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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 
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Digitaal koffi edrinken
Het gaat om de ontmoeting! Een belang-
rijk thema binnen onze parochie. Voor 
de coronapandemie kon dat door, na een 
viering, onder het genot van een kop kof-
fi e of thee even bij te praten. Al ruim een 
jaar lang is dit niet meer mogelijk. En het 
lijkt erop dat deze situatie nog wel even 
voortduurt. Op verschillende manieren 
proberen wij om het onderlinge  contact 
zo goed mogelijk te onderhouden. Bij-
voorbeeld een kaart tijdens de feestda-
gen, elkaar af en toe bellen, een digita-
le nieuwsbrief, WhatsApp groepen etc. 
We zijn steeds meer digitaal gegaan. 
Digitaal koffi edrinken is misschien een 
mogelijkheid om een keer per week met 
een paar mensen in een groep even bij 
te praten. Dat kan door beeldbellen via 
WhatsApp. Vanuit de pastoraatsgroep 
willen we dit eens proberen. Het werkt 
als volgt. We maken een WhatsApp 
groep aan met maximaal 6 personen. 
De deelnemers in deze groep treffen el-
kaar dan op zondagmorgen 11:15 uur via 
een beeldverbinding door WhatsApp. 
U moet uiteraard zelf voor de koffi e of 
thee zorgen. De bijeenkomst duurt dan 
een half uur maar als het leuk en gezellig 
is mag het ook wat langer! We willen op 
zondag 25 april starten. Lijkt het u leuk 
om mee te doen? Stuur dan een appje 
met uw voor en achternaam naar Johan 
Hofhuis tel.: 06-18860346. Wij hopen u 
zondag 25 april digital te ontmoeten.

Succesvol initiatief van pastor de Heus

Over-winnen

Zaterdag 17 april
18.30 uur
Bonifatius
Gebedsviering
B. Broekhuis
Bonifatiuskoorgroep

Zaterdag 17 april
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld

Zondag 18 april
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Na dertig jaar 

Gebed
God, 

hier ben ik, met alles wat me 
bezighoudt: de zorgen van ons 

eigen bestaan en die van de wereld 
waarin wij leven. Want we worden 

het zo beu, corona blijft ons 
dagelijks leven bepalen, zelfs al 

wordt de speelruimte groter. Juist 
nu merken we hoe lastig samen 
leven eigenlijk is: we zijn onze 

onbevangenheid kwijt, draaien om 
elkaar heen. Hoe kunnen we zo 

elkaar tot naaste zijn? We ervaren 
moeite en ongemak: elkaar kunnen 

ontmoeten, maar nog steeds 
zonder liefdevol aanraken, wel naar 
de kerk mogen, maar zo anders en 
zonder zang. En we dragen de last 
van de voorbije maanden met ons: 

sommigen werkten zo intensief 
en zo veel; anderen moesten thuis 
zitten, werkloos, niets te verdienen. 

Wat wacht ons nog? Worden de 
dagen nog als weleer? Te midden 
van die zorg en angst bidden wij: 

Heer,wees ons nabij. 

Tijdens de 
lockdown 
spelen wij 
vaker een 

spelletje. Je 
kunt winnen 

en verliezen. Dat 
hoort erbij! Dan spe-

len we opnieuw en krijgt iedereen  een 
nieuwe kans.  Er is altijd een volgende 
kans. Pasen is het feest van het leven. 
God laat zien dat Hij nooit iemand lo-

slaat. Hij houdt Jezus vast, dwars door 
de dood heen.

We mogen geloven dat God ook ons 
vasthoudt, zelfs als we sterven. We gaan 
ook in ons geloof uit van nieuwe kansen.
In week 11 en 12 heb ik tien basisschool-
klassen mogen ontvangen in de kerken 
van Haaksbergen en Losser bij het pro-
ject: Het lijdensverhaal, een verhaal over 
pesten. De kinderen maakten kennis 
met het verhaal van De Kruisweg via een 

