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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
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

Column pastoraal team
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H et kwetsbare beschermen

•   Franciscusbende (voor kinderen)
Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 
uur. Rondleiding en bezoek boer-
derij. info: FranciscusBende@
franciscusparochie.nl 

Zondag 3 oktober

Sint Franciscusviering 2021

Vrijwilliger in beeld 
(Tweede deel van het interview met Nel 
Niekus, vrijwilligster (organist) bij de 
‘Marktmis in de Pancratiuskerk.) 

Nel Heuwekemeijer, geb. 24 aug. 
1947 te Amsterdam als “opus 12” 
uit het 13-tellende muzikale gezin 
Heuwekemeijer.   Vader was muzie-
kuitgever en pianist, moeder zan-
geres.  Getrouwd met Hans Niekus 
op 14 sept. 1974, daarna verhuisd 
naar Haaksbergen i.v.m. overplaat-
sing werk van Hans naar Ensche-
de.  Sinds vele jaren is zij als orga-
nist actief in onze parochie. 

7.   Wat hoopt u in de toekomst bij 
de vieringen in de Pancratius-
kerk zeker te (blijven) vinden? 

Ondanks vergrijzing een stabiele 
opkomst van kerkgangers. 
  
8.   Op welke wijze kan onze paro-

chie volgens u ook in de toe-
komst betekenisvol zijn? 

Oecumenisch vieren met elkaar; 
vrede met en respect voor elkaar. 
  
9.   Wat zou u zelf jongeren van-

uit onze parochie willen 
meegeven? 

Maak je bewust van de grote veran-
deringen binnen de kerk in de afge-
lopen decennia.  Leef van daaruit je 
leven met “god” in de maatschappij. 
  
10.   Welk symbool/rite/te-

ken in onze kerk vindt u het 
belangrijkste? 

Het kruisteken als verbondenheid 
met de heilige Drie-eenheid. 
  
11.   Wat kan u het meeste 

inspireren? 
De geestelijke muziek van Bach, 
met name Mattheuspassion, 
Weinachtsoratorium, cantates en 
orgelwerken.” 
  
12.   Wat is de rol van stilte in een 

kerk? 
Je even van alles verlaten voelen, 
behalve van God. 

Hiermee sluiten we het interview 
met Nel Niekus af. 
Leo Oostrik 

 Kevelaerslof 2021
-Zondag 3 oktober 19.00 uur 

Bonifatiuskerk-
Op zondagavond 3 oktober om 
19.00 uur wordt weer het grote 
Kevelaerslof gehouden in de kerk 
van HH. Bonifatius en Gezellen in 
de Veldmaat (Veldmaterstraat 61 
Haaksbergen). Vanwege de co-
ronamaatregelen kon vorig jaar 
dit traditionele Kevelaerslof niet 
plaatsvinden. Nu de maatregelen 
weer redelijk versoepeld zijn  ho-
pen we u dit jaar wel weer te mo-
gen begroeten en hopen op  een 
goed gevulde kerk. Dit bijzondere 
Maria- en Sacramentslof wordt ge-
houden in samenwerking met de 
Broederschap van de Haaksbergse 
Processie Kevelaer. Voorgangers 
o.a. Pastoor Paul Daggenvoorde 
en pastor Willy Rekveld. De zang 
zal plaatsvinden door het Bonifati-
uskoor. Iedereen is van harte wel-
kom! Na het lof is er koffi e/thee  
drinken en gelegenheid om nog 
even na te praten op het pastoor 
Jetze Brandsmaplein. 

Broederschap van de Haaksbergse 
Processie Kevelaer

Dat opkomen voor de kleine mens, doet 
Jezus in het evangelie van zondag 3 ok-
tober ook voor de vrouw. Nog steeds, 
maar toen zeker, bevond die zich vaak 
in een hachelijke en kwetsbare positie. 
Als zij, als huisvrouw, destijds alleen 
maar het eten liet aanbranden, kon dat 
volgens een joodse uitleg van de Torah 
(rabbi Hillel), al reden zijn om haar weg 
te sturen en een scheidingsbrief mee 
te geven. Als Jezus derhalve zegt: ‘Wat 
God derhalve verbonden heeft, zal een 
mens niet scheiden’, dan zegt hij dat om 
de vrouw te beschermen. Die was des-
tijds meestal van de man afhankelijk. 
Een collega-pastor legde dat ooit nog 
anders uit bij een huwelijk, waar de ou-
ders van beide kanten fel op tegen wa-
ren. ‘Wat God verbonden heeft…’ bete-
kent ook, dat je niet mag stoken in een 
goed huwelijk. Zo nam mijn collega het 
destijds op voor het jonge stel, dat hun 
liefde moest bevechten op hun omge-
ving. Dat is bevrijdend en zo is de uit-
spraak van Jezus, geloof ik, bedoeld.

