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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

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 mogelijke plaatsing donderdag 

de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Vrijwilliger in beeldGebed bij Synode 

Zaterdag 27 november 
18.30 uur Bonifatiuskerk
Eucharistieviering 
pastoor Paul Daggenvoorde
Marcellinuskoor 

Zondag 28 november 
09.30 uur Pancratiuskerk
Eucharistieviering 
Pastoor Paul Daggenvoorde
Pancratius dames- en herenkoor. 

Zondag 28 november
10.00 uur Buurse
Communieviering.
Dhr. Laurens Lenderink

Vandaag het tweede deel van et inter-
view met Ans Mars (79).  Ans is  niet 
alleen als vrijwilliger bij de ‘Markt-
mis’, maar ook bij kerkdiensten in het 
Saalmerink. 

6.  Op welke wijze bent u betrokken 
bij de ‘Marktmis’?

“Ik ben als lectrice bij deze vierin-
gen in de parochiegemeenschap 
betrokken.” 

7.  Wat hoopt u in de toekomst bij de 
vieringen in de Pancratiuskerk ze-
ker te (blijven) vinden?

“Voortgaan met wat ik al deed.”

8.  Op welke wijze kan onze parochie 
volgens u ook in de toekomst be-
tekenisvol zijn?

“Het is erg waardevol om ook na de 
viering  samen koffi e kunnen drinken 
in de Pancratiuskerk.. Gezellig. Zo 
kan de kerk een plek zijn waar we el-
kaar ontmoeten.”

9.  Wat zou u zelf jongeren vanuit 
onze parochie willen meegeven?

“Ik weet het echt niet! Toch zijn er ge-
lukkig jongeren die wat doen voor de 
kerk.”

10.  Welk symbool/rite/teken in onze 
kerk vindt u het belangrijkste?

“Maria. Ik ben drie keer in Lourdes 
geweest. Daar kun je duidelijk zien, 
nee, ervaren welke rol en betekenis 
Maria in het leven van mensen kan 
hebben.” 

11. Wat kan u het meeste inspireren?
“Ik kom extra vroeg in de kerk om 
te luisteren naar een orgelspel. Een 
mooie dienst met een prachtig koor.”

12.  Wat is de rol van stilte in een 
kerk?

“Rust voor je geest en het overden-
ken van je gedachten over alles en 
nog wat.”

Met dank aan Ans, beëindigen we 
hier het interview met haar.

Leo Oostrik

 De ‘Marktmis’ 
thuis meemaken
Vanaf woensdag 1 december is  ook 
de ‘Marktmis’ via ‘Kerkdienstgemist’ 
te volgen. Type op uw computer/lap-
top de twee woorden: “Kerkdienstge-
mist Haaksbergen”  en u bent er al (bij-
na).  Gemakkelijker kan het niet.  Zowel 
vanuit de Bonifatiuskerk als vanuit de 
Pancratiuskerk zullen kerkdiensten via 
‘kerkdienstgemist.nl’  te volgen zijn. Bij-
zondere vieringen, zoals begrafenissen , 
zijn alleen in overleg met de familie via 
livestream toegankelijk. 

‘Samen eten, samen klimmen’ 

WhatsApp-tekst ter 
bezinning in de Advent

Bij de voorbe-
reidingen op 

de komende 
bisschop-
pensynode 
wordt ons  
het gebed 

aangereikt: 
‘Wij staan voor 

U, Heilige Geest’. 
Het is een eenvoudi-

ge vertaling van een eeuwenoud gebed 
dat wordt toegeschreven aan de heilige 
Isidorus van Sevilla (560 – 636). Een ge-
bed dat werd  gebeden bij vele synodes 
in de geschiedenis van onze kerk.  Ook 
elke sessie van het Tweede Vaticaans 

Concilie begon met het gebed tot de 
Heilige Geest. Wanneer wij in onze paro-
chie zoekend en biddend samenkomen 
rond synode-vragen kunnen wij aan het 
begin van de samenkomsten deze  ge-
bedstekst gebruiken.  Een oud maar 
toch eigentijds gebed.  

