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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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Tussen Pasen 
en Pinkste-

ren luiste-
ren we in 
de kerk 
naar over-
geleverde 

toespraken 
van Jezus. 

Om nog eens 
van hemzelf te ho-

ren wat ons hier te doen staat wanneer 
hij naar de hemel is. ‘Heb elkaar lief’ 
klinkt zondag. 

Hoe? Zoals Jezus van mensen houdt. 
Met daarbij de opmerking dat wijzelf tot 
zijn vrienden zijn gekózen. Niet gemaakt. 
Want liefde is niet dat een ander, of een 
andere groep, of enig schepsel wordt 
gemodelleerd naar hoe het ons belieft. 
Maar dat het anders zijn van anderen als 

Zaterdag 1 mei
18.30 uur
Bonifatius De Veldmaat
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde 
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 2 mei
9.30 uur
Pancratius Haaksbergen
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Zondag 2 mei
10.00 uur
Maria Praesentatie Buurse
Gebedsdienst
L. Lenderink

Zondag 2 mei
10.00 uur
Marcellinus Boekelo
Gebedsdienst
M. Reinderink en H. Landewé.  

Afscheid Margot Dijkman 

Geloven nu

Onze kerk 
geeft ruimte
De uitvaart van prins Philip in de 
kapel van  Windsor Castle was in-
drukwekkend. Door de corona-
maatregelen mochten er maar 30 
mensen aanwezig zijn. Prins Phi-
lip had zelf verzocht om een uit-
vaart met zo min mogelijk poespas, 
maar toch. Hoezeer mensen voor 
zichzelf een sobere uitvaart wen-
sen, nabestaanden hopen bij een 
afscheid van een dierbare op na-
bijheid. Anderen te ontmoeten. zo-
dat men steun letterlijk kan voelen. 
Juist daarom was het beeld van de 
Engelse koningin een beeld vol ver-
driet. Niet alleen verdriet omwille 
het overlijden en gemis, maar mis-
schien veel meer omdat ze alleen 
was. Een beeld dat we voor onszelf 
niet zouden wensen.

Gelukkig zijn de coronamaatrege-
len nu verruimd en mogen er weer 
meer mensen bij een afscheid ko-
men. Oude regels ontnamen ons 
mogelijkheden om meeleven te 
ervaren. 

In veel overlijdensadvertenties was 
te lezen: “Vanwege corona heeft de 
uitvaart in stilte plaatsgevonden.” 
Dat mag natuurlijk, als het een keu-
ze van de familie is. Maar mensen 
missen zo te vaak  mogelijkheden 
om meeleven te ervaren en juist 
dat is belangrijk in dagen van ver-
driet.  Sinds de coronamaatregelen 
zijn verruimd  mogen  we met hon-
derd mensen in een afscheidsvie-
ring samen komen. Honderd men-
sen, als de ruimte er zich toe leent. 
Gelukkig geven onze kerkgebou-
wen ruimte. De Pancratius- en de 
Bonifatiuskerk hebben de mogelijk-
heid om zelfs met 100 mensen sa-
men te komen. De kerken in Buur-
se en Boekelo zijn iets kleiner.  Het 
zou jammer zijn wanneer bij het 
overlijden van een dierbare de  na-
bijheid van elkaar moeten missen. 
Gelukkig kan in dagen van verdriet 
onze kerk ruimte geven en hoeft 
een afscheid niet altijd in stilte te 
gebeuren. 

Priestergraven 
Op de begraafplaats ’t Waarveld  
werden sinds de jaren tachtig  pries-
ters uit onze parochie begraven. Er 
was misschien enige tijd niet naar 
omgekeken. Vorige week heeft Jo-
han Veldhuis (werkgroep kerkhofon-
derhoud) de graven verzorgd en  af-
gelopen zondag, Roepingenzondag, 
is er een bloem op elk graf gelegd; 
een Eustoma, ofwel lisanthus ge-
naamd, de bloem die symbool staat 
voor  waardering en dankbaarheid.
 Een eenvoudig teken  op 
Roepingenzondag.

beminnenswaardig wordt aanvaard.  

We zijn niet zelf de maat der dingen. En 
zullen niet proberen, al is het ook met 
de beste wil van de wereld, om een an-
der, of wat vreemd is om te vormen naar 
beeld en gelijkenis van ons eigen verlan-
gen. Christelijke liefde is kiezen voor het 
eigene van wat anders is. In beeld krij-
gen wat elke ander en al het vreemde 
van God draagt. En er voor kiezen je er-
mee te verbinden. Zoals in vriendschap.  

