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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 

Column pastoraal team
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Een stem die roept in de woestijn (Luc 3: 4)

Luid en duidelijk

De viering in de Bonifatiuskerk
komt vanwege de corona-
voorschriften te vervallen. 

Zondag 5 december
09.30 uur Pancratiuskerk
Eucharistieviering 
Pastor Willy Rekveld
Pancratius dames- en herenkoor 

Zondag 5 december
10.00 uur Buurse
Communieviering
Pastor Carla Berbée 
Allegrokoor

Zondag 5 december
10.00 uur Boekelo
Gebedsdienst
Mevr. Annie Bellers en Hannie 
Landewé
Dames- en herenkoor Boekelo

Nagekomen bericht:
Vanwege de Corona kan de Vossen-
jacht, die de ‘Franciscusbende’ op 10 
december voor kinderen (en ouders) in 
de leeftijd van groep 5 tot en met 8 had 
gepland, geen doorgang vinden. Infor-
meer voor nieuwe activiteiten: Francis-
cusBende@franci scusparochie.nl.  

 Adventsactie 2021

Een gezonde start voor moeder en kind in Zimbabwe

 Jubilarissen Pancratiuskoor 2021

Op tv, YouTube 
en bij Nu.nl 

hoor je voor-
al spekta-
kel en krijg 
je voorge-
schoteld wat 

spectacu-
lair is door de 

dag heen. En vaak ook de waan van de 
dag. Rellen, vandalisme, politiek gekra-
keel, scheldpartijen, hulpverleners die 
belaagd worden. Luid en duidelijk hoor-
baar, haarscherp voor de lens gebracht.
Wat je dan niet hoort en niet ziet, wat 
in het schemering blijft is het tegen-
deel daarvan. Verpleegkundigen die 
overuren maken, onderwijzers die van-

achter het scherm in de klas toch met 
hun kinderen thuis verbonden blijven, 
zo veel mensen die gewoon hun werk 
doen waardoor onze samenleving kan 
doorgaan. Ook in coronatijd, zelfs bij 
een lockdown. Het zijn deze stille krach-
ten die zullen overwinnen. Laat dat goe-
de maar oplichten. Laten we het goede 
maar bij name noemen; luid en duidelijk! 
Zoals de zorg eerder een luid applaus 
kreeg. Net zoals de klimaatmars zicht-
baar heeft gemaakt hoe veel mensen 
zich zorgen maken over de Aarde voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Het ge-
weld moet stoppen. Het roer moet om. 
Laten we omkijken naar elkaar. Alleen 
samen komen we verder. Hier. En we-
reldwijd. Geen steenwoestijn maar een 
wereld van groeikracht, licht en leven. 
Dat verdient de spotlights!!

Carla Berbée, pastoraal werker

Projecten om kwetsbare moeders en 
kinderen te helpen, hebben wel degelijk 
effect!

Zo daalde in 2019 de kindersterfte tot 
het laagste punt ooit en het aantal sterf-
gevallen bij moeders met meer dan een 
derde ten opzichte van 1990.

Toch is er nog heel veel te doen. Wereld-
wijd sterven jaarlijks ca. 5,2 miljoen kin-
deren voor ze vijf jaar zijn. Vaak al in de 
eerste maand na hun geboorte. Onder-
voeding, slechte hygiëne en ziektes zo-
als longontsteking, malaria en diarree 
maken veel slachtoffers. Kraamvrou-
wen overlijden door gebrek aan medi-

sche zorg. De Nyanzou-kraamkliniek in 
het UMP-district in het noordoosten van 
Zimbabwe is door de grote afstanden, 
onvoldoende vervoer en de beperkte 
opvangcapaciteit voor veel kraamvrou-
wen onbereikbaar. Ze zijn daardoor aan-
gewezen op riskante thuisbevallingen 
waarbij veel baby’s en moeders sterven. 

Met steun van de Adventsactie wordt 
het opvanghuis voor moeders met een 
aantal kamers uitgebreid en wordt het 
voorzien van sanitair en een keuken. 

Er komen zonnepanelen voor verlich-
ting bij nachtelijke bevallingen en om de 
koelkast voor medicijnen en vaccins van 

Op zondag 21 november, een dag voor 
de gedenkdag van de Heilige Cecilia, 
zijn in de St. Pancratiuskerk de jubila-
rissen van het St. Pancratiuskoor gehul-
digd. Voor mij als  voorzitter was dat een 
mooie gelegenheid om even stil te staan 
bij het koor. Dit koor is betrokken met el-
kaar, heeft oog voor elkaar, heeft zorg 
voor elkaar. Zingen in het St. Pancrati-
uskoor betekent opgenomen worden in 
een koorfamilie, het kruipt onder je huid 

