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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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“Open kapel 
Bekkevosweg” 
zondag 17 oktober
Omdat er al twee jaar geen ‘Marialof’ 
is geweest, willen wij u in de gelegen-
heid stellen om de nieuwe kunstwer-
ken -die gemaakt zijn van materiaal 
uit  de Lourdeskerk- te  bewonderen. 
Dit zal gebeuren op zondag 17 okto-
ber van 14.00 uur tot 16.00 uur on-
der het genot van  een hapje en een 
drankje. (ook staat er een collectebus 
voor een vrije gift voor de gemaakte 
kosten). 

Tevens zijn wij en de vrijwilligers aan-
wezig om tekst en uitleg te geven. 

Met vriendelijke groet, 
Bertus en Willemien Lubberink. 

Alles komt goed

Zaterdag 16 oktober
18.30 uur
Bonifatius
Woord- en communieviering
L. Lenderink
Pablokoor

Zaterdag  16 oktober
19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld

Zondag  17 oktober
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
P. Daggenvoorde
Pancratiuskoor

Let Op: 24 oktober - Missiezondag

Nog éénmaal Casa Do Menino

Vrijwilliger in beeld 

 Uitnodiging 
ouderenmiddag
Ontmoeting en verbinding staan cen-
traal. Een middag voor senioren in de 
Veldmaat. In plaats van de ouderenmid-
dag ‘Veldmaat Bruist’ wordt dit jaar in 
samenwerking met de Pastoraatsgroep 
van de Franciscusparochie op vrijdag-
middag 29 oktober 2021, van 14.00 
tot 17.00 uur, een ouderenmiddag ge-
houden in de kantine van de Bon Boys. 
Bij deze activiteit zijn alle ouderen van 
Haaksbergen welkom. Laat even weten 
dat u komt.  
De koffi e staat dan klaar. (Neem s.v.p. 
uw vaccinatie- of testbewijs mee.) 
Namens de organisatie: Brigitte, Bernar-
die, Leonie en Gerard. 

U kunt zich (tussen 17.00 en 20.00 uur) 
aanmelden bij Gerard Vaanhold, tel. 
053-5726292  

Benny Leferink, geboren 1937 in 
St. Isidorushoeve, waar hij 25 jaar 
heeft gewoond. Hij was  jarenlang 
als vrijwilliger betrokken bij de 
Lourdeskerk en de ‘Lourdeszaal’.  
Sinds kort is hij vaste bezoeker 
van de ‘Marktmis’ op woensdag-
ochtend in de Pancratiuskerk.

 1.  Wat is uw mooiste jeugdherin-
nering rond geloof en kerk?

“De tijd dat ik misdienaar was in St. 
Isidorushoeve. Ik heb daar veel op-
gestoken over het geloof en de be-
tekenis van de gebeden.”
2.  Wat vindt u van de veranderin-

gen in onze kerk in de loop der 
jaren?

“Een heel goede verandering/ver-
betering is dat de priester nu met 
het gezicht naar de gelovigen staat 
tijdens de vieringen.”
3.  Wat had in onze kerk behouden 

moeten blijven of meer nadruk 
moeten krijgen?

“Af en toe een Plechtig Lof, hoe-
wel niet op zondagmiddag.  Beken-
de gezangen en wat vaker Latijnse 
gezangen.“
4.  Welke zaken mogen minder 

aandacht krijgen of moeten 
veranderen?

“Liederen met teksten die niet 
meer van deze tijd zijn.”
5.  Wat trof u het meest bij de bij-

eenkomsten op woensdagoch-
tend in de Lourdeszaal?

“Saamhorigheid, aandacht voor 
elkaar en bijzondere gebeurtenis-
sen. Meer en beter contact/ inter-
actie met de voorgangers tijdens 
de dienst.”
6.  Op welke wijze bent u betrokken 

bij de ‘Marktmis’?
“Als bezoeker.”

