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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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 Marcus 10, 18: “Waarom noemt ge Mij goed?” 

Waar gaat het om in het leven?

Zaterdag 9 oktober
Bonifatius, 18.30 uur 
Eucharistieviering
Pastor W. Rekveld
Bonifatiuskoor

Zondag 10 oktober
Pancratius, 09.30 uur 
Eucharistieviering 
pastor J. Kortstee
Pancratiuskoor

Zondag 10 oktober
Marcellinus, 10:00 uur 
Gebedsdienst
Mevr. K. de Bock en 
mevr. M. Reinderink.
dames- en herenkoor

 Voorbereiding Eerste heilige Communie 
Franciscusparochie

-Opgave project ‘Over 
de drempel’ 2021-2022-
De voorbereiding van kinderen uit groep 
4 en hoger zal begeleid worden door 
pastor Frank de Heus. De voorbereiding 
vindt plaats binnen de parochie. We ho-
pen als vanouds samen te kunnen ko-
men, maar als het nodig is vanwege Co-
rona, dan passen we het programma 
aan. Van wie meedoet zal inzet en goe-
de zin worden gevraagd. We werken met 
het project ‘Over de drempel’. We dragen 
kennis over, maar willen kinderen en ou-
ders vooral over de drempel van de kerk 
laten stappen om samen het geheim 
van het land van God te beleven. Aan 
de hand van het liturgisch jaar ontdek-
ken kinderen (en wellicht ook ouders) 
wie Jezus is en wat Hij voor ons van-
daag kan betekenen. We beginnen bij 
de Advent en eindigen met Pinksteren. 
Aanmelden liefst vóór 16 oktober. De 
data van de startavond voor de ouders 
is woensdag 27 oktober (20.30-22.00 
uur, Parochiezaal Bonifatiuskerk, Veld-
materstraat).  De viering van de Eerste 
heilige Communie is gepland op Zondag 
29 mei 2022.  U kunt uw zoon of dochter 
opgeven via: https://www.franciscuspa-
rochie.nl. Typ bij ‘zoeken’: ‘eerste com-
munie’.  Via deze route vindt u ook meer 
informatie over de ‘Eerste Communie’in 
onze kerkgemeenschap. 
Zoals vanouds hebben we geen eigen 
werkgroep in de parochie, maar starten 
we een stuurgroep op, die samen met 
pastor Frank de Heus het project be-
geleidt, de communicatie verzorgt en 
taken onder de ouders verdeelt. U kunt 
zich hiervoor nu al bij pastor Frank de 
Heus opgeven (f.deheus@rkzuidoost-
twente.nl, 06 300 988 33).

Gerardus processie in Overdinkel

Allerzielen 2 november

In het Evangelie 
houdt Jezus u 
en mij regelma-
tig een spie-
gel voor. In de 
woorden die 

Hij spreekt mo-
gen wij een weg 

ten leven zien. Een gave maar ook een 
opgave. In de vraag van zijn leerlingen 
herkennen wij ons zelf. “Wie kan dan 
nog gered worden?” Het geloof zo kun-
nen wij ervaren vraagt nogal wat. Tegen 
over de zucht naar bezit staat  de geest 
naar wat werkelijk waarde heeft. Waarin 
ligt voor ons de waarde van het leven? 

Moeten we alles loslaten wat we bezit-
ten of? Dit tekst van dit Evangelie geeft 
mij stof tot nadenken. Woorden die tot 
nadenken stemt. Je vrij maken om het 
leven te delen in liefde. Daarin hoeven u 
en ik niet alles achter ons te laten of los 
te laten. Maar als wij dan toch willen de-
len? Wat kunnen wij echt delen. Ik denk, 
onze tijd, onze belangstelling, onze lieve 
zorg. Een luisterend oor, een helpende, 
zorgende hand, een glimlach, stil aan-
wezig zijn. Een bemoedigend woord 
en troostend nabij zijn. Dit is de meest 
elementaire vorm van liefhebben. Tijd 
en ruimte hebben, vinden en leven voor 
Hem met een Hoofdletter en met een 
kleine Letter. Er zijn duizend en een ma-
nieren die laten weten: ik ben je nabij, ik 
sta naast jou. 

Willy Rekveld, parochievicaris 

Op zondag 17 oktober 2021 zal in Over-
dinkel voor de 109de  keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaats-
vinden, met als thema: Nabijheid door 
verbondenheid.
In verband met de Coronacrisis zal de 
bedevaart ook dit jaar in een wat aange-
paste vorm plaatsvinden. Er is wel een 

Plechtige Eucharistieviering om 11.00 
uur in het park maar er is geen proces-
sie. Pelgrims kunnen wel op eigen gele-
genheid door het park lopen en bij de ka-
pellen een kaarsje opsteken. Om 15.00 
uur is er een Plechtig Sluitingslof in de 
kerk. Voor kinderen zijn er tijdens de vie-
ring kinderactiviteiten in het park.

