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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB 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

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 

Scan onze QR-code voor betalingen/fi nanciële 
bijdrage aan St. Franciscusparochie.

OP WEG
Column pastoraal team

Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing donderdag 
de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Verbinding
Vrijdag 15 juli
Gebedskring Protestantse kerk
12.00 - 12.15 uur. 
Coventrygebed 
Gebed voor vrede en verzoening

Thij Willems aan het woord Vieren (2)

Trouw geloof
Geloof: moeten we niet eerder spreken 
van “geloven”, een werkwoord? Geloof 
ligt niet vast “in beton gegoten”. Paus 
Franciscus spreekt van “wortels” tegen-
over “ankers”. “Ankers” houden je vast, 
er is geen beweging meer in te krijgen. 
“Wortels “ zorgen voor groei, voor orga-
nische ontwikkeling. Trouw in geloof be-
tekent dat in de veranderende omstan-
digheden van het bestaan, je telkens 
weer de juiste koers vaart, reagerend op 
de ontwikkelingen in de samenleving.  

De weg tussen Los-
ser en Ensche-
de is ongeveer 
een hele maand 
i.v.m. onder-
houdswerk-

zaamheden ge-
sperd. In Enschede 

is het ook omrijden. 
Op vakantie met de auto maken we het 
ook mee. De verbinding is ver(opge)bro-
ken. Je neemt een omweg, maar je komt 
er wel!

Zo is het in het dagelijks leven ook wel 
eens. Iedereen heeft wel eens het ge-
voel de verbinding te verliezen, denk ik. 
Ik zoek dan een andere weg of bouw een 
verrassing in, en ik kom precies waar ik 
zijn wil.  In mijn geloof heb ik ook wel 
eens het gevoel dat ik de verbinding aan 
het verliezen ben.  Bijvoorbeeld bij een 
ernstige gebeurtenis die vragen bij me 
oproept als ‘Waar bent u nu, God, ik heb 
u nodig, wat moet ik nu?’ 
De synodale gesprekken hebben me 
goed gedaan, en doen me nog ste eds 

goed. Het blijkt dat er meer mensen zijn 
die soms worstelen met de ‘verbinding’. 
Het verslag van het aartsbisdom is dui-
delijk en helder. Ik ben er wel blij mee 
en denk dat we, als we als gelovigen de 
mogelijkheid krijgen om onze talenten 
en kwaliteiten in te zetten en zo in onze 
kracht staan, dat we ons dan pas echt 
verbonden voelen. 

Spelenderwijs probeer ik ook verbinding 
te zoeken met jongeren. Samen het ver-
haal van Noach bespreken en uitspe-
len in een competitiespel. Dat was Sir-
kelslag. Kinderen doen in spelvorm en 
samenwerking waar ze goed in zijn. Ie-
der jaar is het weer een mooie manier 
om verbinding te maken tussen kerk en 
school. Komend schooljaar is het cen-
trale thema: ‘een uitgestoken hand.’Over 
verbinding gesproken….

Ans te Lintelo, coördinator 
jeugdactiviteiten 

Graag willen we Thij Willems, tot voor 
kort ‘bestuurslid PR & Communica-
tie’ aan het woord laten. Omdat hij de 
leeftijd van 75 jaar bereikte is, con-
form voorschriften,zijn bestuursfunc-
tie geëindigd. In het verleden hebben 
we aan de hand van een aantal vra-
gen pastores, kosters en andere vrij-
willigers aan het woord gelaten. In 
deze tekst is Thij aan het woord.

1 .  Als u vertelt over de Franciscus-
parochie, waarover vertelt u dan 
graag? 

De tijd gaat snel. Mag ik een voor-
beeld geven? Toen ik na mijn studie 
theologie en wiskunde in augustus 
1975 benoemd werd als jongeren-
pastor in Haaksbergen, waren er in 
de regio van de huidige Franciscus-
parochie zeven priesters fulltime 
werkzaam. Niet alleen het aantal be-
schikbare priesters,  ook de betrok-
kenheid van parochianen is duidelijk 
veranderd. 