Frank de Heus, pastoraal werker

‘Laat de kin-
deren toch 

bij mij ko-
men en 
houdt ze 
niet te-
gen.’ Ge-

tekend: ‘Je-
zus van Naza-

reth’ (Marcus 10, 
2-16). Jezus had een 

voorliefde voor de kleine mens, voor 
kinderen, maar zeker ook voor iedere 
mens, die zich klein voelt, klein gehou-
den wordt en die van hem weggehou-
den wordt. Jezus omarmt deze mensen 

en wil ze beschermen. Jezus houdt ons 
‘kleine’ mensen ten voorbeeld: ‘Wie het 
Koninkrijk Gods niet aanneemt als een 
kind, zal er zeker niet binnengaan’. Bij 
doopvieringen zeg ik weleens, dat het 
mooi is, als je het kind in jezelf, je leven 
lang bij je kunt houden. Een beetje kind 
blijven kan nooit kwaad. De openheid 
en ontvankelijkheid van kinderen, hun 
nieuwsgierigheid, hun ‘nog alles kun-
nen worden’, hun onschuld en naïviteit,  
je zou er als volwassene jaloers op kun-
nen zijn. Zó open blijven staan naar de 
wereld, zal je veel brengen. Koester het, 
als je het bij jezelf herkent. Ga ernaar op 
zoek, als je het hebt verloren.

De slogan, behorende bij de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo – 
Buurse – Haaksbergen, luidt: ‘Het gaat om de ontmoeting’. En waar kunnen wij 
elkaar in het kader van het feest van St. Franciscus van Assisië nog beter ont-
moeten dan tijdens een, in de open lucht te houden, Franciscuseucharistieviering 
op zondag 3 oktober? Het thema van die viering is: ‘Open up’. Dit in het kader van 
het weer (voorzichtig) open gaan van de samenleving. 

De voorgangers tijdens de H. Mis zijn 
pastor Willy Rekveld en pastoraal wer-
ker Frank de Heus. De muzikale mede-
werking wordt verleend door het Fran-
ciscuskoor onder leiding van de heer 
Ton ten Hagen.
Deze Franciscusviering, die om 09.30 
uur begint, gaat hoe dan ook door! Was 
vorig jaar de regen er de oorzaak van dat 
de viering op het laatste moment gehou-
den diende te worden in de St. Pancrati-
uskerk, dit jaar worden vier grote party-
tenten opgezet zodat iedereen overdekt 
kan zitten. 

Het is wel heel bijzonder om tijdens de 
Franciscusviering bij de muziekkoe-
pel op het Scholtenhagen - lekker in de 
open lucht - samen te zijn. Het zou zo 
maar kunnen dat, in de ban van het hele 
gebeuren, delen van het door Francis-

cus geschreven ‘Zonnelied’ (het bezin-
gen van de schepping) dan voor u zicht-
baar worden. 
Na afloop van de Eucharistieviering 
wordt u koffi e/thee met wat lekkers er 
bij aangeboden.

Liesbeth Dijkhuis.
Pastoraatgroep Franciscusparochie

Zondag 3 oktober 
Muziekkoepel Scholtenhagen, 
09.30 uur
Eucharistieviering in de open lucht
W. Rekveld en F. de Heus 
Franciscuskoor o.l.v. Ton ten Hagen
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR
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ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN MARIA PRAESENTATIE BUURSE

KAPEL HET SAALMERINK/ GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN. 

Lezingen: Genesis 2,18-24 // Hebreeën 2,9-11 // Marcus 10,2-16.

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: 27e Zondag door het jaar Oogstdankviering

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur Gebeds-
viering mmv Dames en Herenkoor
Deze viering zal in het teken staan van 
dankbaarheid voor de vele vruchten 
van de oogst, ons dagelijks eten!  De 
kerk zal ter gelegenheid hiervan wor-
den versierd met allerlei producten, 
die de oogst heeft voortgebracht.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Eddy Schopbarteld: Overl.ouders As-
sink-Schulenborg: Johan en Joep 
Westendorp.