Door corona en andere redenen heeft 
de uitvaart van een aantal overleden pa-
rochianen niet vanuit de kerk plaats ge-
vonden. Een aantal nabestaanden heb-
ben aangegeven dat ze graag hun over-
leden dierbare wel bijgeschreven wil-
len hebben in het overlijdensboek van 
de parochie en een gedachteniskruisje 
willen ophangen in de Mariakapel en/
of  de naam  genoemd in de Allerzielen-
viering. Mocht u dat ook willen mbt uw 
overleden dierbare laat het dan weten. 
Bonifatius-locatie: Jos Westendorp 06 
186 00 463 e: joswestendorp@home.nl
Pancratius-locatie: Jos Wetzelaers 06 
362 98 990 e: wetselaergj.1@kpnmail.nl
locatie-Buurse: Laurens Lenderink 06 
224 43 604  e: l.lenderink@ hetnet.nl

Zingen en sociaal contact
 Een paginagrote kop “Zingen en soci-
aal contact” stond boven een enthou-
siast verhaal in het dagblad Tubantia. 
Terecht. De Eucharistieviering  van 
de Franciscusparochie in het park 
Scholtenhagen was inspirerend. De 
pastores Willy Rekveld en Frank de 
Heus gingen voor en het Franciscus-
koor onder leiding van Ton ten Hagen 
verzorgde  de muziek. Er waren, on-
danks het regenachtig weer, duide-
lijk meer parochianen aanwezig dan 
sommigen hadden verwacht.   

Na de vrijwilligers-bijeenkomsten op 
vrijdagavond in Boekelo , Buurse en 
Haaksbergen en de zeer goed be-
zochte  bijeenkomst voor de boven-
lokale vrijwilligers op zaterdag, was 
Franciscusviering  de afsluiting van 

de startbijeenkomsten van het nieu-
we seizoen.  Een goed initiatief om 
op deze wijze de start van het nieuwe 
seizoen te vieren. Het thema van de 
Franciscusviering op Scholtenhagen 
was ontleent aan het levensmotto van 
Franciscus van Assisië: ‘Zorg voor el-
kaar, zorg voor de schepping.” Pastor 
Frank de Heus verzorgde de overwe-
ging, waarin hij stelde dat de afgelo-
pen  tijd ons duidelijk heeft gemaakt 
hoezeer we elkaar nodig hebben. Al-
leen dan kunnen we idealen  bereiken. 
Vier grote partytenten zorgen ervoor 
dat een beetje regen geen spelbreker 
kon zijn.  Na  de viering was er alle ge-
legenheid om elkaar bij een kop koffi e 
of thee te ontmoeten. Kortom, een ge-
slaagde bijeenkomst .
TW
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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
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; ONZE-LIEVE-VROUW STERRE DER ZEE. 

Lezingen: Wijsheid 7,7-11 // Hebreeën 4,12-13 // Marcus 10,17-30.

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: 28e Zondag door het jaar 

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur Woord 
en Communieviering, Jubileumviering 
mmv Spirit. Voorganger pastor H. vd 
Bemt

Intenties weekend:
Ouders Ros-Kiezebrink: Mine Lefe-
rink-Koppelman en de zusjes Ange-
la en Silvia Leferink: Ouders Lefe-
rink-Wijlens: Hendrik Hartgerink.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Dinie Eijsink-Roetgerink: Ivonne 
Leferink.

Vieringen door de week:
Maandag 11 oktober 19.00 uur Rozen-
hoedje bidden
Dinsdag 12 oktober 9.00 uur Woord en 
Communieviering.
De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 tot 17.00 uur.

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS).

ZONDAG 10 OKTOBER OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
PANCRATIUSKOOR. 
* Deze viering is via de livestream 
https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen te volgen.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis. Acoliet: 
Phoebe ten Breteler. Koster: de heer 
Henk Abbink. 
JAARGEDACHTENIS: Rudy Brummel-
huis; Theo Hartgerink; Jan Hendrik 
Lansink. 
GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huur-
ne – Termathe; Lenie Hamers en José 
Heidendael; Anneke ten Vregelaar, ou-
ders, broers en zuster; overleden fami-
lie Spenkelink – Lammers; overleden 
ouders Otto Hammer en Johanna Be-
rendina Hammer – Hemink. 

WOENSDAG 13 OKTOBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Gebedsviering waarbij mevrouw Elles 
Veltkamp 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 13 OKTOBER OM 19.00 
UUR: ROZENKRANSGEBED. 
Voor de tweede keer tijdens de ok-
tobermaand – Rozenkransmaand – 
2021, kunt u samen met anderen een 
rozenhoedje bidden in de St. Pancrati-
uskerk. Als de kerk in verband met aan 
een avondwake of afscheidsviering be-
zet is, zal het rozenhoedje in de Pan-
cratiuszaal, tegenover de kerk, worden 
gebeden. 