Als u me vraagt waarover ik graag ver-
tel: graag vertel ik over de inzet van 
onze pastores die binnen een zeer 
groot (te groot?) regionaal werkter-
rein pastoraal actief zijn. Aansluitend 
vertel ik hoe vele vrijwilligers,veelal 

met beperkte (organisatorische) on-
dersteuning, zich inzetten. Tot slot 
vertel ik met veel waardering over 
mensen die onze kerkgemeenschap 
fi nancieel steunen.  We krijgen im-
mers geen fi nanciële overheidssteun 
en toch  is onze levensovertuiging 
voor velen het cement van een gezon-
de samenleving. Dank aan allen.

2.  Welke belangrijke opdracht(en) 
heeft volgens u een parochie in 
deze tijd?

Een parochie is méér dan een kerke-
lijk instituut. Het is -en was- voor ve-
len een ontmoetingsplek waar men 
zich thuis kan voelen. Het gaat dan 
om ‘gekend-zijn’, nabijheid en barm-
hartigheid.Te vaak zijn we bezig met 
een wettische kerk uit het verleden, 
terwijl we vergeten te kiezen vanuit de 
inspiratie van Gods Geest.Natuurlijk 
mogen we dan voortbouwen op posi-
tieve bouwstenen uit het verleden.

3.  Hoe kan een bestuur ertoe bijdra-
gen dat betrokkenheid en enthou-
siasme in een parochie groeit?

Een belangrijke opdracht voor het be-
stuur is zó te functioneren dat paro-
chianen ervaren dat zij gehoord wor-
den. Het is in deze tijd een opdracht 

parochianen maximaal bij ontwikke-
lingen te betrekken zoals we hen ook 
willen betrekken bij de Actie Kerkbij-
drage. ‘Samen kerk-zijn’ is een op-
dracht.  Aandacht voor ‘PR & Commu-
nicatie’ geeft kansen.

4.  Op welke wijze zou onze kerkge-
meenschap ook jongeren kunnen 
aanspreken?

Een basisvoorwaarde is dat we zelf 
trots durven zijn op de positieve ele-
menten uit onze traditie. In het besef 
dat we als kerk ook fouten maken, 
concreet in gesprek gaan met een 
jonge generatie en durven te geloven 
dat wij ook veel van hen kunnen leren. 

5.  Wat is het belangrijkste advies dat 
u aan opvolgers in het bestuur wilt 
geven?

Heb lef. Durf te geloven in samenwer-
king. Samenwerking tussen en bin-
nen onze geloofsgemeenschappen, 
maar ook samenwerkingen met Pro-
testantse Kerken. Dan mogen we, vol-
gens mij, terecht samen bidden om 
Gods zegen.

TW

Zaterdag 16 juli
18.30 uur Bonifatius
Woord- en Communieviering
B. Broekhuis, mmv Gaudete

 Zaterdag 16 juli
19.00 uur Maria Praesentatie 
Eucharistieviering
W. Rekveld

Zondag 17 juli
09.30 uur Pancratius 
 Eucharistieviering
J.Kortstee, samenzang

Dinsdag 12 en 
donderdag 14 juli
Bezichtiging Pancratiuskerk
van 15.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 15 juli
Ouderenmiddag
Kantine Bon Boys Veldmaat
14.00-17.00 uur