Vieringen door de week:
Maandag 4 oktober 19.00 uur Rozen-
hoedje bidden
In de oktobermaand nodigen we u van 
harte uit om elke maandagavond in de 
kerk het rozenhoedje mee te bidden. 
We bidden voor de vele intenties in 
deze tijd om kracht en bemoediging.

Dinsdag 5 oktober géén viering.

De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 tot 17.00 uur.

ZONDAG 3 OKTOBER. DE FRANCIS-
CUS-EUCHARISTIEVIENG IS VER-
PLAATST NAAR PARK SCHOLTENHA-
GEN. AANVANG 09.30 UUR.
De voor zondag 3 oktober opgege-
ven gebedsintenties in de St. Pancra-
tiuskerk  worden zondag 10 oktober 
voorgelezen. 

WOENSDAG 6 OKTOBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Gebedsviering waarbij de heer Ben ten 
Hove de voorganger is. 
Na afloop is er gelegenheid om in de 
kerk een kop koffie/thee te drinken. 
U kunt deze viering ook volgen via de 
kerkradio – toegangscode: 2203. 

WOENSDAG 6 OKTOBER OM 19.00 
UUR: ROZENKRANSGEBED. 
Voor de eerste keer tijdens de oktober-
maand – Rozenkransmaand – 2021, 
kunt u samen met anderen een rozen-
hoedje bidden in de St. Pancratiuskerk. 
Als de kerk in verband met aan een 

avondwake of afscheidsviering bezet 
is, zal het rozenhoedje in de Pancra-
tiuszaal, tegenover de kerk, worden 
gebeden. 

MEDEDELINGEN
•  Op vrijdag 1 oktober (aanvang  19.30 

uur) wordt in de ‘Richtershof’ (Jhr. 
Von Heydenstraat 8) de vrijwilligers-
bijeenkomst van de St. Pancratius 
– en Lourdeslocatie  georganiseerd. 
Info en opgave bij Jos Wetzelaer 
(tel.06 362 989 90). 

•  De door u bestelde Gerarduskalen-
der(s) voor het jaar 2022 kunt u tegen 
betaling van € 8,50 per stuk bij het 
Pancratiussecretariaat aan de Markt 
20 ophalen. 

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 2 OKTOBER OM 18.30 UUR: 
GEEN VIERING. 
De opgegeven misintenties worden ge-
lezen in de Eucharistieviering op zater-
dag 9 oktober

ZONDAG 3 OKTOBER OM 19.00 UUR:  
KEVELAARSLOF MARIA EN SACRE-
MANENTSLOF M.M.V. HET FRANCIS-
CUSKOOR VOOR ALLE PAROCHIES/
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN VAN 
DE HAAKSBERGSE BROEDERSCHAP 
KEVELAAR. 
Voorgangers: Voorgangers pastores P. 
Daggenvoorde en W. Rekveld. Lectoren: 
broeders van de Haaksbergse broeder-
schap. Acolieten: Lieke Wolterink; Hedy 
Gielink; Marije Gerdes; Edwin Noordink, 
Mark ten Breteler en Jos Westendorp

DONDERDAG 7 OKTOBER OM 09.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING OP DE 
EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND 
Voorganger pastor Willy Rekveld; Kos-
ter: mevrouw Tine Westendorp; Acoliet/
Lector de heer Jos Westendorp Came-
ra: de heer Gerrit Menkehorst; De inten-
ties van afgelopen zaterdag worden ook 
in deze viering gelezen. Na afloop kof-
fie/thee drinken buiten op het Pastoor 
Jetze Brandsmaplein of in de grote zaal.

IN MEMORIAM:
Op woensdag 15 september is  over-
leden in de leeftijd van 91 jaar: Anna 
Catharina Westendorp – Koppelman, 
roepnaam Anny. Zij was weduwe van 

Ben Westendorp. Zij heeft jaren aan de 
Geukerdijk gewoond daarna lange tijd 
aan de Veldmaterstraat en sinds een 
jaar in het Saalmerink. Anny was vele ja-
ren koorzanger van ons Bonifatiuskoor. 
Wij willen haar daarvoor postuum be-
danken.  Wij wensen haar naasten veel 
sterkte bij het verwerken van het verlies 
van hun dierbare.

MEDEDELINGEN:
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatiuskerk 

worden uitgezonden (zowel zaterdag 
als donderdag) via:  https://kerkdienst-
gemist.nl  daarna toets Bonifatius en 
dan ben je er al. 

•  Gerardus kalender. Deze zijn na afloop 
van de vieringen op donderdag en za-
terdag verkrijgbaar voor € 8,50 bij één 
van de kosters.  