MEDEDELINGEN
•  Gerarduskalender(s) voor het jaar 

2022 kunt u tegen betaling van € 8,50 
per stuk tijdens openingstijden bij het 
Pancratius-secretariaat 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 9 OKTOBER OM 18.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
DE BONIFATIUSKOORGROEP. 
Vooraf aan deze viering zal de heer Ton 
ten Hagen spelen op het Vermeulen pij-
penorgel vanaf de koorzolder. 
Celebrant pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: mevrouw Ria Deggerich. Acolie-
ten: Joanna Diepenmaat en Lieke Wol-
ferink. Processiekruisdrager: Reinier 
Heemink. Kosters: de heren Johan 
Kroeze, en Jos Westendorp. Camera: 
de heer Gerard Vaanhold. 

JAARGEDACHTENIS: Jan Westendorp 
(van de Veldmaterstraat); Annie Don-
kers – Helmes; Tonie Molenkamp (1e 
jaargedachtenis); Wilmien Bloem – 
Winkelhuis; Herman en Ben ten Hag; Al-
exander Leppink GEBEDSINTENTIES: 
Anny Westendorp-Koppelman; Marjo 
Aarnink – Assink; Dine Witbreuk; Over-
leden familie Veehof –Lankheet; Annie 
Michorius – Wildenborg; Theo ten Heg-
geler (i.v.m. geboortedatum 2 oktober); 
Diny ter Doest; Annie Hendriks-Kuipers 
en zoon Henk Hendriks; Tineke Portier 
en familie; 

DONDERDAG 14 OKTOBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA FIAT RO-
ZENKRANS, VANWEGE OKTOBER 
MARIAMAAND
Voorganger mevrouw Bernardie Broek-
huis. Koster: mevrouw Tine Westen-
dorp; Camera: de heer Gerrit Menke-
horst; De intenties van afgelopen za-
terdag worden ook in deze viering gele-
zen. Na afloop koffie/thee drinken bui-
ten op het Pastoor Jetze Brandsmap-

lein of in de grote zaal.

IN MEMORIAM:
Op woensdag 22 september is  over-
leden in de leeftijd van 63 jaar: Maria 
Anna Francisca Aarnink - Assink, roep-
naam Marjo. Zij was echtgenote van 
Alfons Aanrink. Zij woonde aan de En-
schedesestraat. Haar uitvaart heeft op 
woensdag 29 september in besloten 
kring plaats gevonden waarna begrafe-
nis op het Waarveld.  Wij wensen haar 
man en kinderen veel sterkte bij het 
verwerken van het verlies van hun dier-
bare vrouw en moeder.

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.

•  Gerardus kalender. Deze zijn na af-
loop van de vieringen op donderdag 
en zaterdag verkrijgbaar voor € 8,50 
bij één van de kosters.  

•  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 door-
gaan i.v.m. corona. U krijgt geen offi-
ciële uitnodiging deze oproep als zo-
danig beschouwen.

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

ZATERDAG EN ZONDAG 9 EN 10 OKTOBER: GEEN VIERING.

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

Eucharistieviering.
•  Intenties kunt u opgeven via telefoon of e-mail (zie hieronder) of via een briefje 

in de brievenbus van de Pastorie. 

Zondag 10 oktober om 10:00 uur: 
Gebedsdienst m.m.v.  dames- en 
herenkoor
Voorgangers zijn Marion Reinderink en 
Katrien de Bock.  

MEDEDELINGEN :
•  We herdenken in de viering - deze keer 

op de tweede zondag van de maand- 
onze parochianen die de laatste 12 
maanden zijn overleden en de paro-
chianen waarvan we volgens het her-
denkingsboek in de maand oktober 

de jaargedachtenis vieren. Na afloop 
drinken we weer gezamenlijk koffie.

•  U kunt u in de kerk producten 
neerleggen voor de Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen;

Contact & bezoek
Beckummerstraat 169, 
7548 BD Boekelo.
Secretariaat : 053-4822694, 
b.g.g. 053-421472. 
e: marcellinus@franciscusparochie.nl

H. MARCELLINUS BOEKELO

Contact & bezoek
Broekheunerweg 46, 7481 PZ Buurse 
Secretariaat: tel. 06-12773335

e: buurse@franciscusparochie.nl  
Het secretariaat is voorlopig gesloten

Bloemengroet
In de Mariakapel staat een box waarin u een briefje kunt doen met naam en 
adres van iemand die we volgens u vanuit uw eigen locatie/geloofsgemeen-
schap een bloemetje moeten geven. Vermeldt u op het briefje ook waarom 
diegene een bloemetje zou moeten krijgen? 

Mariakapellen 
In elke kerk van onze parochie is de Mariakapel dagelijks geopend voor een 
persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje en/óf het brengen van 
houdbare artikelen voor de Voedselbank. 

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 informa-
tie 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. 