 I n het kader van de Synode spraken we 
binnen de parochies van Zuidoost Twen-
te in de eerste helft van dit jaar met vele 
parochianen en belangstellenden over 
drie thema's. Graag geven we u een in-
kijk in de thema's en vaak genoemde on-
derwerpen waarover gesproken is. Eén 
van de thema's is het thema ‘Vieren’. Op-
vallend bij het vieren is bijvoorbeeld dat 
muziek enorm belangrijk is omdat het 
verbindt en sfeer schept. Dat er vraag 
is naar een kerk die meebeweegt en 
openstaat. Dat er gemakkelijk begrijp-
bare taal gesproken wordt en  vreugde-
voller en eigentijds gevierd kan worden. 
Bijvoorbeeld door meer interactief te 
vieren door het meer betrekken van be-
zoekers. Ook  van kinderen, bijvoorbeeld 
door het aansteken van een kaarsje. En 
dat vieren en ontmoeten bij elkaar past. 
Maar ook de behoefte aan bezinning, 
stilte en meditatieve momenten. In ge-
sprek kijken we hoe deze uitkomsten 
te vertalen om aan te sluiten bij wat er 
leeft. Na de zomer daarover meer. 
C. Berbée
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

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

Lezingen: Genesis 18,1-10a // Kolossenzen 1,24-28 // Lucas 10,38-42.

H. MARCELLINUS BOEKELO

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: 16e Zondag door het jaar

Zaterdag 16 juli 19.00 uur Woord en 
Communieviering. Mmv Dames en 
Herenkoor

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Erna Bouwmeesters-Ang: Bernard 
Wielens.

Vieringen door de week:
Dinsdag 19 juli 9.00 uur Woord en 
Communieviering.
Voorganger pastor A.Zoet

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

16e ZONDAG DOOR HET JAAR
ZATERDAG 16 JULI OM 18.30 UUR: 
WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
M.M.V. GAUDETE. 
Voorganger: mevrouw Bernardie 
Broekhuis. Lector: mevrouw Gon-
ny Selderhuis. Koster: de heer Johan 
Kroeze. Cameraman: de heer Gerard 
Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Marie Westen-
dorp – Hollink; Annie Molenkamp – 
Scholten; Frans Harperink; Hendrik 
Lankheet; Tini Noordink – Koenderink.
GEBEDSINTENTIES: Annie Hilderink – 
ter Huurne; Tineke Portier; Alexander 
Leppink.
 
DONDERDAG 21 JULI OM 09.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING OP DE DERDE 
DONDERDAG VAN DE MAAND; 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
Acoliet en lector: de heer Jos Westen-
dorp. Koster: de heer Johan Kroeze. De 
intenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze H. Mis gelezen. Na af-
loop koffie of thee in de grote zaal van 
de pastorie of bij mooi weer, buiten op 
het pastoor Jetze Brandsmaplein. 

In Memoriam
Op dinsdag 5 juli is in de leeftijd van 81 
jaar overleden Joanna Hendrika Hilde-
rink-ter Huurne (roepnaam Annie) Zij 
was echtgenote van Anton Hilderink 
en woonde tot kort aan de Merelstraat 

122.
De gezongen uitvaartmis heeft plaats-
gevonden op vrijdag 8 juli. De crema-
tieplechtigheid op zaterdag 9 juli. Wij 
wensen haar man, haar kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe bij het 
verwerken van het verlies van hun 
diebare.

MEDEDELINGEN:
•  Afgelopen weken hebben we dringen-

de oproepen gedaan voor extra vrij-
willigers voor bijna alle werkgroepen. 
Heeft u nog niet gereageerd doe dat 
dan per omgaande. Gelukkig hebben 
al een aantal mensen gereageerd;

•  In week 31 en 33 verschijnt er geen 
Rond Haaksbergen dus ook geen Op 
Weg. Het betreft de donderdagen 4 
en 18 augustus 2022;

•  Vragen kerkradio Bonifatius: de heer 
Hans te Lintelo, tel 57 232 07 email: 
hans_telintelo@kpnmail.nl, 

•  Wenst u bezoek van de parochie i.v.m. 
ziekte, laat dat dan weten, dit kan bij 
één van de kosters. Zij geven het dan 
door aan de Ziekenbezoekersgroep 
van de Bonifatius.

