
Parochiepagina St.Franciscus van Assisië21

�������
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 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

 Goede Week

Zaterdag 3 april
19.00 uur 
Bonifatius-De Veldmaat
Vesperdienst
F.de Heus
koorgroep Gaudete

Zaterdag 3 april
19.00 uur 
Pancratius-Haaksbergen
Eucharistieviering- paaswake
P. Daggenvoorde
koorgroep Pablo

Zondag 4 april
9.00 uur
Bonifatius -De Veldmaat
Eucharistieviering
W. Rekveld
Koorgroep Bonifatius

Zondag 4 april
11.00 uur
Pancratius-Haaksbergen 
Eucharistieviering
W. Rekveld
Koorgroep Pancratius

Zondag 4 april
10.00 uur
Maria Praesentatie-Buurse 
Woord- en Communieviering
C. Berbée
Muzikale begeleiding Sander Fox

Zondag 4 april
10.00 uur
Marcellinus-Boekelo 
Gebedsviering
T. van der Pol en A. Bellers
Koorgroep Marcellinus

Maandag 5 april
9.00 uur
Bonifatius -De Veldmaat
Lauden
B. Broekhuis

Maandag 5 april
10.00 uur 
Pancratius-Haaksbergen
Eucharistieviering
 W.Rekveld 
 Koorgroep Pancratius

Een Paasgedachte 

Wist u dat? 
Een anekdote: pastoor  Reinier Hooy-
man (+ 1984) had een dominee op be-
zoek. Samen bezochten ze de juist ge-
restaureerde Pancratiuskerk. Terwijl zij 
in de kerk naar voren liepen, keek de 
dominee naar boven en zag een kruis-
beeld hangen  boven het priesterkoor. 
Hij liep niet verder, keek pastoor Hooy-
man aan en zei: “Hier in deze kerk zal ik 
nooit kunnen preken.”   Verbaasd vroeg 
onze pastoor: “maar waarom dan niet?” 
Bedachtzaam antwoorde de dominee: 
“Wij geloven in Pasen. De verrijzenis 
van Christus staat bij ons centraal en 
niet de kruisdood.”    Pastoor Hooyman 
zweeg.  Wist u dat in protestantse ker-
ken een kruis hangt zonder corpus. Niet 
alleen omdat men geen beeld van God 
mocht maken, maar omdat het kruis 
zonder corpus verwijst naar de verrij-
zenis.  De dood is niet het einde. Bij ka-
tholieken kent men een kruis met  cor-
pus. Een beeld van lijden  en dood van 
de man uit Nazareth. Het tweegesprek 
tussen de dominee en de pastoor zet 
ons op het spoor van de belangrijkste 
Christelijke feestdag: Pasen, de dood is 
niet het einde.  

TW 

Een geslaagde thema-avond 

Gezegend Hij 
die komt in 

de naam 
de Heer. 
Zo klonk 
het aan 
het begin 

van de Goe-
de Week. In 

deze week staan 
we hierbij stil. Stil 

worden, stil staan bij dat grote geheim 
van een diep gegeven Liefde. Bejubeld, 
uitgeroepen tot Koning, tot Held van ve-
len. Men zag in Hem een bevrijder. Het 
is een begin van een triomftocht die niet 
begrepen werd. Hij alleen wist wat er ge-
beuren ging. Hij alleen wist dat Hij tot 
het uiterste moest gaan, door lijden en 
dood heen tot heil van velen. Dienstbaar 
tot het einde toe. Eigenlijk kunnen we 
Palmzondag ook wel het begin noemen 

van een Stille Week, omdat in het goe-
de wat ons gegeven wordt, wij stil mo-
gen worden. Stil vervuld van dat grote 
geheim dat Jezus ons doet toekomen. 
Dit ben ik voor jullie gebroken en dienst-
baar. Door lijden en dood heen. Nieuw 
Leven, toekomst, een en al Liefde. Daar 
mogen wij bij stil staan in deze Goede 
Week. Wij mogen ons gedragen weten in 
Hem en door Hem en met Hem die beju-
beld werd, gebroken door lijden en dood 
heen ons TOEKOMST, NIEUW LEVEN, 
gaf en geeft. Ik wens u, jullie, ons allen 
een Goede, Stille, Heilige Week toe. Dat 
wij ervaren mogen wat wij horen met Pa-
sen. Vrede zij u, jullie, Hij is niet hier, ga 
maar naar Galilea, daar zal je Hem vin-
den. Met andere woorden terug naar het 
begin en Zijn weg ten leven gaan. Een 
Zalig Pasen voor u, jullie. 