Volgende week volgt de rest van 
het interview.
Leo Oostrik

din of vriend. Je kunt gelukkig weer uit-
gaan. Een jongere die op zichzelf wil wo-
nen maar niet weet waar.  Jongeren,in 
het algemeen, die zich afvragen, wat en 
waar hun toekomst is. Het is tijd om in 
beweging te komen, enjongeren voelen 
de druk. 
Jan Terlouw (oud D’66 man) zei het in 
College Tour heel treffend tegen de jon-
geren in de zaal: “Jullie zijn de toekomst. 
Laat van je horen, als wetenschapper, als 
zorgverlener, als wat dan ook. Laat ook 
de leidinggevenden weten, wat jij vindt. 
Tijd voor nieuwe initiatieven, voor veran-
dering”. Ik zeg: “Doe wat goed voelt. Wat 
je situatie ook is, werk eraan, vertrouw 
op je eigen intuïtie, op je eigen handelen, 
op de mensen om je heen, voor je eigen 
toekomst, op God. Neem de tijd en weet 
dat Hij met je meereist, als jij dat wilt.”

Ans te Lintelo

Dat ‘alles goed 
komt’ zou ik zo 
graag tegen ie-
dereen zeggen. 
Bijvoorbeeld 
wanneer ou-

ders van pubers 
mij de zorgen over 

hun kroost toevertrou-
wen. Wat ik kan doen is luis-
teren, dat kan al opluchting 

geven. Door onder woorden brengen 
wat zo diep zit, wordt de situatie soms 
al helderder. Soms kan ik een kleine tip 
geven. Een enkele keer verwijs ik naar 
de professionele hulpverlening.  Nu na 
corona, zie ik bv. een jongere die zijn 
vriendengroep is kwijtgeraakt. Iemand 
die moeite heeft om achter de spelcom-
puter vandaan te komen, om weer echt 
contact te maken. Een jongere die ei-
genlijk toe is aan een eigen (harts)vrien-

Wat mooi dat ons kindertehuis Casa 
do Menino het goede doel is van 
Missiezondag. 

“Ons” is natuurlijk niet helemaal waar, het 
is niet ons eigendom. Maar inmiddels na 
ruim 30 jaren steun zijn wij zo betrokken 
en voelt het wel als “ons tehuis”. De af-
gelopen 11 jaar hebben wij als 2de  ge-
neratie de donaties mogen inzetten voor 
de kwartaalbijdragen, maar ook voor 
prachtige renovatieprojecten: de school 
is compleet verbouwd, de kleedkamer 
en de tandartskamer zijn gerenoveerd 
en het sportveld is opgeknapt. We zet-
ten de komende tijd de puntjes op de i 
betreffende het sportveld. Aansluitend 
starten we met een nieuw project: reno-
vatie van het toiletgebouw.

In Covidtijd is het tehuis grotendeels “ge-
sloten” geweest. De lessen werden niet 
gehouden, maar de meisjes konden wel 
aankloppen bij problemen. Ook heeft 
Casa do Menino de gezinnen regelmatig 
ondersteund met voedselpakketten.

Onze contactpersoon in Brazilië, Lau-
rens, heeft onlangs een bezoek ge-
bracht aan het tehuis. Daar gaf de direc-
trice aan dat de lessen langzamerhand 
weer beginnen om achterstanden weg te 

 Een donatie is zeer welkom en kan via 
IDeal op onze website www.casadome-
nino.nl of door een bedrag over te ma-
ken op Triodos bank NL20 TRIO 025 48 
30 900.

Namens het bestuur Ilse van Loon – de Ree

kunnen werken. We hopen dan ook van 
harte dat de meisjes deze achterstand 
kunnen inhalen en daardoor een mooie 
toekomst tegemoet gaan. En dat onze 
stichting met uw hulp daaraan kan bij-
dragen, maakt ons heel trots op “ons 
kindertehuis”.
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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
NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; WERELDDAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE. 

Lezingen: Jesaja 53,10-11 // Hebreeën 4,14-16 // Marcus 10,35-45

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: 29e Zondag door het jaar Missiezondag

Zaterdag 16 oktober 19.00 uur Woord 
en Communieviering, mmv Dames en 
Herenkoor. Voorganger pastor A.Zoet

Intenties weekend:
Louise Krooshoop: Hendrik Hartge-
rink: Trudeke Webbink: 
Ouders Barink-Laarveld: Uit dankbaar-
heid: Ouders Leferink-Spieker en Joop 
Leferink.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Bernard Slotman: Annie Hilderink-Wie-
lens: Johan Wielens.