en in je bloed. Het maakt dat je het mist 
wanneer het er niet is, dat hebben we de 
afgelopen maanden ervaren. Dit maakt 
ook dat leden pas afscheid nemen van 
het koor wanneer het zingen echt niet 
meer lukt. Maar voor het zover is heb-
ben ze vaak al een aantal jubilea meege-
maakt. Daarom was het fi jn om 3 koorle-
den te mogen huldigen:  Ria Sak, Johan 
ter Huurne, beide 25 jaar koorlid en Dinie 
Siemerink, maar liefst 55 jaar koorlid. Ze 

kregen mooi boeket bloemen overhan-
digd door Wim Smits namens de loca-
tieraad. Tijdens de viering kregen Erna 
Slotman en Ton ten Hagen ook nog een 
mooi boeket bloemen overhandigd van-
wege hun jubileum vorig jaar. Het St. 
Pancratiuskoor feliciteert de jubilaris-
sen en hoopt dat ze allemaal met veel 
plezier en in goede gezondheid nog vele 
jaren mogen blijven zingen! Mocht u 
naar aanleiding van dit schrijven belang-

stelling hebben voor het zingen in het 
St. Pancratiuskoor, kom dan op donder-
dagavond naar de repetitie. Om 19.00 u 
zingen de dames, om 20.00 u de heren. 
Van harte welkom!

Marjan Lentink, voorzitter St. Pancratius da-
mes- en herenkoor

stroom te voorzien. Jaarlijks kunnen 
dan tweehonderdvijftig moeders met 

hun kinderen worden opgevangen. Op 
het gebied van geboortezorg, zuigelin-
gen- en kleuterzorg worden vijftien loka-
le verpleegkundigen, dertig ouderparen 
en dertig groepen vrouwen opgeleid om 
hun nieuwe kennis in hun omgeving te 
delen.

De kliniek krijgt haar eigen kippenren. 
Met de eieren kunnen de pas beval-
len moeders en ondervoede kinderen 
aansterken.

Steun dit project door uw gift aan de ex-
tra collectes in deze Advent! U kunt ook 
een gift overmaken op NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie 2021.
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

23

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
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT; INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG; SINTERKLAAS; SLOT SINT JOZEFJAAR 2021.

Lezingen: Baruch 5,1-9 // Filippenzen 1,3-6.8-11 // Lucas 3, 1-6.

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: 2e Zondag van de Advent

Zondag 5 december 9.30 uur Woord 
en Communieviering, mmv Dames 
en Herenkoor. Voorganger pastor 
C.Timmerman

Intenties weekend:
Johan en Joep Westendorp.

Jaargedachtenis gedenken we voor: 
Johan Overbeek: Bernard Botterhuis.

Vieringen door de week:
Dinsdag 7 december 9.00 uur Eu-
charistieviering. Voorganger pastoor 
J.Jansen

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 5 DECEMBER OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
tor: de heer Johan Hofhuis, Acoliet: Ma-
rieke Wildenborg. Koster: de heer Henk 
Abbink. Cameraman: de heer Johan 
Veldhuis. 
JAARGEDACHTENIS: Gerrit Wolferink. 
GEBEDSINTENTIES: overleden ouders 
Hennie ter Huurne en Adele ter Huur-
ne – Termathe; Lenie Hamers en José 
Heidendael; Henk Smit; uit dankbaar-
heid bij een 50-jarig huwelijk en voor de 
overleden familieleden; vader en André 
Essink; overleden familieleden Essink 
– Spijkerman.

WOENSDAG 8 DECEMBER OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Hoogfeest Onbevlekte ontvangenis 
van de heilige Maagd Maria.
Woord- en Communieviering waarbij 
mevrouw Elles Veltkamp de voorgan-
ger is. 
 
IN MEMORIAM
* Op 19 november is Yvonne (Elisabeth 
Josephina Maria Yvonne) Volkers – 

Dorren in de leeftijd van 93 jaar over-
leden. Zij woonde aan de Julianastraat 
93. De crematieplechtigheid, met ker-
kelijke begeleiding in het crematorium 
Hart van Berkelland in Haarlo, heeft 
vrijdag 26 november in besloten kring 
plaatsgevonden. 

MEDEDELINGEN
•  Zie voor coronavoorschriften elders in 

Op Weg
•  De meeste vieringen vanuit de St. 

Pancratiuskerk zijn vanaf heden via 
livestream te volgen: https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/2326-Pan-
cratiuskerk-Haaksbergen en daarna 
‘Pancratius’ aanklikken.

•  De op 21 november in de St. Pancrati-
uskerk gehouden collecte ten behoe-
ve van de Nationale Jongeren heeft € 
33,50 opgebracht. Dit geld is gestort 
op de rekening NL11 INGB 0002 7844 
98 t.n.v. SRKK, Utrecht.

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 4 DECEMBER KOMT DE 
VIERING VANWEGE CORONAVOOR-
SCHRIFTEN TE VERVALLEN. 