korte vertelling. Daarna liepen de kinde-
ren een kruisweg tegen pesten langs ac-
tuele situatiefoto’s.
Via opdrachten dachten ze in tweetal-
len na over hoe het is om de pester, de 
gepeste, de helper of de toeschouwer 
te zijn. De adviezen aan de gepeste lo-
gen er niet om. Het liep uiteen van: ‘zoek 
hulp’ tot ‘draai je gewoon om, het gaat 
vanzelf wel over’. Tegen de pester werd 
vaak gezegd: ‘jij bent zeker zelf ook ge-
pest of niet?’ , en ‘je bent maar zielig’, 
en ‘STOP ERMEE!” Na afloop was er ge-
noeg om over na te praten. De leerkrach-
ten kregen ook tips van de kinderen over 
hoe in de klas om te gaan met pestge-
drag. Bv. op een afgesproken moment 
over pesten praten, de pester schor-
sen.   Mijn boodschap aan de groep: 
Je krijgt een nieuwe kans,  pesten is te 
OVERWINNEN!

Ans te Lintelo

“Tot volgend  jaar“, 
appte Brigit en voeg-
de er meteen een 
complimentensym-
bool  aan toe. Het 
was, vlak voordat de 
appgroep werd opge-

heven, één van de zeer vele complimen-
ten.  Bij de aanvang van de vastenperi-
ode had  pastor de Heus in ‘Op Weg’ de 

app-groep aangekondigd. In aansluiting 
op eerdereWhats-App-projecten rond 
Pinksteren en rond de Advent , gaf hij 
in deze coronatijd de mogelijkheid om 
in de vastentijd deel te nemen aan een 
watts-appgroep. Gedurende de 40 da-
gen voor Pasen ontvingen deelnemers 
op zon- en woensdagen, en in de Goede 
Week dagelijks, rond 9.00 uur in de och-
tend een appbericht. Een psalmtekst 

met daarbij een korte meditatie van één 
van de pastores of een parochiaan met 
een link naar een gezongen psalm ter af-
sluiting van een moment van bezinning. 
Niet alleen het aantal deelnemers , maar 
ook de veelheid aan positieve reacties 
ma ken duidelijk dat deze vorm van pas-
toraal werk zeer gewaardeerd wordt 
en ook kansen biedt voor tijden zonder 
corona 

In gesprek met Rikie de Mönnink proef 
je het enthousiasme waarmee zij zich 
jarenlang inzette voor de Bonifatius-
kerk in de Veldmaat. Op vele terreinen 
was ze actief en voluit vertelt ze over 
de werkzaamheden die ze samen met 
de vele vrijwilligers vanaf de jaren tach-
tig heeft verricht. Als eerste vrouwelijke 
vice-voorzitter van het Kerkbestuur was 
ze nauw betrokken bij de restauratie 
van kerk en pastorie. Na het vertrek van 
de laatste pastoor van De Veldmaat in 
1994, heeft ze die functie nog twee jaar 
vervuld.  Met trots vertelt zij over de vele 
activiteiten. Wanneer we spreken over 
het kerkhofbeheer, de laatste activiteit 
die ze nu overdraagt aan Trudy en Har-
rie ten Voorde, horen we duidelijk haar 
pastorale betrokkenheid.    Zij vond het 
belangrijk dat familie van een overlede-

ne met een goed en tevreden gevoel de 
laatste rustplaats van hun dierbare kon-
den bezoeken. Met zorg zocht ze steeds 
oplossingen wanneer er vragen waren. 
Haar inzet was veel tekenend, zelfs op 
vakantie in het buitenland bleef ze tele-

fonisch bereikbaar. Na dertig jaar legt ze 
haar laatste taak in de Bonifatius neer. 
Nu heeft ze volop tijd voor haar crea-
tieve bezigheden, zoals het maken van 
zeer professionele wenskaarten.  
Rikie bedankt.  

Begraafplaats Bonifatiuskerk
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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: 3e Zondag van Pasen

Zondag 18 april 9.30 uur: 
Woord en Communieviering mmv Da-
mes en Herenkoor
Voorganger: pastor R.Doornbusch

Intenties weekend:
Hendrik Hartgerink: Toon Brouwers: 
Gerard ter Avest.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Ouders Gerard en Annie Wielens-ten 
Vregelaar:  Herman Kortier: Dika Slot-
man-Ros: Anneke ten Vregelaar.

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.

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

Cursus 
Theologische Vorming 

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

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

ZATERDAG 17 APRIL OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector: Mevrouw Marina 
Nieuwenhuis. Acolieten: Tristan Dam-
veld en Daan Loohuis. Kosters en toe-
zichthouders: de heren Johan  Kroeze, 
Gerrit Menkehorst en Jos Westendorp
GEBEDSINTENTIES: Johan en 
Trui ten Voorde – Bolster; Agnes 
Hilderink-Harbers.