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris. 

Wij hebben wel eens Pasen in bete-
re tijden gevierd. Maar het Paasfeest 
is voor ieder van ons ook een belofte. 
God is trouw tot over de grens van ons 
aardse leven heen. Maar in het licht van 
onze grote wereld en ons eigen kleine 
wereldje lijken bovenstaande woorden 
voor velen te groot. Er is immers zoveel 
dood en verderf in onze wereld; zoveel 
onvrede in ons eigen bestaan. Gods 
overwinning op de Paasmorgen is nog 
een verborgen overwinning. De dood 
mag dan, met de woorden van Paulus, 
zijn angel hebben verloren maar blijft 
toch onze laatste vijand. Voor meni-
geen vandaag is het duister van Goede 
Vrijdag meer realiteit dan het licht van 
Pasen.

Tegelijkertijd hoop ik dat juist mensen 
die dit Paasfeest moeten lijden en in 
nood verkeren moed houden. Pasen wil 
de hoop in ons hart voeden. De hoop dat 
het leven sterker is dan de dood omdat 
God de eerste en de laatste is.
Ik wil deze Paasgedachte afronden met 
enkele indrukwekkende woorden van 
Sint Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij een werktuig van uw 
vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat woe-
kert.
Laat mij geloof brengen waar getwijfeld 
wordt.

Laat mij hoop brengen waar gewan-
hoopt wordt.
En Franciscus eindigt met de woorden:
Door te vergeven krijgt men vergeving.

En door te sterven verrijst men tot eeu-
wig leven. 

Mgr. Gerard de Korte 

‘Muziek verbindt mensen’ werd op 23 
Maart  vanwege de corona,  digitaal ver-
zorgd vanuit de Bonifatiuskerk. Tiental-
len mensen hebben zo kennis kunnen 
maken met Syrisch Orthodoxe kerkge-
meenschap. Harry van ’t Erve vertelde 
over de geschiedenis van het ‘Olafkloos-
ter’ in de Glane. Na het vertrek van de 
paters Maristen vonden werknemers 
uit Syrië, die op verzoek van de Twent-
se textielfabrikanten  naar Twente wa-

ren  gekomen,   er in 1970 onderdak .   Zo 
ontstond in Losser het centrum van de 
groeiende Syrisch-Orthodoxe geloofs-
gemeenschap in ons land.

Aansluitend  liet Ruben van der Kaap, 
geestelijk verzorger bij Zorggroep St. 
Maarten, ons kennismaken met hun ker-
kelijke gezangen en gewoonten.  Alom 
waardering voor het aangepast pro-
gramma in deze coronatijd. 



ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Onlangs een telefoontje van een be-
trokken parochiaan: “Ik ben mijn be-
lastingpapieren aan het invullen. Wat 
moet ik invullen zodat mijn kerkbijdra-
ge ook belastingvoordeel oplevert?  

Antwoord:  U kunt belastingaftrek krij-
gen indien het totaal van uw giften ho-
ger is dan 1% van het inkomen van u 
en van uw fi scale partner, met een mi-
nimum van € 60,-. Voor periodieke gif-
ten geldt geen drempel. Dat is dus voor 
u voordeliger. Wanneer u uw belasting-
formulier digitaal invult (of laat invullen) 
werkt het heel eenvoudig. Typ een deel 

Een extra statie 

Lezing over ‘Groene theologie’

 Corona-geduld
Corona, een haast ontembaar, eng, schadelijk virus.
Overdraagbaar, moeilijk te bestrijden, gevaarlijk dus.
Radicale ziekteverwekker, dodelijke sluipmoordenaar.
Overal in de wereld waart het rond, onzichtbaar.
Nederlanders, volgt alle maatregelen, nauwgezet.
Aandacht vragen van Boven, kracht van het Gebed.
Geduld is een schone zaak, dit is een overbekende spreuk.
En dit corona-virus houdt ons binnen, niet altijd even leuk.
Door af en toe contact met elkaar hoef je niet alleen te zijn
Uren, dagen, weken duurt corona, hoe lang nog dit termijn?
Lang of kort, geduld moeten bewaren leren we als geen één. 
Daarom veel sterkte, misschien eenzaam, maar niet alleen!

