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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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Bij ons thuis

Zaterdag 24 april
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld 
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 25 april
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Pancratiuskoorgroep

Aandacht voor ieders roeping. Thema voor Roepingenzondag 2021: 

‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Gebed om Roepingen

God, herder van mensen, als er 
iemand is die ons ten diepste kent 
dan bent U het wel! Gij die steeds 
omziet naar uw kudde, die haar 
zoekt en roept, haar verzorgt en 
verbindt, haar sterkt en bewaart.

Wij bidden U om mensen die zich 
wijden aan U, aan hun naasten, aan 
Uw hele wereld. Wij verlangen naar 
vrouwen en mannen die durven 
zoeken en zorgen, die kunnen 
troosten, sterken en bewaren. 
Bruggenbouwers tussen Uw Woord 
en onze tijd.

Goede herder, omdat U weet wat 
leeft in ons durven wij te vragen: 
zend Uw geest van liefde, wijsheid, 
barmhartigheid en geduld. Dat wij 
in Jezus’ voetspoor durven gaan: in 
Uw naam. Amen.

Mgr. Jan de Kok ofm.

Bij ons thuis 
werd er vroe-

ger altijd 
veel gele-
zen. Mijn 
moeder 
die onder-

wijzeres 
was, las ons 

voor vóór het 
slapen gaan. 

Op zaterdagochtend vochten we om de 
Volkskrant. Wie het eerst bij de brieven-

bus was, had het beste stuk. Voor mij 
toen de sportpagina’s. Als kind heb ik de 
kinderbijbel ‘Bijbelse verhalen voor jon-
ge kinderen’ van Cramer-Schaap kapot 
gelezen. Ik vond de verhalen reuze span-
nend. Een verhaal dat mij toen al stevig 
raakte, was het verhaal van de jonge Sa-
muël, die in de tempel Gods stem hoort 
(1 Sam. 3). Ik heb dit verhaal laatst nog 
laten horen in de presentatieviering voor 
de Eerste Heilige Communie. Samuël, 
die nog maar een jongen was, moest 
Gods stem tot drie keer toe horen en er 

door zijn mentor Eli op gewezen worden 
dat het God was die hem riep. Pas toen 
kon hij gehoor geven aan die roepstem: 
‘Spreek, uw dienaar luistert’. Ik vind het 
een heel realistisch verhaal. Je roeping 
op het spoor komen, gebeurt meestal 
niet in een vloek en een zucht. Er broeit 
iets in je, maar je hebt tijd nodig om het 
te ontdekken en er een naam aan te ge-
ven: ‘Dit is wat ik wil. Dit past bij mij!’. 
Daar kunnen jaren overheen gaan. Maar 
je voelt je gelukkig, als je jouw bestem-
ming gevonden hebt. In de kerk staan we 
daar in het weekend van 24/25 april bij 
stil. We vieren dan ‘Roepingenzondag’. 

Er wordt gebeden om roepingen tot het 
priesterschap of religieus leven, maar 
ik denk zeker ook dat het belangrijk is 
om te bidden voor ieders roeping. Want 
geroepen om onszelf en de ander van 
dienst te zijn, worden we allemaal!

Pastoraal werker Frank de Heus

Op zondag 25 april vieren we Roepingenzondag. Roeping van 
ieder van ons. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus 
Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God 
werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet 
beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van 
God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, 
zegt de paus. 

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een 
vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders 
vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, 
edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van ang-
sten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus 
Franciscus. Hij wijst op drie sleutelwoorden die de roeping van 
de heilige Jozef typeren en die eveneens voor elke roeping gel-
den: “droom, dienstbaarheid en trouw”.  