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

ZATERDAG 19 JULI OM 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice: Astrid Jannink.
JAARGEDACHTENIS: Geen. 
GEBEDSINTENTIES: Paula Horck- Nie-
meier; Truus Winkelman- Horck; 

MEDEDELINGEN:  
•  Intenties kunt u opgeven via de te-

lefoon 06-12773335, e-mail buur-
se@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

ZONDAG 17 JULI OM 09.30 UUR: EU-
CHARISTIEVIERING MET SAMEN-
ZANG O.L.V. MEVROUW NEL NIEKUS. 
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis. Acoliet: 
Stef te Bogt. Koster: de heer Henk 
Abbink. Cameraman: de heer Jos 
Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Marie Damveld 
– ter Huurne; Jan Heuker of Hoek; Al-
berta Lemkes - Noordink.
GEBEDSINTENTIES: Henk Smit; Tjal-
ling de Vries en Lenie de Vries – Koen-
ders; Herman en Anne Koning – te 
Riet; Jan Noordink; Gerdy Leferink – 
Telgenhof Oude Koehorst. 

WOENSDAG 20 JULI OM 09.30 UUR: 
‘MARKTMIS’.
Eucharistieviering waarbij pastor Willy 
Rekveld de voorganger is. 

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 middagen aanwezig lid 
van de Werkgroep Kerkbezichtiging 
kan u desgewenst rondleiden. 

•  De Mariakapel is alle dagen van 
09.00 tot 17.00 uur geopend voor 
een persoonlijk gebed en/óf voor 
het opsteken van een kaarsje en/óf 
het brengen van houdbare artikelen 
voor de Voedselbanken 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
Secretariaat: tel. 053 - 572 13 53,
Markt 20, 7481 HT  Haaksbergen,
open di. en wo. van 9 tot 10 uur,
e: pancratius@franciscusparochie. 

ZATERDAG 16 JULI OM 17.30 UUR: WOORD- EN COMMUNIEVIERING. 
Parochieel voorganger: mevrouw Elles Veltkamp. 

Enthousiaste deelnemers

Geloven Nu
Misschien heeft u een eerste bericht 
over ‘Geloven Nu’ vorige week in Op Weg 
gelezen en was vooral de kop ‘Enthousi-
aste deelnemers’ opgevallen. In gesprek 
gaan met mensen die enthousiast zijn, 
maakt nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar 
een project dat de moeite waard is, zo 
weten we uit ervaring. 

Tijdens de bijeenkomsten van  ‘Geloven 
Nu’  komen geloofs- en levensvragen 
aan de orde in een besloten groep. In de 
bijeenkomsten gaan deelnemers aan de 
hand van een Bijbeltekst in gesprek over 
zaken die ertoe doen in hun leven. Daar-
mee biedt ‘Geloven Nu’ een kans om uit 
de jachtige wereld te stappen en af te 
dalen naar een ander niveau. Een niveau 
waarop werkelijke ontmoetingen kun-
nen plaatsvinden met de ander en daar-
mee met de Ander

Kortom: ‘Geloven Nu’ is geen cursus of 
bijbeluitleg, maar een laagdrempelige 
gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is 
een Bijbelverhaal het uitgangspunt om 
met elkaar in gesprek te komen over le-
ven en geloof. De sfeer is ongedwongen. 
Kennis van de bijbel is geen noodzaak. 
Wie zich in het gesprek mengt, merkt 
dat zij of hij anderen iets te bieden heeft.

In het seizoen 2022-2023 komen wij op 
de volgende dinsdagen, van 19.30 tot ui-

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIERING IN ONS KERKGEBOUW. U BENT WEL-
KOM IN EEN VAN DE ANDERE LOCATIES.

terlijk 21.00 uur, bij elkaar in de Pan-
cratius-zaal in Haaksbergen: 13-09, 
25-10, 22-11, 20-12, 17-01, 14-02, 14-
03, 11-04, 23-05, 20-06.

Voor informatie of aanmelden kunt u 
terecht bij Frank Beuger: f.beuger@
home.nl of 06-23090356.