Aan de kerkdeur wordt dit weekend 
gecollecteerd ivm Wereldmissiedag.
                                        

Vieringen door de week:
Maandag 18 oktober 19.00 uur Rozen-
hoedje bidden.
Dinsdag 19 oktober 9.00 uur Eucha-
ristieviering. Voorganger pastoor 
J.Jansen.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op 
maandag 4 oktober Sien Kortier-Fre-
riksen, weduwe van Herman Kortier, 
op de leeftijd van 86 jaar. 
Haar afscheidsviering en begrafenis, 
hebben plaats gevonden op zaterdag 
9 oktober.

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

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS).

Naar aanleiding van...

H. MARCELLINUS BOEKELO

ZONDAG 17 OKTOBER OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
PANCRATIUSKOOR. 
* Deze viering is via de livestream https://
kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pan-
cratiuskerk-Haaksbergen te volgen. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Els Kleysen. 
Acoliet: Sjors Ordelmans. 
Koster: de heer Jos Wetzelaer. 
GEBEDSINTENTIES: André Gerritsen; fa-
milie Noordink – Garritsen; Wim Lansing 
en familie; ouders Kuiper- Op de Woerd; 
Tineke en Jan Scharenborg. 

WOENSDAG 20 OKTOBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Eucharistieviering waarbij pastor Willy 
Rekveld de voorganger is. Na afloop is er 
gelegenheid om in de kerk een kop kof-
fie/thee te drinken. U kunt deze viering 
ook volgen via de Kerkradio – toegangs-
code: 2203. 

WOENSDAG 20 OKTOBER OM 19.00 
UUR: ROZENKRANSGEBED. 

Voor de derde 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 een avond-
wake of afscheidsviering bezet is, zal het 
rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegen-
over de kerk, worden gebeden. 

MEDEDELINGEN:
•  Zaterdag 16 oktober is het Wereldvoed-

seldag. Misschien een mooie gelegen-
heid om extra te denken aan de cliënten 
van de Voedselbank? 

•  De door u bestelde Gerarduskalender(s) 
voor het jaar 2022 kunt u tegen betaling 
van € 8,50 per stuk bij het Pancratiusse-
cretariaat aan de Markt 20 ophalen. Het 
secretariaat is dinsdags en woensdags 
van 09.00 tot 10.00 uur geopend. 

Contact & bezoek
Secr. Markt 20, 7481HT Haaksbergen
Secretariaat, tel. 053 – 5721353
Open di. en wo. van 09.00 tot 10.00 uur
e:pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 16 OKTOBER OM 18.30 
UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. HET 
PABLOKOOR. 
Voorganger: de heer Laurens Lende-
rink. Lector: mevrouw Sandra Spoolder. 
Kosters: de heren Johan Kroeze, en Jos 
Westendorp. Cameraman: de heer Ge-
rard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Jan Witbreuk (1e 
jaargedachtenis); Jo Vaanhold – Win-
kelhuis (1e jaargedachtenis) GEBEDSIN-
TENTIES: Anny Westendorp - Koppel-
man; Marjo Aarnink – Assink; Anneke 
Egbers-Winkelhuis; geboortedag 18 ok-
tober); Bernard Ros (i.v.m. geboortedag 
14 oktober) 

DONDERDAG 21 OKTOBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA FIAT ROZEN-
KRANS, vanwege oktober mariamaand; 
voorganger de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp; Ca-
meraman: de heer Gerrit Menkehorst. 
De intenties van afgelopen zaterdag 
worden ook in deze viering gelezen. Na 
afloop koffie/thee drinken buiten op het 
Pastoor Jetze Brandsmaplein of in de 
grote zaal.

Overleden:
•  Op woensdag 29 september is  over-

leden in de leeftijd van 79 jaar: Johan-
na Berndina Egbers-Winkelhuis (roep-
naam Anneke)  Zij was weduwe van 
Wim Egbers. Zij woonde aan de M.A.
de Ruyterstraat. Haar crematie heeft 
woensdag 6 oktober in besloten kring 
plaats gevonden.

