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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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Ogenschijnlijk klein

Zaterdag 12 juni
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering
W. Rekveld.
PABLOkoorgroep

Zondag 13  juni
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
P. Daggenvoorde
Pancratiuskoorgroep

Het was een goede tijd

Een onbekende 
feestdag
Ook dit jaar weer: afgelopen donder-
dag een drukte van belang in Enschede. 
Veel  mensen uit Duitslands hadden een 
vrije dag. Een feestdag voor katholieken, 
want het was  ‘Fronleichnam’, of te wel 
‘Sacramentsdag’. Voor jonge mensen 
misschien onbekend woord.  Wanneer 
we informatie over  dit feest bij Google 
opzoeken, lezen we dat ‘Sacramentsdag’ 
op tweede donderdag na Pinksteren ge-
vierd werd, maar bij ons is verschoven 
naar de zondag. In Duitsland vierden 
ze Sacramentsdag op 3 juni, dus afge-
lopen donderdag. Op zoek naar de be-
tekenis van Sacramentsdag ontmoeten 
we vele verhalen en tradities. Verhalen 
over processies, godsdienstige plech-
tigheden in de vorm van optochten. Ver-
halen over aanbidding van het ‘Allerhei-
ligste’. Deze verhalen kunnen ons mis-
schien iets vertellen over de rijkdom van 
het feest, maar soms ook zetten oude 
tradities ons op een dwaalspoor, zodat 
we de diepe betekenis van Sacraments-
dag moeilijk begrijpen.  Om de kern van 
Sacramentsdag te verstaan moeten we 
terug naar  de oorsprong  en stilstaan bij 
het verhaal waarin leerlingen ons over 
Jezus vertellen; hoe Hij op de vooravond 
van zijn dood met hen in een bovenzaal 
samenkwam en toen een duidelijk teken 
stelde: Hij nam brood, sprak een dank-
gebed uit, brak het, deelde het uit en zei: 
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gege-
ven wordt. Doe dit telkens opnieuw om 
mij te gedenken (Luc. 22,19)’. In dat te-
ken, het breken en delen van brood, her-
kennen wij Jezus van Nazareth en herin-
neren we ons wie Hij was: als brood ge-
broken, een mens die zijn leven gaf voor 
de ander. Dát teken, ‘Brood dat gebroken 
wordt’, is ons ‘heilig’. Daarin (her)kennen 
we Jezus Christus. De dag waarop we 
dá t vieren is ‘Sacramentszondag’. Te-
recht een feestdag.

T.W.

Een kop koffi e na de kerkdienst in de Bonifa-
tiuskerk. Even napraten. 5 juni 2021
 (foto Gerard Vaanhold)

Wat stelt een 
mosterd-

zaadje voor; 
onoog-
lijk klein 
en bruin? 
Maar de 

groeikracht 
die er in 

schuilt…!
Daar moest ik aan 

denken toen ik laatst een vriendin van 
vroeger tegenkwam. Ik wist wel dat ze 
het thuis niet zo gemakkelijk had ge-
had. Met een vader die veel tobde en 
een moeder met een belast verleden. 
Zij stond alleen voor de zorg voor haar 
ouders. Ook toen die ouder en zwakker 
werden. Ze probeerde wel iets van haar 
eigen leven te maken. Maar door deze  
zorg had  ze niet zo veel armslag.
Ze vertelde me dat haar vader uiteinde-

lijk opgenomen was en na een ongeluk-
kige val onverwacht overleden. Op het 
oog iemand die altijd een wat kwijnend 
bestaan had geleid.
Toen hij in het rouwcentrum opgebaard 
lag had ze haar angst overwonnen en 
was naar hem toe gegaan. En had bij 
hem gezeten, uren lang. In dat woorde-
loos gesprek, dat bij leven niet gevoerd 
kon worden, had ze pas ontdekt hoeveel 
hij haar had mee geven door zijn manier 
van leven. In het kleine van alle dag ie-
dere keer weer de moed bij elkaar rapen 
om iets van deze dag te maken. Bij te-
genslag niet achterom kijken maar ver-
der gaan. Degenen die hem in de steek 
hadden gelaten dat niet nadragen maar 
vergeven. Ze was er van onder de in-
druk hoe groot zijn levenskracht was 
geweest.

Carla Berbée, pastoraal werker

Woensdag ochtend 2 juni. Alle stoelen 
in de Lourdeszaal zijn bezet. Vanwe-
ge Corona is het aantal zitplaatsen be-
perkt. Er zijn ongeveer twintig parochi-
anen, maar de groep die bij de woens-
dagochtendvieringen betrokken is, is 
duidelijk groter. 

