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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 5
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo
t. 06-309 586 89
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

OP WEG
Column pastoraal team

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

������������

���������

 Ongelofelijk

Vergadering parochiebestuur 
Donderdag 15 april 
19.00 
overleg  via teams

Sigrid Kaag 

Parochiële Caritas 
Instelling zoekt 
bestuursleden

Als katholieke kerk hebben wij de 
opdracht om dienstbaar te zijn aan 
de samenleving door vooral aan-
dacht te hebben voor mensen die 
in de knel zitten. Niet alleen met 
woorden maar vooral met daden. 
Daarbij wordt niet gekeken naar le-
vensovertuiging. Caritas betekent 
immers: Christelijke liefde, naas-
tenliefde over alle grenzen heen, 
ook die van de kerk. We helpen daar 
waar het nodig is. Dat kan fi nancië-
le noodhulp zijn voor mensen die 
echt helemaal aan de grond zitten. 
Maar het kunnen ook andere vor-
men van noodhulp zijn die eraan 
bijdragen dat er sprake is van meer 
sociale rechtvaardigheid.

Om dit werk handen en voeten te 
geven, is er in elke parochie een 
Parochiële Caritas Instelling (PCI). 
Het bestuur van een PCI wordt be-
noemd door de bisschop, is vrij zelf-
standig, beheert een eigen vermo-
gen, maar werkt wel nauw samen 
met het parochiebestuur en pasto-
raal team. De PCI kan overleggen 
en samenwerken met de gemeen-
te, instanties voor sociale en maat-
schappelijke hulpverlening en met 
instanties vanuit andere geloofs-
richtingen en levensovertuigingen.

Voor onze PCI zoeken wij nieuwe 
bestuursleden.

Wij kome n hiervoor graag in con-
tact met parochianen met bestuur-
lijke kwaliteiten, parochianen die 
kennis hebben op het gebied van 
fi nanciën en administratie, óf be-
kend zijn met het sociaal maat-
schappelijk werk. Herkent u zich 
hierin en wilt u uw kennis en kun-
de inzetten om mensen vooruit te 
helpen? 
Stuur dan een mailtje naar secre-
tariaat@franciscusparochie.nl Wij 
nemen dan graag contact met u 
op. 

Oawer de heg 

We vieren 
in deze tijd 
Pasen, het 

feest van 
nieuw leven. 

Of nog beter: 
van vernieuwend 

leven. We weten al-
lemaal; een mens wordt als hulpeloze 
baby geboren en groeit op tot een vol-
wassene met kansen én onmogelijk-

heden. En aan het eind wacht de dood. 
Voor de een houdt alles op. Anderen 
geloven dat het leven met de dood hier, 
nog niet klaar is. Daar bewijs van leveren 
is lastig.
We weten dat leven niet enkel bestaat 
uit successen, toppen, of topprestaties. 
Zelf een kind weet dat er leuke dagen 
zijn en af en toe rotmomenten. Dat je je 
fi jn kunt voelen en blij; maar soms ook 
verdrietig of duf. Als volwassene, met de 

nodige ervaring van het leven achter de 
kiezen, ga je soms puzzelstukjes anders 
aan elkaar passen dan toen je jonger 
was. En soms blijken die stukjes dan be-
ter te passen of ineens andere dingen te 
laten zien! Bijv. als ik met ogen vol liefde 
terug kan kijken; of met wat vergeving 
en mildheid. Een goede vriendin die ge-
storven is, blijkt dan toch van blijvende 
waarde. De vriendschap met haar kan 
me ook na jaren nog te inspireren. De 
woorden van mijn moeder kon ik vroe-
ger niet altijd waarderen. Nu denk ik wel 
eens: ze had in haar wijsheid toch gelijk.
Vooral bij teleurstelling heeft het me ge-
holpen: te kijken met afstand, met lief-
de , met mildheid en twee voeten op de 
grond. Dan blijkt er toch weer een licht-
puntje of een nieuwe mogelijkheid. Ge-
loof het , of niet! 

Carla Berbée, pastoraal werker

In de digitale brief van ons pastoraal 
team stond onlangs bijna verscholen 
het bericht dat drie volwassenen Katho-
liek waren geworden. Bewust hadden 
zij ervoor gekozen om het sacrament 
van het Vormsel te ontvangen. Vorm-
selvieringen waar ook dit jaar jongeren 
uit onze parochie bij betrokken waren. 

Jaarlijks treden ongeveer 500 volwas-
senen toe tot onze kerkgemeenschap. 
Sinds 1996 zijn er in ons bisdom ‘Ont-
moetingdagen Nieuwe Katholieken’. Een 
activiteit waarvan ik in die dagen initia-

tiefnemer mocht zijn.  Van mensen die 
bewust toetreden tot onze kerk kunnen 
we, denk ik, veel leren. Wat is voor hen 
een vindplaats van geloof? Wat vin-
den zij waardevol in onze kerkgemeen-
schap? Natuurlijk zullen ook zíj er ver-
baast van staan dat de katholieke kerk 
soms waardevolle ontwikkelingen in 
onze samenleving niet verstaat. Ook 
hoe vaak we fouten maken en er te veel 
wordt vastgehouden aan oude vormen 
van denken. Maar toch, welke positie-
ve elementen vinden ‘Nieuwe Katholie-
ken’ in onze kerk? Positieve elementen 

die wij zelf vaak niet meer zien. Toen ik 
daarover nadacht, moest ik denken aan 
Sigrid Kaag.  De D’66-leider die in haar 
campagne openlijk uitsprak Katholiek 
te zijn. Zij vertelde dat ze haar vier kin-
deren bewust had laten dopen. “Katholi-
cisme is een blijmoedig geloof” hoorden 
we haar  zeggen in een interview tegen 
journaliste Maaike van Houten. 