 Nel Niekus
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In elke katholieke kerk is een kruisweg 
met veertien staties aanwezig. In de 
Bonifatiuskerk van de Veldmaat zelfs 
twee. Ze vertellen over de laatste da-
gen in het leven van Jezus van Naza-
reth. Over het ontstaan van de kruis-
weg zijn meerdere verhalen. In de eer-
ste eeuwen van het Christendom trok-
ken mensen naar het heilige land. Toen 
Jeruzalem in 1071 werd bezet, waren 
pelgrims echter niet langer welkom. Op 
veel plekken in Europa werd toen dat-
gene wat men tijdens de bedevaart in 
het heilige land beleefde, symbolisch 
nagebootst.  

Volgens de overlevering was het Sint 
Franciscus van Assisië die aandacht 
had voor het menselijk leven en vooral 
het lijden van Jezus. Hij stimuleerde het 
uitbeelden van Jezus’ lijdensweg. Onder 
invloed van zijn volgelingen, de francis-
caanse en kapucijner broeders, werd 
vanaf 1700 overal in kerken een kruis-

weg aangebracht. In een afbeelding ver-
telde men  Jezus’ lijden.    Door vele in-
vloeden is het aantal staties uiteindelijk 
op 14 uitgekomen. Het aantal van veer-
tien werd door Paus Clemens XII vast-
gesteld. Zijn opvolger paus Benedictus 
IV  heeft in  1741 de kruisweg voor alle 
kerken verplicht gesteld. Maar was met 
het uitbeelden met de lijdensweg, de 
kruisdood en de graflegging het verhaal 
van Jezus voldoende verteld?    Rond 
1960 werd het vanuit Rome toegestaan 
dat aan de kruisweg een vijftiende statie 
wer d toegevoegd. Het werd de vijftiende 
statie: de verrijzenis van Jezus Christus. 
Deze wordt ook wel de Paasstatie ge-
noemd. Deze statie helpt de gelovigen 
niet alleen maar stil te blijven staan bij 
het lijden en de dood van Jezus Chris-
tus, maar ook dat Zijn dood niet het ein-
de was. De extra statie die in sommige 
kerken aan de kruisweg is toegevoegd, 
behoort wezenlijk bij het evangelie over 
Jezus van Nazareth.  

*  Voor het bezoeken van de hier onder-
staande vieringen dient u zich twee 
dagen van te voren 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. 

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 Dijkhuis, 
Acoliet: Alice Snijders, Koster: de heer 
Jos Wetzelaer, Toezichthouder: de heer 
Chris Deursen. 

VRIJDAG 2 APRIL – GOEDE VRIJDAG 
– OM 15.00 UUR: KRUISWEGVIERING 
M.M.V. DE PANCRATIUSKOORGROEP, 
A CAPELLA. 
Voorganger: mevrouw Diny Laarhuis, 
Koster: de heer Chris Deursen. 

VRIJDAG 2 APRIL – GOEDE VRIJDAG 
– OM 19.00 UUR: GOEDE VRIJDAG 
AVONDVIERING – PLECHTIGE HER-
DENKING VAN HET LIJDEN EN STER-
VEN VAN JEZUS M.M.V. DE PANCRATI-
USKOORGROEP, A CAPELLA.
Tijdens deze viering zal het passiever-
haal volgens de evangelist Johannes 

worden voorgelezen. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de, Lectrices: de dames Els Kleysen en 
Diny Laarhuis, Acoliet: Mark ten Breteler, 
Koster: de heer Jos Wetzelaer. 

ZATERDAG 3 APRIL – PAASZATER-
DAG/STILLE ZATERDAG – OM 19.00 (!) 
UUR: HEILIGE PAASNACHT – PAAS-
WAKE M.M.V. HET PABLOKOOR.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de, Lectrices: de dames Alice Snijders 
en Elles Veltkamp, Acoliet: Mark ten Bre-
teler, Koster: de heer Jos Wetzelaer,Toe-
zichthouder: de heer Johan Veldhuis.
GEBEDSINTENTIES: Tonnie Deursen – 
Markink en haar dochter Anja; Dinant 
Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op den Akker 
en hun overleden kinderen; Gerbin Vaan-
hold, ouders Meulenkamp – ter Braak; 
Gerhard Waanders. 