Nadat de Lourdeskerk in 2013 haar deu-
ren sloot, bleef de behoefte om samen 
te komen. Na aandringen van enkele be-
trokken bezoekers van de woensdagvie-
ringen kwam de mogelijkheid om, tot 
het kerkgebouw zijn defi nitieve bestem-
ming zou vinden, gebruik te maken van 
de Lourdeszaal.    Een nieuwe gemeen-
schap groeide. Het was een goede tijd. 
Toen de verkoop van de Lourdeskerk 
defi nitief werd, zocht men naar moge-
lijkheden ook in de toekomst elkaar te 
blijven ontmoeten. Elles Veltkamp en 
Ben ten Hove hebben bij dat zoekpro-
ces nadrukkelijk de wensen van kerk-
gangers meegenomen. Heel bewust is 
geluisterd naar hun wensen. De positie-
ve ervaring van de afgelopen jaren wilde 
men niet verloren laten gaan. Die posi-
tieve sfeer van betrokkenheid was afge-
lopen woensdag duidelijk voelbaar. Na 
zorgvuldige afwegingen, waarvan men 
de aanwezigen op de hoogte stelde, en 
met medewerking van locatieraad, be-
stuur en pastoraal team is  ervoor ge-
kozen straks de woensdagochtendvier-
ing voort te zetten in de Pancratiuskerk. 

Woensdag 25 augustus zal  de laatste 
bijeenkomst zijn in de Lourdeszaal. Van-
af woensdag 1  september zullen deze 
vieringen in de Pancratiuskerk verzorgd 
worden. De goede traditie van samen 
vieren en elkaar ontmoeten zal dan wor-
den voortgezet.    Ook straks zal na de 
viering de koffi e klaarstaan.  Een woord 
van dank aan alle vrijwilligers en kerk-
gangers van de vieringen in de Lourdes-
zaal is op zijn plek. 

Thij Willems 

DE ZOMER
De zomer is een tijd van zin en zon,

met licht als ware energiebron.
De Schepper gaf ons 

de mooie natuur,
voltooid leven van dag tot uur.

Vakantietijd is rust en vrije tijd,
ontspanning dat ons zo verblijdt.

Kijk naar de zon die altijd 
tegen ons lacht,

en de eenvoud in al zijn 
praal en pracht.

De zomer geeft warmte, de zon 
doet z’n best,

de vogels fluiten hun 
stemmig orkest.

Van fi etstocht of wandeling hier
genieten wij met heel veel plezier.

De wereld draait door en de zomer 
gaat mee,

de flora en fauna, 
het strand en de zee.
Zomer en zon maken 
voor ons ruim baan
dan kunnen wij allen 
het leven weer aan. 

Nel Niekus

(Deze tekst is tijdens de woensdagoch-
tend-viering op 2 juni gelezen 

door Ans Mars.)
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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@pastoraalteam.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: 11e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 12/13 juni worden gele-
zen tijdens de viering van zondag 20 
juni.
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 
gedachteniskapel. 
De ingevulde aanmeldstrook kunt u 
deponeren in de brievenbus van de 
pastorie.

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ELFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

ZATERDAG 12 JUNI OM 16.00 UUR: 
KINDERDOOPVIERING.
Doopheer: pastor Willy Rekveld. Kos-
ter: de heer Henk Abbink.

ZONDAG 13 JUNI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
*  Voor het bezoeken van deze viering, 

waarbij maximaal 80 kerkgangers 
toegelaten kunnen worden, dient u 
zich vóór vrijdag 11 juni op te geven 
via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf tus-
sen 09.00 en 10.00 uur te bellen met 
tel. 06 – 36 29 89 90. 

*  Deze viering is helaas nog niet online 
te volgen. 

Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Diny Laarhuis. 
Acoliet: Marieke Wildenborg. Koster: 
de heer Jos Wetzelaer. Toezichthou-
der: de heer Johan Veldhuis. 

JAARGEDACHTENIS: Dinie Busch 
– Horck. 

GEBEDSINTENTIES: Anneke ten Vre-
gelaar, ouders, broers en zus; Catrie-
na Gerritsen – Somhorst; Theo Ten-
hagen; Tonnie Kupers; uit dankbaar-
heid voor de verbondenheid; de eeu-
wige rust voor een onlangs overleden 
schoonzus. 

