
Parochiepagina St.Franciscus van Assisië26

�������
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 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Margot Dijkman, 
t: 06-389 039 99, 
e: m.dijkman@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 
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Column pastoraal team

Verheug je!

Adventsactie 2020: Uw steun voedt moeder en kind (3e)

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo 

Zaterdag 12 december

18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoorgroep

Zondag 13 december

Pancratius
09.30 uur
Eucharistieviering
J. Kortstee
Pancratiuskoorgroep

Kerstavondviering voor 
kleuters en hun (groot)
ouders en verzorgers
24 december om 16.00 uur is in de Bo-
nifatiuskerk  een kerstavondviering voor 
de kleuters. Uiteraard onder voorbe-
houd en met inachtneming van de actu-
ele RIVM- voorschriften.   

We brengen het kindje naar de kribbe, 
lezen en bekijken het kerstverhaal. We 
horen liederen over een kind dat in de 
nacht geboren wordt. We bidden én we 
versieren de kerstboom met een hope-
lijk door jou meegebrachte kerstengel.  

We vragen alle kinderen een kerstengel 
te maken en mee te brengen.  De  werk-
beschrijving vind je op de www.francis-
cusparochie.nl 

Maak een touwtje aan de achterkant zo-
dat de kerstengel goed opgehangen kan 
worden. 

We zien je graag op maandag 24 decem-
ber, 16.00 uur in de Bonifatiuskerk. 
Aanmelden is verplicht en kan via: 
joswestendorp@home.nl of tel.: 
06-18600463

Elles Veltkamp
Parochieel voorganger parochie St. 
Franciscus van Assisië.

Wereldlichtjesdag 13 december 2020

Zondag be-
gint de der-

de week 
van de Ad-
vent. ‘Ver-
heug je’, 
heet dan 

vanouds de 
viering. Had 

je dat verwacht? 
Een oproep je te ver-

heugen. Misschien eerder dat jij je moet 
bekeren.
En had je verwacht dat het van Paulus 
komt?  Want hem kennen we wel an-
ders.  Somber, belerend, afwijzend zelfs.  
Halverwege de voorbereiding op kerst 
toch niet: ‘Verheug je!’ Niet dat we na-
ief blij doen. Paulus heeft zelf narigheid 
genoeg meegemaakt om te weten dat 
‘doen alsof’, niet werkt. Verheugen is je 
laten optillen. Dat valt niet mee. Onder-

uit- en wegzakken gaat makkelijker. Hu-
meurig klagen ook. En dat je maar blijft 
denken ‘lukt niet, en wordt nooit wat’. 
Verheug je, daar word je anders van. 
Wat jou niet lukt, kan een ander.  Paulus 
hoopt op Jezus. De opgestane Jezus. 
Want ooit was hij onverwacht door Je-
zus veranderd.  Toen Paulus nota bene 
mensen van de kerk had laten vermoor-
den. Verheug je.  Je zult geholpen wor-
den. Met Kerstmis vieren we dat de hulp 
van God er totáal anders uitziet dan ver-
wacht. Een kínd wordt geboren.In onze 
handen gelegd. Teder doet het beroep 
op onze liefde. Om de menswording van 
onszelf en anderen ter harte te nemen, 
én te doen. Dienst aan anderen beurt 
een mens op. 

Verheug je.

Paul Daggenvoorde, pastoor

De samenwerkende parochies in Zuid 
Oost Twente hebben uit de vier bijzonde-
re projecten in het Licht van Advent, het 
project ‘Akkers voor ontheemde gezin-
nen in Democratische Republiek Congo’ 
gekozen om te steunen. 
In april 2019 sloegen mensen in het oos-
ten van DRC massaal op de vlucht voor 
extreem politiek geweld. Ruim 20.000 
ontheemden hebben hun toevlucht ge-
zocht in het Masisigebied. Hun meest 
dringende probleem is gebrek aan eten. 
In de dorpen die ze moesten achterlaten 
leefden ze namelijk van de opbrengst 
van hun land. 
In het Masisigebied verbouwen 50 ge-
zinnen voedsel op gemeenschappelijke 
akkers. De lokale parochie heeft daar-
voor grond beschikbaar gesteld. CAJED 
weet uit ervaring dat een focus op vrou-
wen bij landbouwactiviteiten een posi-