Jammer dat we het positieve van ons 
geloven zelf soms zo weinig meer zien. 

Thij Willems

Zaterdag 10 april
18.30 uur 
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Koorgroep Bonifatius

Zondag 11 april
9.30 uur
Pancratius 
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde

De titel ‘Oawer de heg’  is geleend van 
een naburige parochieblad.  Maan-
delijks schrijven ze daar over  acti-
viteiten en initiatieven van elders.  
Zeker in tijden dat eigen activiteiten 
soms beperkt zijn en beschikbare 
vrije tijd van deskundigen schaars is, 
kan het belangrijk zijn om “Oawer de 
heg” te kijken; te zien welke mogelij-
ke werkwijzen en initiatieven andere 

parochies ontwikkelen.  Dat is ook 
een van de redenen  om samen te 
werken met naburige parochies.  In 
de laatste vergadering van het paro-
chiebestuur hebben we  een voorstel 
‘Bestuurscommissie vastgoed’ be-
sproken.  Samenwerken met een  be-
stuurscommissies leidt  ertoe dat  er 
meer aandacht beschikbaar is voor 
vragen en problemen. In overleg met 

locatieraden hoopt het bestuur te ko-
men tot initiëren van een ‘Bestuurs-
commissie Vastgoed’ die ertoe kan  
bijdragen dat  werkzaamheden rond 
gebouwen, onderhoud en begraaf-
plaatsen  meer aandacht kunnen 
krijgen. 

Parochiebestuur 
PR & Communicatie
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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

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: 2e Zondag van Pasen

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 10/11 april worden gele-
zen tijdens de eerstvolgende viering 
op zondag 18 april. Wilt u dit anders 
laat het ons dan weten.

Vooraf aanmelden voor iedere viering:
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 van de pastorie.

Parochie-website
Onze nieuwe website  http://www.franciscusparochie.nl wordt nog aan-
gepast. De eerste reacties voor de nieuwe opzet waren veelal positief.  
Er waren ook suggesties tot verbetering. Heeft u suggesties voor ons laat 
het ons weten: secretariaat@franciscusparochie.nl.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

ZONDAG 11 APRIL OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 9 april 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. Lectrice: mevrouw Els Kleysen. 
Acoliet: Phoebe ten Breteler. Koster: de 
heer Henk Abbink. Toezichthouder: de 
heer Jos Wetzelaer. 
GEBEDSINTENTIES: Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zuster; Gerrit 
Wolferink. 

MEDEDELINGEN
•  Omdat er nog geen reactie is gekomen 

wordt nogmaals gevraagd om lecto-
ren voor de St. Pancratiuskerk. Kunt u 
goed voorlezen en voelt u zich bij de 

Pancratiuskerk betrokken? Neem dan 
contact opnemen met mevrouw Lies-
beth 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 & 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 10 APRIL om 18.30 uur: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP 
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Lector: 
de heer Herman ten Have. Acolieten: 
Fien van der Sanden en Jonna Diepen-
maat. Processiekruisdrager: Niek Bei-
mer. Kosters en suppoosten: de heren 
Johan  Kroeze, Gerrit Menkehorst en 
Jos Westendorp
JAARGEDACHTENIS: Anne Bloemen – 
Hollink; Wim Wolthuis; 
GEBEDSINTENTIES: Vader en Zoon 
Nico Rutte; Gerard Leferink; Alwies 
Bouwmeesters; Annie Bouwmees-
ters – Landewee; Annie Molenkamp – 
Scholten van de Wottelweg

DONDERDAG 15 APRIL OM 09.00 UUR: 
LAUDEN
Voorganger: Dhr. Gerrit de Munnink. 
De gebedsintenties van zaterdag wor-
den ook in deze dienst gelezen

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

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

•  Alle vieringen zijn nog steeds voor 
maximaal 30 kerkgangers. Reserve-
ren blijft noodzakelijk bij Jos Westen-
dorp tel 06 186 00 463  of joswesten-
dorp@home.nl

•  Zowel de kerk als Mariakapel zijn da-
gelijks geopend voor het aansteken 
van een kaarsje, rust en bezinning en 
voor het brengen van houdbare pro-
ducten voor de voedselbank. 

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

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 10 EN ZONDAG 11 APRIL: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op  zaterdag 17 april, een Eucharistie-
viering. Pastor Willy Rekveld zal voor-
gaan. U hoeft zich niet van te voren 
aan te melden.  Wel worden de namen 
en telefoonnummers genoteerd 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 telefoon 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

ZONDAG 11 APRIL: GEEN VIERING 
       
MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is zondag 2 mei.  
•  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

Slottekst in een 
Paasviering

Hij is verrezen!
Zoek Hem waar hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,

niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft,
Overal waar mensen geven om elkaar,

waar mensen kiezen voor de liefde en het leven,
voor schoonheid goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen

en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden voor wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.

Hij leeft en brengt leven.

(Pancratiuskerk,  Paaswake 2021) 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 14 APRIL OM 09.30 UUR: GEBEDSVIERING. 
Voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 
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). 