IN MEMORIAM
Op 26 mei is Truus (Geertruida Gerhar-
da Maria) Veldhuis – Wildenborg in de 
leeftijd van 78 jaar overleden. Zij woon-
de aan de Nachtegaalstraat 23. De af-
scheidsviering in de St. Pancratiuskerk 

werd donderdag 3 juni in besloten kring 
gehouden en de crematieplechtigheid 
in Crematorium Enschede heeft de vol-
gende dag plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN
•  Ondanks het feit dat per 5 juni door 

de overheid een groot aantal versoe-
pelingen van de coronamaatregelen 
doorgevoerd zijn, blijven de basis-
regels uit het protocol ‘Kerkelijk le-
ven op anderhalve meter’ onverkort 
gelden. 

•  Tot en met eind september is de mo-
numentale St. Pancratiuskerk elke 
dinsdag en donderdag van 15.00 tot 
17.00 uur geopend voor bezichtiging. 
Een op die middag aanwezig lid van 
de groep Kerkbezichtiging kan u des-
gewenst rondleiden. Uiteraard zijn 
ook dán de op dat moment geldende 
coronavoorschriften van toepassing. 

•  De eerste Heilige Communieviering 
op zondag 4 juli zal, vooralsnog, een 
besloten viering zijn. De gebedsinten-
ties die voor de 4e juli al opgegeven 
waren, worden doorgeschoven naar 
zondag 11 juli. 

•  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 12 JUNI om 18.30 uur: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
PABLOKOORGROEP
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: Mevrouw Bernardie Broekhuis.
Acolieten: Jonna Diepenmaat en Lin-
da Beimer. Processiekruisdrager: Ed-
win Noordink. Kosters en suppoosten: 
de heren Johan  Kroeze, Gerrit Menke-
horst en Jos Westendorp.

GEBEDSINTENTIES: Jo Vaanhold-Win-
kelhuis (ivm geboortedag 11 juni); Mi-
nie Leferink-Wieskamp (ivm geboorte-
dag 7 juni);

WEEKDIENSTEN
Donderdag 17 juni om 09.00 uur: LAU-
DEN, thema Pinksterentijd
Voorganger: de heer Gerrit de Munnik. 
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. 

•  In onze kerk mogen sinds afgelopen 
weekend 100 kerkgangers. Reserve-
ren blijft wenselijk om administra-
tieve redenen bij Jos Westendorp tel 
06 186 00 463  of joswestendorp@
home.nl. Als u niet gereserveerd hebt 
bent u welkom, echter u moet zich 
wel aanmelden achter in de kerk.

•  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

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 juni: 
GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse is 

op  zaterdag 19 juni, 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 13 juni: GEEN VIERING 
       
MEDEDELINGEN:
•  De volgende gebedsdienst is zondag 

4 juli.  
•  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

Gebedsteksten uit een 
viering in onze parochie

WOENSDAG 16 JUNI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
U meldt zich telefonisch aan in de voor-

afgaande week bij het centraal secre-
tariaat op dinsdag-, woensdag- of don-
derdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 
uur op 053 – 574 39 29. 

(Bonifatiuskerk, 5 juni.)
Goede God, bidden wij op de vooravond 
van Sacramentsdag en de feestdag van 
Bonifatius,  voor alle mensen die weinig 
op hebben met kerkelijke vieringen en 
daar zelden of nooit aan deelnemen: - 
dat zij niet van de katholieke Kerk zullen 
vervreemden.   

Goede God, wij willen bidden voor alle 
wereldlijke en kerkelijke bestuurders: 
dat zij met wijsheid hun taak uitvoeren 
en niet voorbijgaan aan het welzijn van 
ons allen en niet werken uit eigen ge-
win of belang. 

Goede God, wij bidden om roepingen 
tot het priesterschap, diaconaat, reli-

gieuze leven en voor werkers in onze 
kerk. Bidden we vanavond speciaal 
voor Paulus Tilma die vanmorgen in de 
Catharina  kathedraal in Utrecht is ge-
wijd tot priester voor onze Aartsbisdom  

God onze Vader bidden wij voor al die-
genen die ons zijn voorgegaan in de 
dood, familieleden, vrienden en mede-
parochianen, dat zij voor eeuwig God 
mogen zien in vrede en geborgenheid. 

Barmhartige Vader, wij leggen onze ge-
beden bij U neer, wil ze in uw goedheid 
verhoren en help ons te blijven getui-
gen van uw Zoon, Christus onze Heer.  

Amen.


