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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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Sacramentsdag

Zaterdag 5 juni
Bonifatius, 18.30 uur 
F.de Heus
Bonifatius koorgroep

Zondag 6 juni
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
W. Rekveld
Pancratiuskoorgroep

Zondag 6 juni,  
Maria Praesentatie,  10.00 uur 
Woord en Communieviering
C. Berbée

Zondag 6 juni,  
Marcellinus,  10.00 uur 
Gebedsdienst
T. van der Pol en A. Bellers
Marcellinuskoorgroep

Spannend tot het einde

Wist u dat? 

Tientallen mensen kwamen op de zaterdag 
voor Pinksteren een kaarsje branden in de 
Protestantse kerk aan de Jhr. von Heijden-
straat. (foto: G erard Vaanhold)

Foto van de winnaars met beker.

‘Klasse, zoals 
Jezus zich-

zelf en zijn 
missie bij 
zijn laatste 
avondmaal 
uitdrukt. Ie-

dereen be-
grijpt wat Hij 

ermee bedoelt’. 
Aan het woord 

is de eigenaar van een internationaal 
bedrijf.  Hij noemde wat wij in de kerk 
doen,  schoolvoorbeeld van een beeld-

merk, dat tegelijk een mission state-
ment is: ‘brood breken om het te delen’.  
  
Wij noemen het een sacrament.  Een 
teken dat bevat waarnaar het ver-
wijst. Naar Jezus die ‘s avonds voor zijn 
kruisdood  

Pasen vierde met zijn leerlingen. Het 
feest van bevrijding.  En bij het breken 
van het brood zei: ‘Dit is mijn lichaam’.  
Ik word gebroken. Dat is niet de dood in 
de pot. Het geeft juist gemeenschap en 
leven.  

Wij komen vrij voor God en voor el-
kaar  als we breken met ikkigheid.    Wij 
vormen gemeenschap  als we onszelf 
durven geven,  voorbij zorg om zelf-
behoud.  Gebroken, gedeeld en ver-
teerd  zijn we als brood dat anderen 
voedt: communiteit door communie. 
  
Komende zondag is het sacraments-
dag. We vieren hoe we tijdens elke mis 
de missie van Jezus vieren. Met gebro-
ken brood, -Jezus zelf-, als bemoediging 
en opdracht. 
En dat wij sacrament zijn van Jezus’ 
aanwezigheid, waar wij er helemaal zijn 
voor elkaar. Met lijf en leden.  

Met wat we hebben en waaraan het ons 
ontbreekt. Met waarover we ons verheu-
gen of verdrieten.  ‘Neem en eet, dit is 
mijn lichaam’. 

 Goede viering van Sacramentsdag. 
  
Paul Daggenvoorde, pastoor 

Op 5 juni vieren we de naamdag van Bo-
nifatius. Bijna ieder kind heeft op school 
geleerd dat hij in 754 bij Dokkum is ver-
moord. Daar is een openlucht kapel ge-
bouwd ter nagedachtenis van hem. Bij 
deze kapel op het zogenaamde “mar-
telaarsveld” is een waterbron waaruit 
velen kracht putten. Bonifatius werd in 
672 geboren in  Engeland en koos op on-
geveer zijn veertigste levensjaar voor 
het avontuur om in 716 als missiona-
ris vanuit Engeland naar het vaste land 
van Europa te trekken om daar met veel 
bezieling het Christendom te verkondi-
gen. Na zijn bisschopswijding  stichtte 
hij  verschillende kloosters.  Door mo-
derne historici wordt  Bonifatius,  als 
een der grondleggers van Europa be-
schouwd. Hij is de patroonheilige van 
Duitsland.  De heilige  Bonifatius wordt 
afgebeeld met een bijbel in de hand met 
een dolk erdoorheen. In de HH. Bonifa-
tius en Gezellenkerk  van De Veldmaat 
zijn meerdere afbeeldingen van hem te 
vinden.  