Op 18 november is in het  besturenover-
leg van parochies in Zuidoost Twente 
een werkgroep gevormd die onze lokale 
bijdrage gaat begeleiden.  Graag nodi-
gen we ieder uit om mee te zoeken naar 
begaanbare wegen om in deze tijd te  
het verhaal van Jezus Christus levend 
te houden, zodat Zijn Geest ons blijft 
inspireren.

GEBED
Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeer-

de weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen 

beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeu-

wige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de 

waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de 
Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Cadeautje gezocht
Een klein persoonlijk cadeautje 
gezocht? Dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. De Gerarduska-
lender: elke dag een beetje spi-
rit. Bij elke dag een spreuk die 
opbeurt of aanzet tot nadenken, 
onder het motto: ‘elke dag een 
beetje spirit!’. Een leuk cadeau 
om te geven met Sinterklaas of 
Kerst. Hij kost  € 8,50.  Waar hij 
te koop is? kijk daarvoor bij de 
berichten van de Pancratius-of 
Bonifatiuslocatie. 

De Franciscusbende is actief.  Zondag 
14 november kwamen kinderen met hun 
ouders bij de Bonifatiuskerk om te ont-
bijten en daarna de toren te beklimmen. 
De animo was groot. Voor lang niet ie-
dereen, die erbij wilde zijn, was er plek. 

De kinderen en ouders waren enthou-
siast. Het beklimmen van de toren was 
spannend; de rondleiding in de kerk inte-
ressant. ‘Het is leuk om andere mensen 
te ontmoeten en samen met met je ei-
gen en andere gezinnen te ontbijten’, zei 
één van de ouders. De organisatie was 
in handen van de ‘Franciscusbende’. De 
‘bende’ is een initiatief van onze paro-

chie. Eens in de zoveel tijd organiseert 
de ‘bende’  een activiteit voor kinderen 
en/of ouders: ‘We gaan voor gezellig-
heid en plezier, elkaar beter leren ken-
nen, een lijntje houden met kerk en ge-
loof.’ De activiteiten worden afgestemd 
op kinderen in de leeftijd van groep 5 tot 
en met 8.  Je kunt je per keer opgeven. 
Iedereen is welkom. Belangstellenden 
kunnen ook zelf met ideeën voor acti-
viteiten komen. De volgende activiteit 
wordt een vossenjacht rond de Pancra-
tiuskerk op vrijdagavond 10 december. 
Wie geïnformeerd wil worden kan zich 
opgeven voor de appgroep via Francis-
cusBende@franciscusparochie.nl.

Ook de komende Advent bieden we een 
app-groep aan om toe te leven naar 
Kerstmis. Als jij je hiervoor opgeeft, ont-
vang je gedurende de Advent op zon- en 
woensdagen, en de laatste dagen voor 
Kerst, ‘s morgens voor 9.00 uur de Bij-
beltekst van de dag. Parochianen en 
pastores schrijven daarbij een korte me-
ditatie. Wij – het pastoraal team en me-

deparochianen – hopen je op deze ma-
nier iets van onze inspiratie voor deze 
tijd mee te geven. Na Kerstmis wordt de 
Whatsapp-groep opgeheven.
Doe je mee en wil je in de Adventstijd 
onze Appjes ontvangen, geef dan je 
voor- en achternaam en je 06-nummer 
per WhatsApp door aan pastor Frank de 
Heus, 06 300 988 33.
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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
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT; BEGIN KERKELIJK JAAR C-EVEN.
Lezingen: Jeremia 33,14-16 // 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2 // Lucas 21,25-28.34-36.

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: 1e Zondag van de Advent

Zaterdag 27 november 9.00 uur:
Woord en Communieviering, mmv 
Spirit

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Mevr. Krooshoop-Hollink: Jan Botter-
huis: Trui Wielens-Kleinsman.

Vieringen door de week:
Dinsdag 30 november géén viering.

Mededeling ivm corona:
In de vieringen bent u van harte wel-

kom als u geen coronagerelateerde 
klachten hebt. Wel wordt u gevraagd 
de 1.5 meter afstand van elkaar te 
houden en in de kerk een mondkap-
je te dragen, op uw plek hoeft u het 
mondkapje niet te dragen. 

