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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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Je kind loslaten 

Zaterdag 26 juni
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering 
W.Rekveld
Bonifatius koorgroep

Zondag 27 juni
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
P.Daggenvoorde
Pancratiuskoorgroep

Hoe start je weer goed op na corona? 

 Herdenkingsbijeenkomst 
bewoners van 
Het Wiedenhof  
Dinsdag de 15e juni ben ik naar de her-
denkingsbijeenkomst in de Bonifatius-
kerk geweest van mijn buurman Arjan 
in het appartementen complex voor ge-
handicapten nabij het Wiedenhof. Hij is 
een klein jaar geleden overleden. Een 
waardige bijeenkomst samen met fa-
milie, kennissen en medewerkers van 
de organisatie Livio. Een heel persoon-
lijke viering: Vooraf werden we verwel-
komt door Margot Dijkman, pastoraal 
werkster, waarna we gezamenlijk door 
de kerk liepen, waar meerdere aanspre-
kende gedichten waren opgehangen, 
die we rustig konden lezen en waarvan 
je een kopie kon meenemen. In de kerk 
speelde ondertussen een duo prachti-
ge muziek voor fluit en piano, wat ook 
heel rustgevend werkte. Na onze rond-
gang door de kerk zijn we daar even voor 
gaan zitten om er van te genieten. In ons 
gesprek na de viering waren we er over 
eens dat het in zekere zin een waardi-
ge afsluiting was van een rouwperiode, 
hoewel het gemis natuurlijk blijft. Het 
is natuurlijk heel spijtig dat deze viering 
ver buiten het Wiedenhof plaats moest 
vinden. We hadden er zo’n mooie kapel 
voor. Andere bewoners zouden dan ook 
in staat zijn geweest hieraan deel te ne-
men. Het bestuur van Livio vindt echter 
dat een dergelijke – ooit geschonken – 
kapel niet bij de instelling hoort en heeft 
hem domweg afgebroken.

Daar word je echt verdrietig van…!
Leo Oostrik

VACATURE: 
Parochieblad ‘Op Weg’     

De eindredactie werkt samen met een redactieraad waarin vertegenwoordigers 
van de verschillende locaties participeren.

We zoeken: 

• een collega eindredacteur
• een flexibele tekstschrijver

Enthousiasme noodzakelijk & doorzettingsvermogen gewenst

Wil je nadere informatie, neem contact op met Thij Willems tel. 06-21679777 of met Wim Kuiper tel. 06 34653584

Het week-
end van 26, 

27 juni le-
zen we in 
de kerk 
een ver-
haal over 

twee vrou-
wen (Mar-

cus 5, 21-43). 
De ene is net 

twaalf jaar. Aanstonds zal zij een vol-
wassen vrouw zijn; maar ze is er als de 

dood voor. Het dochtertje van Jaïrus is 
zij. Jaïrus is overste van een synago-
ge. Niet zomaar iemand dus. De eigen 
naam van het meisje horen we niet. Ze is 
‘het dochtertje ván’. En daar zit precies 
het probleem. Ze is ‘dochtertje ván’, zo-
als je ook ‘de vrouw ván’ kunt zijn. Wie 
ben je dan zelf? Daar moet dit meisje 
nog achter zien te komen. Eerst moet 
zij sterven aan die naam, ‘het dochtertje 
ván’, en vader moet haar leren loslaten. 
Hij houdt van haar. Dat is wel zeker. Hij 
smeekt Jezus zijn dochter de handen 

op te leggen om haar te redden, zodat 
zij zal leven. Maar door een oponthoud 
komt hij te laat. Ze is al gestorven. Al-
thans, daar lijkt het op. Wat Jaïrus Jezus 
vraagt, doet Jezus niet. Hij legt niet de 
handen op. Dat is mogelijk al te vaak en 
te veel gebeurd. De beschermende hand 
van vader kan verstikkend werken. Je-
zus legt geen handen op, maar vat het 
kind bij de hand en spoort haar aan op te 
staan. Dat moet zij zelf doen. Opstand. 
Opstanding. Verrijzenis. Jezus nodigt 
het meisje uit om te gaan leven. Maar 
Jezus vroeg ook wat van de vader: ge-
loof. Geloof, vertrouwen, in zijn dochter, 
dat zij dat zélf kan: leven. Daar had vader 
tijd voor nodig. Op het moment, dat het 
vertrouwen er is, kan hij haar vrij laten. 
Pas dan kan zij worden wie zij is. 
Misschien anders dan vader had gewild 
of voorzien, maar toch. Mogelijk met 
mooie verrassingen!

Frank de Heus, pastoraal werker

Langzaam zien de samenleving  weer 
in beweging komen. Jongeren mogen 
weer trainen bij de sportclubs. Oude-
ren maken weer plannen. De vraag “Hoe 
start je weer goed op na corona” is niet 
alleen een vraag voor sportclubs en ver-
enigingen, maar ook voor onze kerkge-
meenschap. De coronatijd heeft mo-
gelijk een grotere impact gehad dan 
velen denken. Nadat zondag 15 maart 
2021 de kerkdeuren werden gesloten, 
zijn sommige kerkdeuren wel maanden 
dicht geweest. Anderen voor kortere tijd 
en nadien maar zeer bepekt toeganke-
lijk. Lange tijd maximaal dertig kerkgan-
gers. Bijna alle activiteiten lagen stil. De 
coronacrisis had niet alleen onze sa-
menleving, maar ook onze parochie in 
haar greep.  