DONDERDAG 22 APRIL OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, THEMA TIJD NA PASEN.
Voorganger de heer Jos Westendorp. 
Koster de heer Johan Kroeze.
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl. Toets Bonifatius 
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 de Mariakapel zijn 
dagelijks geopend voor het aanste-
ken van een kaarsje, rust en bezin-
ning en voor het brengen van houd-
bare producten voor de Voedselbank. 

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

•  Door extra werkzaamheden in de kerk 
vanwege ondermeer corona en het 
uitvallen van één van de kosters, kun-
nen we nog wel een extra koster m/v 
en of (echtpaar) gebruiken. Wie heeft 
belangstelling. Laat het even weten 
bij één van de huidige kosters. 

•  Ook zijn we op zoek naar iemand die 
geïnteresseerd is in bouwzaken en 
daar kennis van heeft. Dit laatste is 
geen bestuursfunctie, maar ter on-
dersteuning van de het bestuur Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die de toren-
restauratie van 2019 had kunnen be-
geleiden  (dit is maar een voorbeeld). 

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

ZATERDAG 17 APRIL, 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor : de heer Laurens Lenderink. 
GEBEDSINTENTIES: Derk Bruins; Ber-
nard Hilderink. 

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de viering op 17 april, hoeft u 

zich niet van te voren aan te melden.  
Wel worden de namen en telefoon-
nummers 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 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

ZONDAG 18 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 helaas niet onli-
ne te volgen. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Diny Laarhuis. Acoliet: 
Chantal Wildenborg. 
Koster: de heer Jos Wetzelaer. Toe-
zichthouder: de heer Johan Veldhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Bernard ter 
Braak; Elsbeth Klaver – Groothuis. 

MEDEDELINGEN
•  In de twee boxen in de St. Pancrati-

uskerk is in het totaal € 354,22 gedo-
neerd ten behoeve van de Vastenac-
tie 2021 – ‘Werken aan je toekomst’. 
Dit geld (en alle bijdragen die recht-
streeks gestort zijn op het rekening-
nummer NL21 INGB 000 000 5850 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. 
Campagneproject Bangladesh) zal 
worden gebruikt om voor kwetsbare 
jongeren in Bangladesh een beroeps-
opleiding mogelijk te maken. 

•  Voor de drie vieringen, gehouden in 
het Paasweekend, hadden per viering 
het maximaal aantal toegestane kerk-

bezoekers zich van te voren opgege-
ven. Helaas moesten veel mensen te-
leurgesteld worden omdat er gehou-
den diende te worden aan het aantal 
van 30 personen. Tijdens die vierin-
gen bleek echter dat niet alle mensen 
die zich opgegeven hadden, geko-
men zijn. Dat dit spijtig is voor hen die 
graag aanwezig hadden willen zijn, 
behoeft geen betoog. Daarom het 
dringende verzoek: hébt u zich opge-
geven voor een viering en moet u on-
verwacht verstek laten gaan: geef dit 
dan zo spoedig mogelijk door. 

•  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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 21 APRIL OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. Voorganger: 

Wie voelt niet die behoefte aan 
meer verdieping in het leven? De 
driejarige cursus Theologische 
Vorming voor Geïnteresseerden   
(TVG) is een uitgesproken moge-
lijkheid om straks in september 
die verdieping te zoeken. Het bre-
de aanbod van allerlei aspecten 
van geloof en theologie maakt dat 
mensen deze cursus als zeer ver-
diepend voor hun kijk op het leven 
ervaren.Veel cursisten hebben in-
middels met veel voldoening   de 

cursus TVG  gevolgd of volgen die 
nog. Het is de bedoeling om het 
komend seizoen, 2021-2022,   op 
dinsdag 14 september in de Wa-
terstaatskerk in Hengelo weer 
met een nieuwe groep te starten. 
Het duurt nog even, maar oriën-
teer je nu al. De cursus duurt drie 
jaar, maar het is mogelijk om je 
per jaar op te geven. Wil je meer 
informatie: Typ dan op onze web-
site bij ‘ZOEKEN’ het onderwerp 
‘TVG’ in.

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. 