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachtenis-
kapel geopend op dinsdag en zondag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur (bij goed 
weer) en tijdens de weekendvieringen. 

H. MARCELLINUS BOEKELO

KERKDIENSTEN ZIJN IN BESLOTEN KRING (ALLEEN VOOR BEWONERS). 

ZONDAG 28 NOVEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
* Deze viering is via livestream te vol-
gen: https://kerkdienstgemist.nl/sta-
tions/2326-Pancratiuskerk-Haaksber-
gen en daarna ‘Pancratius’ aanklikken.
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lectrice: mevrouw Ans van der 
Laan. Acoliet: Sjors Ordelmans. Koster: 
de heer Chris Deursen. Cameraman: de 
heer Johan Hofhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Ans van de Wete-
ring – Reith; Annie te Lintelo – Morssin-
khof; Johan Wolferink. 
GEBEDSINTENTIES: ouders Brummel-
huis en kinderen; Ben en Mini Over-
beeke – Beusink. 

WOENSDAG 1 DECEMBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
de heer Ben ten Hove de voorganger is. 
Vanaf deze datum is ook de ‘Marktmis’ 
via livestream te volgen: https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/2326-Pan-
cratiuskerk-Haaksbergen en daarna 
‘Pancratius’ aanklikken.

IN MEMORIAM
* Op 16 november is Stien (Maria Chris-
tina) Meijer – Schulte in de leeftijd van 
82 jaar overleden. Zij woonde aan de 
Ten Vaarwerkstraat 54. De crematie-
plechtigheid, met kerkelijke begelei-
ding in het crematorium Hart van Ber-
kelland in Haarlo, heeft dinsdag 23 no-
vember plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN
•  Het pastoraal team vraagt u dringend 

om méér dan uiterst voorzichtig te 
zijn in verband met de huidige corona-
situatie. In het kort komt het wat dat 
betreft in de kerken er op neer: bij het 
binnen komen handen desinfecteren, 
mondkapje dragen als u in beweging 
bent, consequent 1,5 meter onderlin-
ge afstand aanhouden; aanwijzingen 
toezichthouder opvolgen, thuisblijven 
bij klachten. 

•  Zondag 14 november hebben Lauren 
Anna Mien Horck, Levi Noach Patrick 
Spanjaard en Jens Johannes Frede-
ric Plattel in de St. Pancratiuskerk 
het heilig sacrament van het doopsel 
ontvangen. De doopheer was pastoor 
Paul Daggenvoorde. 

•  U kunt de cliënten van de voedselbank 
in de maand december een beetje 
een feestgevoel geven door deze we-
ken wat extra houdbare artikelen naar 
de St. Pancratiuskerk te brengen.

•  De Mariakapel is alle dagen van 09.00 
tot 17.00 uur geopend voor een per-
soonlijk gebed en/óf voor het opste-
ken van een kaarsje en/óf het brengen 
van houdbare artikelen voor de Voed-
selbanken Enschede - Haaksbergen. 

•  Gerardus kalender. Deze zijn bij tij-
dens de openingsuren op het secreta-
riaat van de Pancratius-locatie voor € 
8,50 verkrijgbaar.

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 27 NOVEMBER OM 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. HET MARCELLINUSKOOR UIT 
BOEKELO. 
Voorganger: pastoor Paul Daggenvoor-
de. Lector: Mevrouw Sandra Spoolder. 
Acolieten: Lieke Wolferink en Marije 
Gerdes, processiekruisdrager Niek Bei-
mer, Kosters: de heren Johan Kroeze, 
en Jos Westendorp. Camera: de heer 
Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Dinie ter Woerds 
– ten Hag; Riek Keizers - Breukers 
GEBEDSINTENTIES: Graddy Henriks – 
Hannink i.v.m. geboortedag 30 novem-
ber; Gerrit Hendriks en hun kleindoch-
ter Bibi Westendorp. 