•  Misintenties kunt u ook weer opgege-
ven voor de vieringen, de opgavenfor-
mulieren liggen achter in de kerk.

•  Op dinsdag 12 oktober 2021 is om 
19.00 uur de jaarlijkse vrijwilligers-
avond voor ALLE vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap. In april van 
2020 en dit jaar kon die niet doorgaan 
i.v.m. corona. U krijgt geen officiële 
uitnodiging deze oproep als zodanig 
beschouwen.

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

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS).

ZATERDAG EN ZONDAG 2 EN 3 OKTO-
BER: GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:  
•  Op zondag 3 oktober wordt Francis-

cuszondag gezamenlijk met de ande-
re locaties gevierd. Zie voor meer in-
formatie de informatie linksboven op 
deze pagina.

•  De eerstvolgende Viering in Buurse 
is op zaterdag 16 oktober; dat is een 

Eucharistieviering.
•  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

Bijzondere startmomenten in onze parochie 

ALLE LOCATIES VAN FRANCISCUSPAROCHIE

ZONDAG 3 OKTOBER 0M 09.30 UUR BIJ DE MUZIEKKOEPEL OP HET SCHOL-
TENHAGEN: FRANCISCUS-EUCHARISTIEVIERING IN DE OPEN LUCHT.

Thema: ‘Open up’ – dit in het kader van het weer (voorzichtig) open gaan van 
de samenleving. 
Tijdens deze viering wordt de 1,5 meter onderlinge afstand gehandhaafd, er 
wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd en niemand wordt geweigerd. De 
viering bij de muziekkoepel gaat sowieso door, ook bij regen, want er worden 
grote partytenten opgezet. Na afloop wordt u koffie/thee aangeboden met wat 
lekkers erbij. Voorgangers: pastor Willy Rekveld en pastoraal werker Frank de 
Heus. Muzikale medewerking: het Franciscuskoor onder leiding van de heer 
Ton ten Hagen. Talrijke vrijwilligers verrichten hand- en spandiensten opdat 
deze viering voor een ieder een onvergetelijke ‘mijlpaal’ naar een open samen-
leving zal worden. 

De locatieraden organiseren in de da-
gen rond de feestdag van St. Francis-
cus, patroon van onze parochie vrijwilli-
gersbijeenkomsten. Het is een unicum. 
Op deze wijze willen we aan het begin 
van het seizoen 2021/2022 (oud)vrij-
willigers bedanken voor hun grote inzet 
tijdens de moeilijke corona-periode én 
het is een duidelijke start nu corona niet 
meer allesbepalend is. Samen weer de 
schouders eronder. Vrijwilligers die bo-
venlokaal actief zijn hebben via het alge-
meen secretariaat reeds een persoonlij-
ke uitnodig voor een vrijwilligersbijeen-
komst op zaterdag 2 oktober in locatie 
‘t Hagen ontvangen.     De afzonderlijke 
locatie organiseren hun bijeenkomsten 
ieder op hun eigen wijze.    
 
Pancratius-locatie 
Alle (oud)vrijwilligers van de St. Pancra-
tius – en Lourdeslocatie zijn op a.s. vrij-
dag 1 oktober vanaf 19.30 uur uitgeno-
digd in de ‘Richtershof’ aan de Jhr. Von 
Heydenstraat 8 te Haaksbergen. Info en 
opgave bij Jos Wetzelaer (tel. 06 362 
989 90).  

 Maria Praesentatie-locatie  
Na een periode waarin wij elkaar wei-
nig hebben kunnen ontmoeten wordt in 
Buurse de bijeenkomst op 1 oktober 
bij Winkelman te organiseren. Aanvang 
om 20.00 uur. Info via de mail of telefo-
nisch/app. bij fam.horck@outlook.com 
of 06 22045967. 
 
Marcellinus-locatie 
Voor info en deelname aan de vrijwilli-
gersavond van de Marcellinus-locatie 
in de Berke kan men zich  opgeven bij 
Annie Bellers, Hannie Landewé en Ti-
neke v/d Pol of  marcellinusboekelo@
home.nl.  De vrijwilligersavond even-
eens op 1 oktober begint in Boekelo om 
19.30 uur. 
 
Bonifatius-locatie 
De geloofsgemeenschap van de Bo-
nifatius organiseert de vrijwilligersbij-
eenkomst op dinsdag 12 oktober in de 
gemeenschapsruimte van de Bonifa-
tius-pastorie. Info bij de leden van de 
locatieraad. 