Jos Westendorp

Vier katholieke basisscholen uit onze 
parochie hadden zich aangemeld om 
afgelopen vrijdag, 28 mei, met leerlin-
gen van groep zeven en acht deel te ne-
men  aan JP Sirkelslag, een eigentijdse 
thema-ochtend. Centraal stond het ver-
haal over de ‘Zeven werken van barm-
hartigheid’. Een verhaal uit het evan-
gelie van Mattheus waarin beschreven 
wordt hoe je volgens Jezus een goed 
mens kunt zijn. 
Een thema dat docenten en leerlingen 
spelenderwijs via spelvormen konden 
beleven. In de klassen werd door de 
leerlingen kleding ontworpen in het ka-
der van ‘de naakte kleden.’ Tijdens het 
WhatsApp spel ‘Heb je even tijd?’ en het 
spel ‘Signalen opvangen’ konden jon-
geren ontdekken hoe belangrijk het is 
te horen wat een ander zegt en te ont-
dekken wat iemand bedoelt. In het spel 
‘7x iets goeds doen’ leerden jongeren 
hoe de ‘Zeven werken van Barmhartig-
heid’ ook in onze tijd nog betekenis heb-
ben.   JP Sirkelslag was een jongeren-
activiteit waarin niet alleen de werken 
van Barmhartigheid, zoals ‘onderdak 
bieden aan vreemdelingen’, ‘hongerigen 
voeden’ en ‘zieken bezoeken’ aandacht 
kregen, maar waarin tenslotte ook dui-
delijk werd dat we ‘De zorg voor het mili-
eu’ mogen zien als een achtste werk van 

barmhartigheid. Het waren spannende 
spelen waarin de leerlingen smileys (= 
punten) konden verdienen om de letters 
van de eind-slagzin mee te kunnen ko-
pen.   JP Sirkelslag is bedacht, samen-
gesteld en georganiseerd door Ans te 
Lintelo, de coördinator van jongeren-ac-
tiviteiten o.a. in de Franciscusparochie. 

Het was een spannende wedstrijd. De 
Paus Joannesschool sleepte tenslotte 
de eerste prijs in de wacht, leerlingen 
van Basisschool Buurse werden twee-
de en de Bonifatiusschool werd derde. 
Gefeliciteerd!

T.W. 
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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. Ons e-mailadres is: st.isidorushoe-
ve1@gmail.com. Bereikbaarheid pastorale team: Het pastorale team is be-
reikbaar onder telefoonnummer 074-3492212. E-mail: contact@pastoraal-
team.nl.
Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:06-23254488. Dit nummer is niet voor 
het melden van uitvaarten. Uitvaarttelefoon: In geval van overlijden kunt u 
onze uitvaarttelefoon bellen: 06-50514051.

Weekend: 10e Zondag door het jaar

Zaterdag 5 juni 19.00 uur Gebedsvie-
ring met CD muziek

Zondag 6 juni 14.00 uur Eucharistie-
viering, Eerste H.Communieviering, 
mmv Kinderkoor
Voorgangers pastoor J.Jansen en 
pastor H.vd Bemt
Alleen genodigden kunnen deze vie-
ring bijwonen.
 
Online meevieren 1e H. Communie
De 1e H. Communieviering kunt u onli-
ne meevieren of de viering terugkijken 
via de livestream: www.livebroadcast.
nl/hcommunie.

Intenties weekend:
Hendrik Hartgerink: Teofilo Gil.

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
HOOGFEEST SACRAMENTSDAG – HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

ZONDAG 6 JUNI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
De voor deze zondag geplande E.H. 
Communieviering is verschoven naar 
zondag 4 juli! 
* Voor het bezoeken van deze viering, 
waarbij maximaal 80 kerkgangers toe-
gelaten kunnen worden, dient u zich 
vóór vrijdag 4 juni op te geven via wet-
zelaergj.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: 
geen opgave ontvangen. Koster: de 
heer Jos Wetzelaer. Toezichthouder: 
geen opgave ontvangen. 

GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huur-
ne – Termathe; Lenie Hamers en José 
Heidendael. 

IN MEMORIAM
Op 25 mei is Trudy (Gertrud) Bakker – 
Zumstein in de leeftijd van 94 jaar over-
leden. Zij woonde in zorgcentrum Het 
Saalmerink. De afscheidsviering met 
kerkelijke begeleiding, in het Uitvaart-
centrum Startman, alsmede de begra-
fenisplechtigheid op de N.H.-Begraaf-
plaats heeft dinsdag 1 juni in besloten 
kring plaatsgevonden.

MEDEDELINGEN
•  De in het Pinksterweekend in de St. 

Pancratiuskerk gehouden collecte in 
het kader van de ‘Week Nederland-
se Missionaris’ heeft € 247,65 opge-
bracht. Dit geld is gestort op bank-
rekeningnummer NL20  TRIO 0254  
8309 00 t.n.v. Stichting Kindertehuis 
Casa do Menino in Brazilië. Dit kin-
dertehuis is in 1987 door de Haaks-
bergse missionaris Frits te Lintelo 
geadopteerd. 

•  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 5 JUNI  om 18.30 uur: 
WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
MMV BONIFATIUSKOORGROEP 
5 JUNI IS DE FEESTDAG VAN ONZE 
PATROONHEILIGE DE HH. BONIFATI-
US, BISSCHOP EN GEZELLEN 
(Na afloop van deze viering gaan we bij 
goed weer op (gepaste afstand) kof-
fie/thee drinken op het pastoor Jetze 
Brandsmaplein.) 
Voorganger Pastor Frank de Heus. Lec-
tor: de heer Gerrit de Munnik. Acolie-
ten: Jos Westendorp en Lieke Wol-
ferink.  Processiekruisdrager: Marije 
Gerdes 
Kosters en suppoosten: de heren Jo-
han Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp 

JAARGEDACHTENIS: Wim Donkers;  
GEBEDSINTENTIES:  Dine Witbreuk; 
Jan Laarman (i.v.m. geboortedag 3 
juni) 
 
WEEKDIENSTEN 
Donderdag 10 juni om 09.00 uur: LAU-
DEN, thema Pinksterentijd 
Voorganger: mevrouw Bernardie Broek-
huis. Koster Mw. Tine Westendorp 
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  daarna toets Bo-
nifatius en dan ben je er al. 

•  Alle vieringen zijn voor maximaal 60 
kerkgangers. Reserveren blijft nood-
zakelijk bij Jos Westendorp tel 06 186 
00 463  of joswestendorp@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.

•  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. 

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

ZONDAG 6 juni,  10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING.
Voorganger: Pastor Carla Berbée. Lec-
trice: mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: Geen.
INTENTIES: Bernard Hilderink; de le-
vende en overleden leden van de Broe-
derschap Processie naar Kevelaar.

MEDEDELINGEN:  
•  Voor de viering op 6 juni, 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 06 JUNI:
10.00 uur: Maandelijkse gebedsdienst 
met herdenking van de parochianen die 
de laatste 12 maanden zijn overleden 
en de parochianen waarvan we volgens 
het herdenkingsboek in de maand juni 
de jaargedachtenis vieren . 
Voorgangers zijn Tineke van der Pol en 
Annie Bellers. De zang wordt verzorgd 
door de Marcellinuskoorgroep 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 verlaten. U kunt op vrijdagmorgen 
04 juni 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.

•  Vandaag wordt de uitgestelde collec-
te gehouden van de Pinksteraktie. De 
opbrengst is bestemd voor een Kin-
dertehuis, opgezet door de Haaks-
bergse pater Frits te Lintelo.

•  De Mariakapel is alle dagen open om 
een lichtje aan te steken. 

•  Tijdens de gebedsdienst kunt u 
achter in de kerk producten neer-
leggen voor de  Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen. 

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

WOENSDAG 9 JUNI 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). 