‘Hij of zij heeft roeping’. Dat werd vroeger gezegd van iemand 
die koos voor priesterschap of het religieus leven. Hij/zij is ge-
roepen door God om te leven en werken in Zijn dienst. Tegen-
woordig wordt bij roeping niet meer alleen gedacht aan pries-
ters en religieuzen, maar ook aan pastoraal werkenden en vrij-
willigers in de kerk. Eigenlijk zouden we elke levenstaak als 
een roeping kunnen zien. Want iedereen kan proberen op zijn 

Voor wie zin zoekt 
en tijd heeft...
-ook jij wordt geroepen-
Heb je nog wat tijd over? Wil je zinvol 
bezig zijn en anderen een plezier doen? 
Heb je het afgelopen jaar misschien ont-
dekt, hoe belangrijk ‘gemeenschap’ is; 
het samen optrekken met andere men-
sen; hoe je het fysiek samenzijn met 
anderen mist, het horen van hun verha-
len, het vertellen van je eigen verhaal, 
de koffi e, de borrel en de gezelligheid? 
Misschien ook wel de verdieping van je 
leven? Meld je dan aan als vrijwilliger in 
onze parochie. Voor doeners en den-
kers, ouderen en jongeren, fi nancieel 
onderlegden, taalvaardigen, luisteraars 
en sprekers, mensen die graag binnen 
bezig zijn of juist buiten in de tuin, men-
sen met veel en mensen met weinig tijd, 
voor wie graag met kinderen werkt, jon-
geren, volwassenen, ouderen…. Het kan 
allemaal in de parochie! Wij willen paro-
chie zijn mét, vóór en dóór parochianen. 
Draag je de parochie een warm hart toe 
doe dan mee! Iedere inzet is welkom! Je 
kunt je aanmelden bij ons Centraal Se-
cretariaat aan de Sonderenstraat, 053 
5743929, secretariaat@franciscusparo-
chie.nl. Pastor, bestuurder of vrijwilliger 
van de parochie neemt dan verder con-
tact met je op. 
Pastoraal werker Frank de Heus

Extra collecte
In het komende weekend is de bijzondere collecte, na afloop van de vieringen,  bestemd voor het ‘Fonds priesteropleiding 
Aartsbisdom Utrecht’ (IBAN NL 64 ABNA 0810 4964 88)

of haar eigen leef- en werkplek een bijdrage te leveren aan een 
wereld waarin alle mensen tot hun recht komen. En wie dat 
doet, die leidt een leven in dienst van God. 
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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: 4e Zondag van Pasen

Dit weekend is er geen viering in onze kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor het weekend 24/25 april worden gelezen 
tijdens de eerstvolgende viering op zaterdag 1 mei.
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 gedachteniska-
pel. De ingevulde aanmeldstrook kunt u deponeren in de brievenbus van de 
pastorie.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIERDE ZONDAG VAN PASEN; ZONDAG VAN DE GOEDE HERDER; ROEPINGENZONDAG, thema: ‘Wees niet bang; kom dichterbij’.

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

Een betrokken vrijwilliger belde me 
teleurgesteld op: “Waarom werd de 
Paaswake in de Pancratiuskerk niet 
via kerkdienstgemist.nl uitgezonden. 

Een goede preek van de pastoor. Inspi-
rerende teksten en prachtige liederen. 
Maar omdat die avond er al meer dan 
dertig aanmeldingen waren, konden 
veel parochianen toen niet aanwezig 
zijn. En nu? Waaromzijn vieringen van-
uit de Pancratiuskerk nog steeds niet 
via kerkdienstgemist te volgen?” Ik kan 
me je je teleurstelling voorstellen. De 
oorzaak ligt bij de glasvezelaansluiting. 
Volgens verhalen werd er ongeveer tien 
jaar geleden in het centrum van Haaks-
bergen glasvezelkabel aangelegd door 
de KPN. Een lid van het toenmalig kerk-
bestuur meldde dat de Pancratiuskerk 

