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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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Positieve ontwikkelingen   Kerkbezichtiging

Opgave Vormselproject 
2021-2022  
Denkt u er nog aan?
Tot 4 juli kunnen leerlingen uit groep 
8, de brugklas en hoger, opgegeven 
worden voor het Vormselpr oject in 
het komend seizoen. Meer informatie 
op de website van onze parochie.

Zaterdag 19 juni
18.30 uur
Bonifatius
Gebedsviering
B. Broekhuis
Bonifatiuskoorgroep

Zaterdag 19 juni
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld

Zondag 20 juni
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
PancratiuskoorgroepLangs

Dagelijks komen 
veel mensen 

langs de kerk. 
Ik vraag me wel 
eens af, of ze 
geïnteresseerd 

zijn in de kerk? 
Zijn ze wel eens in 

aanraking gekomen 
met deze kerk? Kennen ze wellicht ande-

re mensen die er komen? Weten ze wat 
‘kerk’ kan doen voor een dorp of stad? 
Of zouden ze denken: “Dat hoge gebouw 
met die hoge toren, vlak bij de bushalte, 
of waarbij je goed kunt parkeren, waarop 
je kan zien hoe laat het is, hoort bij een 
groep vooral oudere mensen, grijze per-
manentjes en petjes. Dat hoge gebouw 
is niet meer van nu, moeilijk om- en duur 
om te onderhouden. Er moet veel, er 

mag zo weinig”. Zouden ze dát denken?
Dan zou ik willen vragen: ‘kom eens bin-
nen voor één keer!’. Voel de rust van het 
baken in dorp of stad. Je mag best al-
leen komen kijken wat er te zien is. Ik wil 
je er wel over vertellen. Hoeveel mensen 
er in kunnen. En wat er te zien is. Waar 
die ‘dingen’ voor bedoeld zijn. Ik wil je 
ook wel vertellen over van wie dit gro-
te huis is. Dat we er Zijn geboorte vie-
ren, en ons laten inspireren. We luiste-
ren naar muziek, we troosten elkaar. Ik 
wil je ook vertellen hoe op deze plek en 
vanuit deze gemeenschap geprobeerd 
wordt om bij de tijd, actueel te blijven. 
Een nieuwe generatie kansen te bieden. 
Als je daar geen zin in hebt, drinken we 
samen gewoon een kopje koffi e. Het 
gaat tenslotte om de ontmoeting.

Ans te Lintelo

 Het was eind 2020. Kerken waren deels 
gesloten. De kerkdiensten tijdens de 
Kerstdagen maar zeer beperkt toegan-
kelijk. De coronamaatregelen hadden  
kerk en samenleving in haar greep. In 
die dagen heeft de werkgroep ‘Beeld en 
geluid’ van de Pancratiuskerk samen 
met vrijwilligers van de Bonifatiuslo-
catie gezocht naar mogelijkheden om 
kerkdiensten digitaal uit te zenden. Na-
tuurlijk, reeds langer kenden beide loca-
ties uitzendingen via de Kerkradio. Op 
deze wijze kon een groep parochianen 
al langer vanuit huis kerkdiensten mee-
maken. Maar de digitale ontwikkelingen 
gaven ook mogelijkheden om kerkdien-
sten via het internet live te volgen.    In 
de Bonifatiuskerk waren deze digitale 
mogelijkheden snel gevonden. Dit kerk-
gebouw had een internetaansluiting. Al 
snel realiseerde een groep vrijwilligers 
onder leiding van Jos Westendorp en 
Gerard Vaanhold kerkdienst-gemist-uit-
zendingen. De werkgroep ‘Beeld en ge-
luid’, onder leiding van Jos Wetzelaer, 
ontmoette evenwel onvoorziene proble-
men. Niet alleen was er in de Pancrati-
us geen internetaansluiting, maar deze 
was ook zeer moeilijk te realiseren. In de 
dagen rond Kerstmis 2020 werd dit ge-
mis opgevangen door tijdelijk gebruik te 
maken van een 4G Mobile data. Vanwe-
ge het relatief hoge kostenaspect was 
dit geen defi nitieve oplossing. Een inter-
netaansluiting kon, zo vertelde men, in 
het beste geval binnen 4 weken gelegd 

worden. Edoch, het zat de werkgroep 
niet mee. Vele weken lang stond bij de 
kerkberichten van de Pancratius te le-
zen: ”Deze viering is helaas nog niet on-
line te volgen.” Maar er zijn nu positieve 
ontwikkelingen: afgelopen donderdag, 
11 juni, hebben medewerkers van ‘Futu-

re Fiber Service’ in opdracht van KPN de 
glasvezelkabelaansluiting in de Pancra-
tiuskerk gerealiseerd.    Hopelijk zijn er 
binnen enkele weken  live-uitzendingen 
vanuit de Pancratiuskerk mogelijk. 

T.

Ook dit jaar zal de ‘Werkgroep 
kerkbezichtiging’ in de maanden 
juni tot en met september rondlei-
dingen verzorgen in de Pancratius-
kerk. U bent dan op de dinsdag- en 
donderdagmiddag van 15.00 uur 
tot 17.00 uur welkom.
De Pancratiuskerk is het meest 
markante gebouw van ons dorp 
en heeft een zeer rijke geschiede-
nis. De Pancratiuskerk met zijn 48 
meter hoge toren is een belangrijk 
monument. De historische kring 
van Haaksbergen heeft er reeds 
vele verhalen over gepubliceerd. 
Leden van de ‘Werkgroep kerkbe-
zichtiging’ kunnen u er dan ook 
vele prachtige verhalen vertellen 
over de geschiedenis en de be-
tekenis van deze kerk. Wist u dat 
de eeuwenoude toren en de kerk 
verschillende eigenaren hebben? 
Weet u ook hoe dit zo is ontstaan? 
De geschiedenis heeft duidelijk in-
vloed gehad op kerk en toren. Le-
den van de werkgroep vertellen er 
graag over. U bent van welkom.
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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.isidorushoeve1@gmail.com. 