•  Op vrijdag 1 oktober is overleden in 
de leeftijd van 90 jaar: Wilhelmina Jo-
hanna Maria Gerdes – Lankheet (roep-
naam Wilmien). Zij was weduwe van 

Herman Gerdes. Zij woonde aan de 
Enschedesestraat. Haar Afscheidsvie-
ring heeft dinsdag 5 oktober plaatsge-
vonden, waarna crematie te Usselo.

•  Op maandag 4 oktober is overleden in 
de leeftijd van 87 jaar Henricus Theo-
dorus Bernard in den Nieuwenkamp 
(roepnaam Henny). Hij was weduw-
naar van Marietje in den Nieuwen-
kamp – Horck. Hij woonde aan de 
Lijsterstraat. Henny is jarenlang vrij-
williger geweest in onze geloofsge-
meenschap, gespecialiseerd in alles 
wat met elektra te maken had. Wij wil-
len hem daarvoor postuum bedanken. 
Zijn uitvaartviering heeft maandag 11 
oktober plaatsgevonden, waarna cre-
matie te Usselo.

Wij wensen de nabestaanden van de 
overledenen veel sterkte toe bij het ver-
werken 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.

•  Gerarduskalender. 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.

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

ZATERDAG 16 OKTOBER: 19.00 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trice : mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: Johan ter Huur-
ne; Herman Onland.
GEBEDSINTENTIES: Harrie Hilderink; 
Marietje Grobbink- te Lintelo.

MEDEDELING:
•  Intenties kunt u opgeven via tele-

foon of e-mail (zie hieronder) of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

Contact & bezoek
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ Buurse
Secretariaat: tel. 06-12773335
E:buurse@franciscusparochie.nl

ER IS DIT WEEKEINDE GEEN VIE-
RING IN ONS KERKGEBOUW. U BENT 
WELKOM IN ÉÉN VAN DE ANDERE 
LOCATIES.

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

Aanmelding Eerste heilige Communie 2021-2022

Wereldvoedseldag

We gaan weer van start met de voor-
bereiding van kinderen uit groep 4 en 
hoger op de Eerste heilige Communie. 
Meer informatie, bijvoorbeeld over het 
programma, vindt u op onze website. 
Meld uw zoon of dochter liefst vóór 16 
oktober aan. Dit i.v.m. het bestellen van 

materialen en de organisatie. Neem bij 
vragen contact op met pastor Frank de 
Heus,  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 
tel. 06 300 988 33. 
Aanmeldingsmogelijkheid: type op de 
parochiewebsite  bij ‘ZOEKEN’ in:  “eer-
ste communie” 

Het artikel ‘Wil de laatste ’t licht uitdoen’ 
dat enkele weken geleden namens het 
bestuur  in ‘Op Weg’ werd gepubliceerd, 
maakte melding van drie vacatures in 
het parochiebestuur. Een parochiaan 
vroeg welke vacatures bedoeld wer-
den. Concreet: we zoeken een nieuwe 
vice-voorzitter, een penningmeester en 
een bestuurslid ‘PR & Communicatie’.  
Invulling van de eerste twee bestuurs-

functies is voor het zelfstandig voort-
bestaan van de St. Franciscusparochie 
noodzakelijk.“Heb ’t er maar over met 
elkaar, en met mij.” schreef pastoor 
Daggenvoorde.  U kunt ook informatie 
verkrijgen bij Dick Kohlweij (bestuurslid 
HR&O,  email: d.kohlweij@franciscus-
parochie.nl).

TW

Zaterdag 16 oktober is Wereldvoedsel-
dag. Misschien een mooie gelegenheid 
om extra te denken aan de cliënten van 
de Voedselbank?  In de Mariakapellen 
van onze kerken kunt u houdbare arti-

kelen voor de Voedselbanken Ensche-
de – Haaksbergen brengen.  Deze ka-
pellen zijn  ook dagelijks geopend voor 
een persoonlijk gebed en/óf voor het 
opsteken van een kaarsje.


