DONDERDAG-EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. DE PANCRATIUSKOORGROEP. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Liesbeth Dijk-
huis. Acoliet: Alice Snijders.
Koster: de heer Stef te Bogt. Toezicht-
houder: de heer Jos Wetzelaer. 

MEDEDELINGEN:
•  Tijdens de Palmzondageucharistie-

viering op 28 maart worden palmtak-
jes gewijd. Vandaar dit dringende ver-
zoek: breng vóór zaterdag 27 maart 
zo veel palm-(buxus)takjes als maar 
enigszins mogelijk is, naar de Maria-
kapel. Vanaf maandag 29 maart kunt 
u de gewijde palmtakjes in de kapel-
len 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.

•  OVERZICHT LITURGISCHE VIERIN-
GEN (maximaal 30 kerkgangers toe-
gestaan) T/M 5 APRIL: * Vr. 2-4, Goede 
Vrijdag – 15.00 uur: Kruiswegviering. 
* Vr. 2-4, Goede Vrijdag – 19.00 uur: 
Kruisverering. * Za. 3-4, Paaszater-
dag – 20.30 uur: Paaswake. * Zo. 4-4, 
Eerste Paasdag – 11.00 uur: Hoogmis 
van Pasen. * Ma. 5-4, Tweede Paas-
dag – 10.00 uur: Eucharistieviering. 

•  Gevraagd: lectoren voor de St. Pan-
cratiuskerk. Kunt u goed voorlezen 
en voelt u zich bij de Pancratiuskerk 
betrokken?  Wilt u dan contact opne-
men met mevrouw Liesbeth Dijkhuis? 
Zeedijk 31, telefoon: 053 – 472 14 89; 
e-mailadres: liesbeth.dijkhuis@gmail.
com.

•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 
tot 17.00 uur geopend voor een per-
soonlijk gebed en/óf voor het opste-
ken van een kaarsje en/óf het brengen 
van houdbare artikelen voor de Voed-
selbanken Enschede - Haaksbergen. 

•  Ook ú kunt een briefje, met daarop de 
naam en het adres van iemand die u 
vanuit de Pancratiusgeloofsgemeen-
schap het maandelijkse bloemetje 
zou willen geven, in de box, die staat 
in de Mariakapel, doen. Vermeldt u op 
het briefje ook waarom diegene een 
bloemetje zou moeten krijgen? 

Contact en bezoek
Secr. Markt 20,7481 HT Haaksbergen
Secretariaat, tel. 053- 5721353
Open di. en wo. van 09.00 tot 10.00 uur
e: pancratius@franciscusparochie.nl.

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 MAART: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op Goede Vrijdag  2 april, een gebeds-
viering. De heer Laurens Lenderink zal 
voorgaan. U hoeft zich niet van te vo-
ren aan te melden.  Wel worden de na-

men en telefoonnummers genoteerd 
bij de ingang van de kerk.

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

WOENSDAG 31 MAART OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoorde. 
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. 

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIE-
RING IN ONS KERKGEBOUW. U BENT 
WELKOM IN ÉÉN VAN DE ANDERE 
LOCATIES.

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