ZONDAG 4 APRIL – HOOGFEEST 
VAN PASEN / VERRIJZENIS VAN DE 
HEER – OM 11.00 (!) UUR: PLECHTI-
GE HOOGMIS VAN PASEN M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld, Lectri-
ce: mevrouw Liesbeth Dijkhuis, Acoliet: 
Sjors Ordelmans, Koster: de heer Henk 
Abbink, Toezichthouder: de heer Jos 
Wetzelaer. 

DONDERDAG 1 april -WITTE DONDER-
DAG- van 18.00 – 19.30 uur: Mogelijk-
heid aanbidding ALLERHEILIGSTE bij H. 

Hartaltaar in de kerk.
VRIJDAG 2 APRIL -GOEDE VRIJ-
DAG-OM 15.00 UUR: Traditionele 

van de naam van onze parochie in en se-
lecteer de juiste naam. Alles wijst zich 
vanzelf omdat onze parochie een erken-
de ANBI (Algemeen Nut Beogende In-
stelling) is. Wanneer u uw belastingaan-
gifte nog schriftelijk doet (of laat doen) 
moet u bij een periodieke gift ook het 
RSIN (rechtspersonen Samenwerkings-
verband Informatie Nummer) van onze 
parochie invullen. Het  RSIN van onze 
parochie is 3534510.    Voor nadere in-
formatie zie http://www.francisusparo-
chie.nl/algemeen/kerkbijdrage. 
Wanneer u uw belastingaangifte doet, 
zijn giften aan een kerkgemeenschap 
zeer gemakkelijk als aftrekpost in te vul-
len. U laat belastinggeld liggen wanneer 
u daar geen gebruik maakt! 
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

JAARGEDACHTENIS: Theo Tenha-
gen en overleden familie Tenhagen 
– Reesink.
GEBEDSINTENTIES: Lenie Hamers en 
José Heidendael; Tonnie Deursen – 
Markink en haar dochter Anja; Dinant 
Dijkhuis, Lies Dijkhuis – Op den Ak-
ker en hun overleden kinderen; Gerbin 
Vaanhold; Johan Busch en Dinie Busch 
– Horck; Jozef Obryk, Anna Obryk – 
Chuchra en hun zoon Wieslaw; Wim 
Lansing en familie; André Mars; overle-
den familie Exterkate – Roerink. 

MAANDAG 5 APRIL – TWEEDE 
PAASDAG – OM 10.00 (!) UUR: EU-
CHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld, 
Lectrice: mevrouw Liesbeth Dijkhuis, 
Acoliet: Marieke Wildenborg, Koster: de 
heer Jos Wetzelaer, Toezichthouder: de 
heer Johan Veldhuis. 

IN MEMORIAM
Op 19 maart is Henk (Hendrik Nicolaas) 
Smit in de leeftijd van 86 jaar overle-
den. Hij woonde aan de Fazantstraat 

30. Henk was voor de St. Pancratius-
kerk niet alleen een verdienstelijk en 
trouw koorlid maar hij was ook de man 
aan wie alle noodzakelijke klussen op 
het gebied van hout met een gerust hart 
toevertrouwd konden worden. De af-
scheidsviering op donderdag 25 maart 
in de St. Pancratiuskerk alsmede de be-
grafenisplechtigheid de volgende dag 
op begraafplaats Het Waarveld, hebben 
in besloten kring plaatsgevonden.

MEDEDELINGEN
•  Nogmaals gevraagd: lectoren voor de 

St. Pancratiuskerk. Kunt u goed voor-
lezen en voelt u zich bij de Pancrati-
uskerk betrokken? Neem dan contact 
opnemen met mevrouw Liesbeth Dijk-
huis? Zeedijk 31, telefoon: 053 – 472 
14 89; e-mailadres: liesbeth.dijkhuis@
gmail.com.