Wie anderen, en al wat vreemd is of on-
gemakkelijk als geschenk van God kan 
erkennen en aanvaarden heeft lief. Zo 
komen we hier tot leven.

Paul Daggenvoorde, pastoor

Op woensdag 21 april heeft 
Margot Dijkman afscheid ge-
nomen van de ‘Geloven Nu’ 
groep die zij 5 jaar lang in 
de Franciscusparochie heeft 
geleid.

‘Geloven Nu’ is geen cursus 
of bijbeluitleg, maar een laag-
drempelige gespreksgroep. In 
een kleine groep spreken we 
aan de hand van een Bijbel-
verhaal met elkaar over ge-
loof en leven. De vragen bij 
de Bijbeltekst nodigen uit tot 
inspirerende gesprekken over 
de actualiteit van kerk en ge-
loof. Er is alle ruimte voor per-
soonlijke vragen en ook het 

Bijbelverhaal wordt nader toe-
gelicht. Na een inspirerende 
bijeenkomst rond de Romei-
nenbrief van de apostel Pau-
lus nam de groep met bloe-
men en cadeaus afscheid van 
Margot.

De groep zal vanaf nu wor-
den geleid door Frank Beu-
ger. Nieuwe deelnemers zijn 
vanzelfsprekend van harte 
welkom. De volgende bijeen-
komst is op woensdag 19 mei 
van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Lourdeszaal in Haaksbergen. 
Voor informatie en aanmel-
ding:   f.beuger@home.nl  of 
tel. 06-23090356. 

5 mei bevrijdingsdag

De klokken luiden

Om bevrijding te vieren, om onze eigen oorlogstijd niet 
te vergeten, zullen ook wij op 5 mei om 8.00 uur in de 
ochtend onze klokken luiden. Een waardevolle traditie 
sinds kort in ere hersteld. 
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN H. MARCELLINUS BOEKELO

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

KAPEL HET SAALMERINK/ GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

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: 5e Zondag van Pasen

Zaterdag 1mei Gebedsviering, Maria-
viering, mmv Dames en Herenkoor

Intenties weekend:
Rian Weijenborg: Toon Brouwers: Ou-
ders Ros-Kiezebrink: Hendrik Hartge-
rink: Hennie Rupert: Johan en Joep 
Westendorp: 

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Grada Geertruida Wielens-Lansink: 
Geert Bouwman: 

Vieringen in de week:
Mariamaand
In de meimaand nodigen wij u van 
harte uit om elke maandagavond om 
19.00 uur het rozenhoedje in de kerk 
mee te bidden. Te beginnen op maan-
dag 3 mei. Vooraf aanmelden voor het 

rozenhoedje is gewenst. U bent van 
harte welkom om mee te bidden in de 
kerk als u geen corona gerelateerde 
klachten heeft.

Dinsdag 4 mei 9.00 uur 
Eucharistieviering.
Voorganger pastoor J.Jansen

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
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN, ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN

ZONDAG 2 MEI OM 09.30 UUR: EU-
CHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 30 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. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld; Lec-
trice: mevrouw Elles Veltkamp;  Acoliet: 
Phoebe ten Breteler; Koster: de heer 
Jos Wetzelaer; Toezichthouder: de 
heer Johan Veldhuis. 
GEBEDSINTENTIES: overleden ou-
ders Hennie ter Huurne en Adele ter 
Huurne – Termathe; Lenie Hamers en 
José Heidendael; Wil van Amsterdam 
– Arnoldus; uit dankbaarheid voor de 
weldaden. 

WOENSDAG 5 MEI OM 19.00 UUR: 
ROZENKRANSGEBED.
Voor de eerste keer tijdens de mei-

maand - Mariamaand - kunt u samen 
met anderen een Rozenhoedje bidden. 
Het Rozenhoedje (mede als hoop en 
troost in deze moeilijke tijd) wordt op 
een sobere manier gebeden. Voor het 
bijwonen hoeft u zich niet op te geven. 
Wél wordt bij de ingang van de kerk uw 
naam genoteerd. 

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. 