DONDERDAG 9 DECEMBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN, THEMA ADVENT Voor-
ganger de heer Jos Westendorp; Kos-
ter: Mevrouw Tine Westendorp; Came-
ra: de heer Gerrit Menkehorst. JAAR-
GEDACHTENIS: Bernard Ros; Riek 
Keizers – Breukers; Annie Goorden – 
Temmink; Joop Rutten GEBEDSINTEN-
TIES: Wim Hendriks; Annie Hendriks – 
Kuipers en zoon Henk Hendriks; vader 
en zoon Nico Rutte; Joke Rutten; Dine 
Witbreuk.

IN MEMORIAM
Op donderdag 18 november is in de 
leeftijd van 95 jaar overleden Wilhel-
mus Bartholomeus Hendriks (roep-
naam Wim). Hij was weduwnaar van 
Annie Hendriks - Kuipers. Hij woonde 
aan de Geukerdijk 20. De gezongen 
uitvaartmis waarna begrafenis op ons 

parochiekerkhof heeft afgelopen don-
derdag 25 november plaats gevon-
den. Wij wensen zijn kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies van hun 
dierbare.
 
MEDEDELINGEN:
•  Zie voor coronavoorschriften elders 

in Op Weg
•  Alle vieringen vanuit de Bonifatius-

kerk worden uitgezonden (zowel za-
terdag als donderdag) via: https://
kerkdienstgemist.nl  daarna toets 
Bonifatius;

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

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

ZONDAG 5 DECEMBER: 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING M.M.V. HET 
ALLEGROKOOR.
Voorganger: Pastor Carla Berbée ; Lec-
trice : mevrouw Astrid Jannink. 
JAARGEDACHTENIS: John-
ny van Rijn; Bernard Hilderink. 
GEBEDSINTENTIES: Hendrik Rupert; 
Antoon en Grada Onland. 

MEDEDELINGEN:  
•  Zie voor coronavoorschriften elders in 

Op Weg
•  Zondag 5 december zal Mats Onland 

het heilig Sacrament van het Doopsel 
ontvangen.

•  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.

ZONDAG 5 DECEMBER: 10.00 UUR: 
MAANDELIJKSE GEBEDSDIENST 
M.M.V. DAMES- EN HERENKOOR 

Voorgangers: Annie Bellers en Hannie 
Landewé.

GEBEDSINTENTIES: 
We herdenken in deze viering  parochi-
anen die de laatste 12 maanden zijn 
overleden en de parochianen waarvan 

we volgens het herdenkingsboek in de 
maand december de jaargedachtenis 
vieren.

MEDEDELINGEN:
•  Zie voor coronavoorschriften elders 

in Op Weg
•  U kunt u in de kerk producten neer-

leggen voor de Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen

Coronavoorschriften

Een ‘feestgevoel’
U kunt cliënten van de voedselbank in de maand december een beetje feest-
gevoel geven door houdbare artikelen te brengen naar een van de Mariakapel-
len bij onze parochiekerken. De cliënten van de Voedselband zijn u dankbaar.

De basisgedachte  is dat we in de ko-
mende periode (zeker tot 18 decem-
ber)  de richtlijnen van de rijksoverheid 
volgen. We proberen daarbij  kerkelijke 
samenkomsten als bron van hoop en 
bemoediging zo goed mogelijk door-
gang te laten vinden, maar dit zal be-
perkt zijn. Waar mogelijk maken we ge-
bruik van digitale middelen / media om 
contacten zo goed mogelijk te onder-
houden. Concreet betekent dit: 
In onze parochie zullen er na 17.00 uur 
geen vieringen, vergaderingen, koorre-
petities en andere bijeenkomsten voor 
volwassenen en/of kinderen zijn. Ook 
de begrafenissen/afscheidsvieringen  
zullen (bij voorkeur) plaats vinden vóór 
17.00 uur. (Omdat door deze regelingen 
er drie zaterdagavondvieringen in de 
Bonifatiuskerk wegvallen, zal op zon-
dag 12 december de Pancratius-vie-
ring (met voorganger en koor) naar de 

Bonifatiuskerk verplaatst worden. Aan-
vang van de viering is dan 9.30 uur.)
Houd in de kerk en andere ruimtes van 
de parochies anderhalve meter afstand 
van elkaar. Stickers, touwen, matten 
worden gebruikt om de plekken aan te 
wijzen, waar u wel of niet kunt zitten. 
Desinfecteer bij het binnenkomen je 
handen!
Als in een kerk of andere parochier-
uimte loopt een mondkapje gebruiken. 
Overeenkomstig de richtlijnen voor 
scholen vragen we dat ook voor kinde-
ren vanaf groep 6 (9/10 jaar).
Koren moeten zich ook houden aan de 
1,5 meter afstand, zich opstellen in zig-
zag-formatie en het aantal zangers op 
de beschikbare ruimte aanpassen.
Na de vieringen is er bij de huidige co-
ronamaatregelen geen koffie drinken.

Zie ook de website van onze parochie.