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

Het boek “Groene theologie” werd in 
2019 is uitgeroepen tot het beste theo-
logisch boek van het jaar. De schrijfster  
Trees van Montfoort  verwoordt daarin 
een andere kijk op de natuur. Vanuit de 
Bijbel en de christelijke traditie bena-
drukt de auteur dat niet de mens cen-

traal staat, maar Gods liefde voor heel de 
schepping. Zij is zondagmiddag  11 april 
te gast in de  Jacobuskerk te Enschede. 
Heeft u misschien interesse? Voor meer 
informatie, kijk op onze website https://
www.franciscusparochie.nl/zoeken en 
typ in: “lezing groene theologie”

Eén van de staties in de Pancratiuskerk
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H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

HET SAALMERINK & HET WIEDENHOF

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.
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen: 06-50514051.

Weekend: Pasen
Eerste Paasdag 4 april 9.30 uur Gebeds-
viering mmv Dames en Herenkoor

Tweede Paasdag 5 april 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
mmv Dames en Herenkoor
Voorganger Pastor H. van de Bemt

Intenties Paasweekend:
Overl.ouders ten Thije-Vossebeld: Overl.
fam. Lammersen-ter Huurne: Trude-
ke Webbink: Ouders Barink-Laarveld: 
Ouders Wielens-Lansink: Ouders Ba-
rink-ten Thije: Mine Leferink-Koppelman: 
De zusjes Angela, Ivonne en Sylvia Lefe-
rink: Johan Belshof: Overl.leden van het 
Dames en Herenkoor: Overl.fam. Wie-
lens-Waanders: Overl.fam. Rikkerink: 
Paul Vehof: Overl.fam. Leferink-Jannink: 
Ouders Doornhegge-Brummelhuis: Hen-
drik Hartgerink: Ouders Gerard en An-
nie Wielens-ten Vregelaar: Jan Ros: Ou-
ders Bunte-Mulder: Fam. ter Avest-Win-
ters: Fam. Overbeek-ter Woorst: Gerard 
ter Avest: Overl.fam. Wielens-ten Thije: 
Overl.fam. Bos-ter Huurne: Overl.fam. 
Ottink-ter Huurne: Harrie ten Vregelaar: 
Jan Ellenbroek: Harrie Ellenbroek: Ou-
ders Wielens Laarman en overl.fam. 
Wielens-Laarman: Overl.fam. Hag-Hoi-
tink: Overl.fam. Koebrugge-ter Bekke: 
Tonnie Rupert en Marga Rupert: Overl.
fam. Rupert-Leferink: Hennie Rupert: Jo-
han en Joep Westendorp: Harry Leferink: 
Grada en Gerard ten Elzen: Annie en Her-
man ten Thije.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Gerhardus Johannes Ros: Bernard As-
breuk: Geert Asbreuk: Annie Leferink: 

Gerhardus Johannes Ottenschot en Her-
mina Johanna Ottenschot-Schoneveld.

Vieringen door de week:
Dinsdagmorgen 6 april 9.00 uur Eu-
charistieviering. Voorganger Pastoor 
J.Jansen.

Vastenactie:
U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie 
nog t/m Pasen deponeren in de melkbus 
bij de gedachteniskapel of in de brieven-
bus van de pastorie.

Palmtakjes:
In de gedachteniskapel staat een mand 
met gewijde Palmtakjes.

Vooraf aanmelden voor iedere viering:
Telefonisch op telefoonnummer: 074-
3575210 elke dinsdagmorgen van 9.00 
uur tot 11.00 uur. Per mail: st.isidorus-
hoeve1@gmail.com (vermeldt u in uw 
mail uw naam, adres en telefoonnum-
mer) of via de aanmeldstrook, die liggen 
in de gedachteniskapel. De ingevulde 
aanmeldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus van de pastorie.

Digitaal paaseieren zoeken:
Op 1e en 2e Paasdag worden alle kinde-
ren, maar ook de volwassenen, uitgeno-
digd om thuis online eieren te zoeken. De 
werkgroep gezinsviering organiseert sa-
men met de Jeugdvereniging Vrij en Blij 
dit jaar digitaal paaseieren zoeken. Mee-
doen kan door op de website: www.hei-
ligegeestparochie.nl in het bericht  “digi-
taal paaseieren zoeken St. Isidorushoe-
ve” de paasei link aan te klikken.