Bereikbaarheid pastorale team: 
Het pastorale team is bereikbaar 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: 12e Zondag door het jaar, Vaderdag

Zondag 20 juni 9.30 uur Woord en 
Communieviering mmv Dames en 
Herenkoor.
Voorganger pastor R.Doornbusch.

Intenties weekend:
Toon Brouwers: Overl.fam. Lammer-
sen-ter Huurne: Ouders Barink-ten 
Thije: Hendrik Hartgerink: Gerard ter 
Avest: Harry Leferink: Overl.fam. Le-
ferink-Wieggers: Harrie ten Vregelaar: 
Jan Ros.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Gerard Lammersen: Jan Ellenbroek.

Vooraf aanmelden voor iedere viering:
Door de versoepeling van de corona-
maatregelen mogen nu meer mensen 
de vieringen bijwonen in onze kerk. 
Vooraf aanmelden voor de viering 
blijft gewenst. 
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
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; WERELDVLUCHTELINGENDAG; VADERDAG

ZATERDAG 19 JUNI OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. DE 
BONIFATIUSKOORGROEP
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector: mevrouw Gonny 
Selderhuis. Acolieten: Luuk Loohuis en 
Tristan Damveld. Kosters en toezicht-
houders: mevrouw Tine Westendorp en 
de heren Johan  Kroeze, Gerrit Menke-
horst en Jos Westendorp.
JAARGEDACHTENIS: Joop Hilderink 
(eerste jaargedachtenis).
GEBEDSINTENTIES: alle overleden va-
ders (i.v.m. Vaderdag); overleden fami-
lie Hilderink; overleden familie Driete-
laar; Joop Rutten; Jan Noordink; Theo 
te Vaarwerk; Hennie Michorius; Hennie 
Asbroek; Johan Vaanhold (Nachtegaal-
straat); René Lammersen; Tonie Molen-
kamp; Jan Witbreuk; Hendrik Keizers; 
Jan Westendorp (Veldmaterstraat); 
Gerrit Hendriks; Herman Leferink; Theo 
Waanders.

DONDERDAG 24 JUNI OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, THEMA PINKSTERTIJD.
Voorganger: de heer Jos Westendorp. 
Koster: mw. Tine Westendorp.
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen.
Na afloop koffie/thee drinken buiten op 
het pastoor Jetze Brandsmaplein.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl, daarna toetst u 
in Bonifatius. 

•  In onze kerk mogen sinds begin juni 
100 kerkgangers. Reserveren blijft 
wenselijk om administratieve rede-

nen bij Jos Westendorp tel: 06 186 00 
463 of joswestendorp@home.nl. Als 
u niet gereserveerd hebt, bent u wel-
kom. Echter, u moet zich wel aanmel-
den achter in de kerk.

•  Door de coronapandemie hebben 
blijkbaar veel jonge ouders overwo-
gen om hun kind nog niet te laten do-
pen. Dopen kan weer normaal plaats-
vinden. U kunt uw kind gewoon aan-
melden. Zie de webpagina van de 
parochie.

•  Zowel de kerk als de Mariakapel zijn 
dagelijks 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 opgeven 
voor de vieringen. De opgavenformu-
lieren liggen achter in de kerk.

•  Door extra werkzaamheden in de 
kerk, vanwege ondermeer corona en 
het uitvallen van één van de kosters, 
kunnen 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 het bestuur. Denk bij-
voorbeeld 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, 
e. : bonifatius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 19 JUNI OM 19.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lector : de heer Laurens Lenderink.
GEBEDSINTENTIES: Johan en Dinie Busch.

MEDEDELINGEN:
•  Voor de viering op 19 juni, hoeft u zich niet van te voren aan te melden.  Wel wor-

den 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  brengen 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 20 JUNI OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering, 
waarbij maximaal 80 kerkgangers toe-
gelaten kunnen worden, dient u zich 
vóór vrijdag 18 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. 

* Deze viering is helaas nog niet online 
te volgen. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: mevrouw Els Kleysen. Acoliet: 
Sjors Ordelmans. 
Koster: de heer Henk Abbink. Toezicht-
houder: de heer Johan Veldhuis. 

JAARGEDACHTENIS: Aleida Wilhelmi-
na Lansink – Bouwhuis; Johan Lansink. 
GEBEDSINTENTIES: alle vaders: verle-
den, heden, vaders in spé en verloren 
vaders; Jan Heuker of Hoek, Henk Smit; 
Annie te Lintelo – Morssinkhof en Hen-
nie Morssinkhof. 

IN MEMORIAM
Op 6 juni is Gerard (Gerhardus Wilhel-
mus) Kleinsman in de leeftijd van 85 
jaar overleden. Hij woonde aan de Kor-
tenaerstraat 79. Vrijdag 11 juni heeft in 
Crematorium Enschede de crematie-
plechtigheid met kerkelijke begeleiding 
plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN:
•  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 Werkgroep Kerkbezichtiging kan u 
desgewenst 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. 

•  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

ZONDAG 20 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

WOENSDAG 23 JUNI 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 
053 – 574 39 29. 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 