De impact van de Lock-down is meer 
dan een moment van bezinnen. Ook 
vóór de coronacrisis kenden we zorgen 
in onze kerkgemeenschap. Te veel vaca-
tures niet ingevuld. Ook essentiële va-
catures in ons bestuur en in het komend 
jaar zullen er nog nieuwe ontstaan. Wel-
ke mogelijkheden heeft de toekomst 
van de Franciscusparochie? Belangrijk 
is: Hoe wordt pastoraat zó in de steigers 
gezet dat perspectief zichtbaar wordt. 
Het parochiebestuur besteedt daar bin-
nenkort nadrukkelijk aandacht aan. Na-

tuurlijk proef je soms somberheid, maar 
durven we ook mogelijkheden te zien die 
er zijn? Durven we transparant enthousi-
asme uit te stralen. Het goede te behou-
den en nieuwe wegen te gaan?   

De afgelopen maanden heeft het  be-
stuur overleg gehad met de verschil-
lende locatieraden en met de Pastorale 
Raad van onze parochie. In elk overleg 
kon je ervaren hoe belangrijk communi-
catie en contact is voor mensen die, ie-
der op zijn eigen plek, actief zijn in onze 
parochie. Samen met de Pastorale Raad 
hoopt het bestuur dat er in de week voor 
4 oktober, de feestdag van Franciscus 

van Assisië,  in iedere locatie een bijeen-
komst wordt georganiseerd voor lokale 
(oud)vrijwilligers. Misschien een soort 
reünie in de locatie. De Pastorale Raad 
is begonnen met de voorbereidingen 
van een samenkomst voor vrijwilligers 
die parochie-breed actief zijn. 
Aan het slot van die week is er, op zon-
dag 3 oktober, een inspirerende Francis-
cusviering gepland. Duidelijk activitei-
ten die betrokkenheid stimuleren. Een 
bemoedigende start na een moeilijke 
coronatijd.  

Thij Willems
Parochiebestuur PR & Communicatie 

De Bonifatiuskerk
Iemand steekt ’s morgens voor 
7.00 uur al een devotiekaars aan. 
Niet in de kapel of de kerk, maar 
voor de deur. De kerkdeur was toen 
nog dicht. Laten we hopen dat de 
gevraagde intentie verhoord wordt. 
HH Bonifatius en Gezellen. 
 Zie foto
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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: 13e Zondag door het jaar

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 26/27 juni worden gele-
zen tijdens de viering van zaterdag 3 
juli
Wilt u dit anders laat het ons dan 
weten.

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
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; ONZE-LIEVE-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

ZONDAG 27 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 25 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: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Diny Laarhuis. 
Acoliet: Phoebe ten Breteler. Koster: de 
heer Jos Wetzelaer. Toezichthouder: de 
heer Chris Deursen. 
JAARGEDACHTENIS: Wieslaw Obryk; 
ouders Kuiper – Op de Woerd. 
GEBEDSINTENTIES: overleden fami-
lie Leferink en overleden familie Effink; 
ouders Brummelhuis en kinderen; Wim 
Lansing; Johan Wolferink; overleden fa-
milie Spenkelink – Lammers. 

MEDEDELINGEN
•  Zondag 4 juli zullen 24 kinderen in de 

St. Pancratiuskerk voor de eerste keer 
in hun leven de Heilige Communie 
ontvangen. Deze besloten viering, die 
om 10.00 uur begint, is alleen toegan-
kelijk voor de communicantjes en hun 
naaste familie. 

•  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. 

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 26 JUNI OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V 
BONIFATIUSKOORGROEP
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: mevrouw Ria Deggerich. Acolie-
ten: Maudi Noordink en Lieke Wolfe-
rink. Processiekruisdrager: Reinier 
Heemink. Kosters en suppoosten: Me-
vrouw Tine Westendorp en de heren 
Johan  Kroeze, Gerrit Menkehorst en 
Jos Westendorp

JAARGEDACHTENIS: Henriëtte van 
Limbeek - Haghuis
GEBEDSINTENTIES: Pastoor Bernard 
Boerstal (ivm geboortedag 21 juni); 
Herman Gerdes; Marietje in den Nieu-
wenkamp (ivm geboortedag 24 juni); 
Johan ten Voorde (ivm geboortedag 23 
juni);

DONDERDAG 1 JULI OM 09.00 UUR: 
GELEZEN EUCHARISTIEVIERING OP 
DE EERSTE DONDERDAG VAN DE 
MAAND. 
Celebrant:  pastor Willy Rekveld. Lec-
tor/Acoliet: Jos Westendorp. koster 
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 toets Bo-
nifatius en dan ben je er al. 

•  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 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.

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 26 EN ZONDAG 27 juni: 
GEEN VIERING.
MEDEDELINGEN:  
De eerstvolgende viering in Buurse is 
op  zondag 4 juli, een Communievie-
ring. De heer Laurens Lenderink zal 
voorgaan. 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 op-

steken 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 27 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 30 JUNI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoorde. 
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. 

Parochie-website
Wilt u meer weten over de St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op   
www.franciscusparochie.nl. Zo vindt u op de site een agenda met infor-
matie over vieringen en activiteiten. Het laatste nieuws en u kunt op onze 
site digitaal een kaars ontsteken. Ook kunt u op onze site informatie over 
uw eigen locatie bekijken. Klik dan op de foto van uw kerkgebouw. Vragen 
en suggesties kunt u sturen naar secretariaat@franciscusparochie.nl. 