VRIJDAG 2 APRIL - GOEDE VRIJDAG 
- 19.00 UUR: GEBEDSVIERING MET 
MUZIKALE BEGELEIDING DOOR DHR. 
SANDER FOX.
Voorganger: de heer Laurens Lenderink. 
Lectrice : mevrouw Astrid Jannink. 

ZONDAG 4 APRIL - EERSTE PAASDAG 
- 10.00 UUR: COMMUNIEVIERING MET 
MUZIKALE BEGELEIDING DOOR DHR. 
SANDER FOX.
Voorganger: Pastoraal Werker Carla Ber-
bée; Lectrice : mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: Lies 
Deeterink- Temorsche.
GEBEDSINTENTIES:  Derk Bruins; Her-
man ter Huurne; Johan Ketterink; Ber-

nard Hilderink; Suze ter Huurne- Thijhuis; 
Truus Hilderink- van Mast; Johannes 
Hendrikus Deeterink; Anneke ter Huur-
ne; Uit Dankbaarheid; Hennie Lubberink; 
Herman Noordink; Henk van Merm; de 
overl. ouders ter Huurne- Steevens; Ria 
en Herman ter Huurne (Hag); overl. ou-
ders Kamphuis- Bomkamp; overl. fam 
Lubberink- Bomkamp; overl.fam. Schol-
ten- Ellering; overl. fam. Scholten- ter 
Huurne; overl. ouders Wilderink- Rupert; 
overl. ouders Rupert- Noordink; Jurgen 
Wilderink.

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de viering op 2 april, Goede Vrij-

dag, hoeft u zich niet van te voren aan 

ZONDAG 04 APRIL - 1e PAASDAG - 
10.00 UUR: BIJZONDERE GEBEDS-
DIENST met herdenking van de paro-
chianen die de laatste 12 maanden zijn 
overleden en de parochianen waarvan 
we volgens het herdenkingsboek in de 
maand april de jaargedachtenis vieren . 
Voorgangers: Tineke van der Pol en An-
nie Bellers. De zang wordt verzorgd de 
Marcellinuskoorgroep, bestaande uit 
vier koorleden, o.l.v. Marcel Bellers.  
       
 
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 verla-
ten. U kunt op vrijdagmorgen 2 april 
a.s. van 10.00 – 11.30 uur een plaats 
reserveren bij Tineke van der Pol, tel.

nr. 053-4281700 of bij Hannie Lande-
wé, tel.nr. 053-4281649.

•  In het kader van de Vastenactie wordt 
bij het uitgaan van de kerk een bijzon-
dere collecte gehouden. De Vastenac-
tie ondersteunt dit jaar projecten die 
het beroepsonderwijs aanbieden in 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone 
om jongeren een vak te leren en finan-
cieel te ondersteunen bij het opstarten 
van een eigen bedrijfje;

•  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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 7 APRIL OM 09.30 UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: de heer Ben ten Hove. 
U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretariaat 
op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur op 053 
– 574 39 29. 

KRUISWEG op Goede Vrijdag m.m.v. 
Bonifatiuskoorgroep
Voorgangers: Mevrouw Bernardie 
Broekhuis en Gerrit de Munnik.  Proces-
siekruisdrager: Jos Westendorp. Kos-
ter/suppoosten: de heren: Johan Kroe-
ze en Gerrit de Munnik 

ZATERDAG 3 APRIL - PAASZATERDAG 
(STILLE ZATERDAG) - om 12.00 uur: 
FEESTELIJK KLOKGELUI aan het einde 
van de veertigdagentijd (vastentijd) “De 
klokken zijn weer terug uit Rome”!

ZATERDAG 3 APRIL om 19.00 (Let op 
19.00 uur): VESPERVIERING OP PAAS-
ZATERDAG met zang van enkele leden 
koor Gaudete.
Voorganger Pastoraal werker Frank de 
Heus. lector: Mw. Gonny Selderhuis. 
Acolieten: Maudi Noordink en Hedy 
Gielink. 
Deze viering is dit jaar speciaal voor de 
communicanten en hun ouders.
Kosters en suppoosten: de heren Jo-
han  Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp
Intenties: De opgegeven intenties wor-
den gelezen in de vieringen van Eerste 
en Tweede Paasdag.