DONDERDAG 2 DECEMBER OM 09.00 
UUR: EUCHARISTIEVIERING OP DE 
EERST DONDERDAG VAN DE MAAND. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld, Lec-
tor en Acoliet: Jos Westendorp; Koster: 
Mevrouw Tine Westendorp; Camera: 
de heer Gerrit Menkehorst. De inten-
ties van afgelopen zaterdag worden 
ook in deze viering gelezen. Na afloop 
koffie/thee drinken in de grote zaal.

MEDEDELINGEN:
•   In verband met  de hernieuwde coro-

namaatregelen, verzoeken wij u weer 
plek te nemen in de kerk daar bij de 
bordjes gereserveerd. Huisgenoten 
mogen uiteraard naast elkaar zitten, 
daarnaast verzoeken wij u bij binnen-
komst en verlaten van de kerk het 
mondkapje weer te dragen; de hygi-
ene maatregelen en de 1,5 meter af-
stand in acht te nemen. BVD.  

•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-
kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl  daarna toets 
Bonifatius. 

•  Najaarskriebels, zaterdag 27 novem-
ber om 08.30 uur. Ieder jaar op de laat-
ste zaterdag van november houdt het 
onderhoudscomité van onze parochie 
de zogenaamde najaarskriebels. In 
en rondom de kerk wordt alles winter-
klaar gemaakt. Het laatste herfstblad 
wordt opgeruimd. Struiken en plan-
ten die in het najaar gesnoeid moe-
ten worden zullen deze snoeibeurt 
ondergaan, Ramen pastorie worden 
gewassen en ga zo maar door. Ook 
u die door de week niet kunt meehel-
pen bent van harte welkom om zo de 
handen uit de mouwen te steken. Alle 
medewerkers van de tuin- en kerkhof-
ploeg en onderhoudscomité zullen 
hierbij aanwezig zijn. We beginnen 
zaterdag 27 november om 08.30 uur. 
Voor de inwendige mens wordt uiter-
aard ook gezorgd. Hopelijk tot ziens 
namens het Onderhoudscomité.

•  Gerardus kalender. Deze zijn na af-
loop van de vieringen op donderdag 
en zaterdag 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

ZONDAG 28 NOVEMBER: 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING.
Voorganger: de heer Laurens Lende-
rink; Lectrice : mevrouw Mieke Wilmink. 

GEBEDSINTENTIES: Harrie Hilderink; 

MEDEDELINGEN:  
•  De eerder geplande Oecumeni-

sche Vesper gaat niet door i.v.m. 
Coronamaatregelen.

•  De Mariakapel is alle dagen open 
voor een persoonlijk gebed, voor het 
opsteken van een kaars en het  bren-

gen van houdbare artikelen voor de 
voedselbank.

•  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
Het secretariaat blijft vooralsnog 
gesloten.

Er is in het weekend geen viering in ons kerkgebouw. U bent welkom in een van 
de andere locaties.

Het ontstaan van de Adventskrans 
is gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal. In het begin van de 19e 
eeuw was er onrust in het Duitse 
Hamburg en omgeving. Veel ge-
zinnen leefden er in armoede en 
ellende. Een in Hamburg geboren 
theoloog Wichern (1808-1881) be-
kommerde zich om kinderen die in 
armoe leefde.  Hij bouwde daarom 
in 1833 een boerenschuur net bui-
ten de stad en gaf kinderen daar 
te eten.  In de aanloop naar kerst 
kreeg hij elke dag dezelfde vraag: 
“Wanneer is het dan eindelijk Kerst-

feest?” Hij werd het vragen een bé-
tje moe. Daarom bedacht hij de ad-
ventskrans. Met behulp van een wa-
genwiel, een aantal rode en 4 witte 
kaarsen maakte hij de eerste echte 
adventskalender. Iedere dag werd 
er één rode kaars aangestoken en 
op elke zondag één witte kaars. Zo 
wisten de kinderen iedere dag hoe-
veel nachten ze nog moesten sla-
pen voordat het Kerstmis was. 

(Volgende week informeren we u 
over de Adventsactie. Onze actie te-
gen armoe en ellende.)

Het ontstaan van 
de Adventskrans