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 1 MEI om 18.30 uur: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
BONIFATIUSKOORGROEP
Celebrant: pastoor Paul Daggenvoor-
de; Lector: Mevrouw Bernardie Broek-
huis; Acolieten: Niels ter Braak en Ma-
rije Gerdes; Processiekruisdrager: Lin-
da Beimer; Kosters en suppoosten: de 
heren Johan  Kroeze, Gerrit Menke-
horst en Jos Westendorp

JAARGEDACHTENIS: Wim Bolster; Ou-
ders Wijlens - Menzing
GEBEDSINTENTIES: Dine Witbreuk; 
Alle slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog waar ook ter wereld; voor 
vrede gerechtigheid en heelheid van 
de schepping; 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
ZONDAG VOOR DE OOSTERSE 
KERKEN
Celebrant pastor Willy Rekveld; Acoliet 
en Lector: de heer Jos Westendorp; 
Koster de heer Chris Vaanhold en Mw. 
Tine Westendorp

De intenties van afgelopen zaterdag 

worden ook in deze viering gelezen.

MEDEDELINGEN:
•  Vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden (zowel zater-
dag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl  daarna toets 
Bonifatius. 

•  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. 

•  Hemelvaartsdag is er ’s morgens 
wel een Eucharistieviering. Volgende 
week meer hierover in Op Weg. 

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 
7481 AB  Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053 – 57 21419, 
Open do. van 9.30-10.00 uur
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

ZONDAG 2 MEI OM 10.00 UUR: 
GEBEDSVIERING.
Voorganger: de heer Laurens Lenderink 
; Lectrice : mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: Geen.
GEBEDSINTENTIES:  Derk Bruins; Ber-
nard Hilderink; 

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de viering op 2 mei, hoeft u zich 

niet van te voren aan te melden.  Wel 
worden de namen en , telefoonnum-
mers 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 02 MEI OM 10.00 UUR: 
MAANDELIJKSE GEBEDSDIENST 
Voorgangers zijn Marion Reinderink en 
Hannie Landewé.  

GEBEDSINTENTIES: herdenking van de 
parochianen die de laatste 12 maanden 
zijn overleden en de parochianen waar-
van we volgens het herdenkingsboek in 
de maand mei de jaargedachtenis vie-
ren . 

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 
verlaten. U kunt op vrijdagmorgen 30 
april a.s. van 10.00 – 11.30 uur een 
plaats reserveren bij Tineke van der 

Pol, tel.nr. 053-4281700 of bij Hannie 
Landewé, 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 opstar-
ten 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 EN  ZIJN  IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

WOENSDAG 5 MEI 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. 

-een persoonlijk verhaal- 

De kapel bij het Wiedenbroek 
Onlangs had ik een gesprek met Moni-
que Smeijers, van de raad van bestuur 
van Livio en Marcel Hengeveld, mana-
ger, over de prachtige kapel die hier 
was - en geschonken is door de paro-
chie en ondernemers in Haaksbergen - 
bij de nieuwbouw van dit complex tot   
het z.g. Wiedenhof domweg is afgebro-
ken. Het was zeker een open en helder 
gesprek, maar zoals verwacht zijn daar 
geen toezeggingen voor herstel van de 
situatie uit gekomen. De kerkdiensten 
worden nu gehouden in het zogenaam-
de Grand Café - een situatie die mij echt 
pijn doet, want daar is vanwege het al-
gemene gebruik van deze ruimte niet 
echt een ingetogen sfeer mogelijk en ik 
voel me als bewoner van dit Livio com-
plex niet serieus genomen wat betreft 
mijn redelijke behoeften op religieus 

gebied. En dit geldt lijkt me ook   voor 
de mensen die hier intern verblijven.
Hoewel ik heel goed begrijp dat in de 
bestaande situatie weinig te verande-
ren is en een  instituut als Livio brede-
re verantwoordelijkheden heeft, wil ik 
hierbij toch kwijt - en wat ook in ons 
gesprek ter sprake is geweest - dat 
het wezen van Zorg, zoals ik het zie, in 
onze huidige maatschappij een erg ver-
schraald begrip is geworden. In het ver-
leden heb ik al principieel afstand ge-
nomen van de zorginstelling Livio - niet 
van de mensen die er werken - hoewel 
ik er natuurlijk wel afhankelijk van blijf.
Laten we het in gebed niet vergeten dat 
onze samenleving in zeker zin armoe-
dig is.

Leo Oostrik