een  glasvezelaansluiting had gekregen 
én “telefonisch kan de KPN voor een 
internetverbinding zorgen." Het was 
vlak vóór Kerstmis. In overleg werd er 
een tijdelijke 4G- mobiele data verbin-
ding gehuurd, zodat parochianen de 
kerstvieringen via ‘Kerkdienstgemist.
nl’ konden volgen. Direct na Kerstmis 
zou de KPN de aansluiting verzorgen. 
De KPN-monteurs kwamen. Meerma-
len zijn KPN-monteurs teruggeweest 
om te zoeken, maar ze konden hun ei-
gen kabel niet vinden. Niet in de kerk, 
en niet nabij de kerk. De gehuurde 4G 
mobiele dataverbinding was te duur om 
de huurtermijn te verlengen. De laatste 
berichten van KPN zijn dat men midden 
mei hun werk opnieuw oppakt. Hulde 
voor de koster/voorzitter van de loca-
tieraad die steeds nieuwe afspraken 
met de KPN moet maken. 

Thij Willems
Parochiebestuur PR & Communicatie

De Gerarduskalender

ZATERDAG 24 APRIL OM 18.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: de heer Gerrit de Munnik. Acolie-
ten: Lieke Wolferink en Fien van der 
Sanden. Processiekruisdrager: Edwin 
Noordink. Kosters en toezichthouders: 
de heren Johan  Kroeze, Gerrit Menke-
horst en Jos Westendorp.
GEBEDSINTENTIES: Dine ten Hag – 
ten Voorde; Herman Leferink i.v.m. ge-
boortedag 24 april; Fam. Poodt – Linte-
lo; Bibi Westendorp. 

DONDERDAG 29 APRIL OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, THEMA TIJD NA PASEN
Voorganger de heer Gerrit de Munnik. 
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 daarna  
‘Bonifatius’ en dan bent er al. 

•  Alle vieringen zijn nog steeds voor 

maximaal 30 kerkgangers. Reserve-
ren blijft noodzakelijk, bij de heer Jos 
Westendorp tel.: 06 186 00 463  of 
joswestendorp@home.nl.

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

•  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). 

•  De nieuwe contactpersonen voor het 
parochiekerkhof zijn broer en zus Tru-
dy en Harrie ten Voorde, bereikbaar 
via begraafplaatsbonifatius@francis-
cusparochie.nl.

•  Vragen Kerkradio Bonifatius: de heer 
Hans te Lintelo, tel 57 232 07 email: 
hans_telintelo@kpnmail.nl, 

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

ZONDAG 25 APRIL OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 23 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: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Liesbeth Dijk-
huis. Acoliet: Marieke Wildenborg. Kos-
ter: de heer Henk Abbink. Toezichthou-
der: de heer Chris Deursen. 
JAARGEDACHTENIS: Anneke ten Vre-
gelaar; Lies Dijkhuis – Op den Ak-
ker en familie Willem Op den Akker 
– Eijkelkamp. 

GEBEDSINTENTIES: ouders Brummel-
huis en kinderen; om roepingen tot het 
priesterschap en het religieuze leven. 

MEDEDELINGEN
•  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? 

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIERING IN ONS KERKGEBOUW. 
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 24 EN ZONDAG 25 APRIL: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op  zondag 2 mei, een communievie-
ring. Dhr. Laurens Lenderink 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 tele-
foon of e-mail (zie hieronder) of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie.

WOENSDAG 28 APRIL 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. 

Elke dag een beetje spirit! De Gerar-
duskalender, uitgebracht door Kloos-
ter Wittem, is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant een spreuk die 
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder 
het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. 

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillen-
de onderwerpen. De kalender is be-
doeld om elke dag goed te kunnen be-
ginnen. De spreuk op de voorkant en de 
moppen, puzzels en informatie op de 

achterkant geven u aan het begin van 
de dag een positief gevoel. De kalen-
der wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers 
van het Pelgrimsoord Klooster Wittem 
in Zuid Limburg. Zeer veel parochianen 
zijn van ouds bekend met de Gerardus-
kalender en zijn inspirerende teksten. U 
kunt nu deze kalenders ook via de pa-
rochie bestellen. Volgende week kunt u 
in ons parochieblad ‘Op Weg’ lezen op 
welke wijze u gemakkelijk de Gerardus-
kalender kunt bestellen.