ZONDAG 4 APRIL - PAASZONDAG / 
EERSTE PAASDAG / VERRIJZENIS DES 
HEREN - 
OM 09.00 uur (let op! negen uur): HOOG-
MIS OP HET HOOGFEEST VAN PASEN 
M.M.V. DE BONIFATIUSKOORGROEP 
Voorganger: Pastor W. Rekveld, Lector: 
mevrouw Ria Deggerich, Acolieten: Ed-
win Noordink  Marije Gerdes, Processie-
kruisdrager Paul Leferink. Wierook: Rei-
nier Heemink, 
Kosters en suppoosten: Mevrouw Tine 
Westendorp en de heren Johan  Kroeze, 
Gerrit Menkehorst en Jos Westendorp
JAARGEDACHTENIS: Rudi Koning; Ger-
hard Koning; Herman Gerdes; Johan 
Diepenmaat.
GEBEDSINTENTIES: Gerrit en Ineke 
Westendorp – Ernsting uit Canada; Wil 
Waanders – Melehorst uit Australië; 
Overleden ouders en familie Lansink –
Lubbers; Annie Bouwmeesters – Lan-
dewee; Alwies Bouwmeesters; Jan en 
Marie Westendorp – Hollink; Bibi Wes-
tendorp; Gerrit en Graddy Hendriks –
Hannink; Johan Vaanhold (van de Nach-

tegaalstraat); Ouders Vaanhold-te Lin-
telo; Annie Donkers – Helmes (ivm ge-
boortedag 5 april); Herman Leferink; 
Theo Waanders; Vader en Zoon Nico 
Rutte; Lenie Hobbenschot-Hendriks; 
Jan Noordink; Joop Hilderink; Mariet-
je Wielens – Meijerink; Bernard Hor-
ck; Bernard en Tini Noordink – Koen-
derink; Marietje Hendriks-Hetkämper; 
Theo te Vaarwerk; Joop en Joke Rut-
ten – Kiens; Anja Wilderink – Deursen; 
Tonie Molenkamp; Johan en Jo Vaan-
hold-Winkelhuis; Mini Leferink-Wies-
kamp; Hennie Michorius; Gerard Lefe-
rink; Marie Vaanhold-Reimerink; Hennie 
Asbroek; Thea Borkes; Johan en Grad-
die Overbeek-Voordouw; Overleden fa-
milie ten Hag-te Vaarwerk; Dine Diepen-
maat-Scharenborg; Herman; Dine ter 
Woerds-ten Hag: Anne ten Hag.

MAANDAG 5 APRIL - TWEEDE PAAS-
DAG- OM 09.00 uur (let op! negen uur): 
LAUDEN OP TWEEDE PAASDAG
Voorganger: Mevrouw Bernardie Broek-
huis, Lector: mevrouw Sandra Spoolder. 
Acoliet: Jos Westendorp
Kosters en suppoosten: Mevrouw Tine 
Westendorp en de heren Johan  Kroeze, 
Gerrit Menkehorst 
INTENTIES: De intenties van Eerste 
Paasdag worden ook in deze Lauden 
gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden via: https://kerk-
dienstgemist.nl daarna toets Bonifati-
us en dan ben je er al. 

•  Alle vieringen zijn nog steeds voor 
maximaal 30 kerkgangers. Reserveren 
blijft noodzakelijk bij Jos Westendorp 
tel 06 186 00 463  of joswestendorp@
home.nl

•  PAASZONDAG EN PAASMAANDAG 4 
en 5 april: Tussen 10.00 uur en 17.00 
uur zal het Allerheiligste worden uitge-
stald in de kerk voor stille aanbidding, 
zoals onze Paus Franciscus dat vrij-
dag 27 maart 2020 op indrukwekken-
de wijze deed in de St. Pietersbasiliek.

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

te melden.  Wel worden de namen en , 
telefoonnummers genoteerd bij de in-
gang van de kerk.

•  Voor de viering op 4 april, 1e Paasdag, 
dient u zich wel van te voren aan te 
melden bij Laurens Lenderink via tel.  
06 22443604 of via de E-mail  l.lende-
rink@hetnet.nl , op donderdag tussen 
19.00 en 22.00 uur en op zaterdag 3 

april de gehele dag.
•  Intenties kunt u opgeven via telefoon of 

e-mail (zie hieronder) of via een briefje 
in de brievenbus van de Pastorie.w

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