tief effect heeft op hun kinderen. (CA-
JED is een lokale, niet-gouvernemente-
le, van de overheid onafhankelijke, or-
ganisatie die in de regio Goma al jaren-
lang werkt met kwetsbare kinderen en 
jongeren.) Elk van de 50 vrouwen krijgt 
voor haar gezin/familie een startpakket 
(zaden en gereedschap) om groenten te 
verbouwen op de gemeenschappelijke 
akkers. Om op deze manier de vluchte-
lingen te helpen is ook uw geld nodig! 
Daarom wordt in elk weekend geduren-
de de Adventsperiode een extra kerkcol-
lecte gehouden.
Kunt u, om welke redenen dan ook, niet 
de vieringen in de kerk bijwonen, maakt 
u dan alstublieft uw bijdrage over op 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. ‘Advents-
actie, Den Haag’. 
Zie voor meer informatie: www.advents-
actie.nl én de Franciscuswebsite. 

Informatie over activiteiten vindt 
u ook op onze website: www.fran-
ciscusparochie.nl of in ons blad 
Spiritualiteit.
Er zijn voor de maand december 
geen bijzondere activiteiten te 
melden,

Elk jaar, op de tweede zondag van de-
cember, is het Wereldlichtjesdag. Er 
worden op die dag wereldwijd, om 19.00 
uur kaarsjes aangestoken voor overle-
den kinderen. Er wordt stilgestaan bij 
alle kinderen, die op welke leeftijd en 
om welke reden dan ook, zijn overleden. 

Door de verschillende tijdzones ontstaat 
er vierentwintig uur een symbolisch lint 
van licht. Diverse kerken in ons land stel-
len hun kerk die avond open. Ook dit jaar 
zal de HH. Bonifatius en Gezellenkerk in 
de Veldmaat die dag ’s avonds tot 20.00 
uur open zijn om een kaarsje te ontste-

ken rond 19.00 uur.  Het maakt bij het 
herdenken niet uit hoe oud het kind was 
of hoelang het al geleden is. Je kind 
blijft immers je kind! Voor altijd is hij of 
zij in je hart of gedachten.

Jos Westendorp
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Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – ZONDAG GAUDETE(VERHEUGT U! DE HEER IS NABIJ); ADVENTSACTIE 2020

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

H. MARCELLINUS BOEKELO

In verband met nieuwe maatregelen is reserveren vooraf bij alle vieringen noodzakelijk. Bij alle bijeenkomsten mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. 
Bij het binnenkomen en het verlaten van onze kerken verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Ook kan bij binnenkomst in onze kerken gevraagd worden uw 

naam te mogen noteren. Deze informatie wordt bij een eventuele bron- en contactonderzoek zonder uw toestemming nóóit doorgegeven aan derden.

O.L.V. LOURDESZAAL

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

GRAND CAFÉ HET WIEDENHOF

KAPEL HET SAALMERINK

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Kerkberichten Heilige Geest-parochie 
Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl. 
Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie.
Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en 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: Derde Zondag van de Advent

Dit weekend is er geen viering in onze 
kerk.
De intenties die zijn opgegeven voor 
het weekend 12/13 december worden 
gelezen tijdens de eerstvolgende vie-
ring op zaterdag 19 december. Wilt u 
dit anders laat het ons dan weten.
Vooraf aanmelden voor iedere viering 
is nu verplicht i.v.m. het maximum van 
30 mensen per viering.
Aanmelden kan als u uiteraard geen 
coronagerelateerde klachten hebt.
Telefonisch op telefoonnummer: 074-
3575210 elke dinsdagmorgen van 
9.00 uur tot 11.00 uur.
Per mail: st.isidorushoeve1@gmail.
com (vermeldt u in uw mail uw naam, 
adres en telefoonnummer) of via de 
aanmeldstrook, die liggen in de ge-
dachteniskapel. De ingevulde aan-
meldstrook kunt u deponeren in de 
brievenbus. 

Adventsactie 2020: 
Voldoende en gezond eten voor kinde-
ren in Nicaraqua.
De armoedeval wordt het ook wel ge-
noemd. De vicieuze cirkel van armoe-
de, ondervoeding, ziekte, gebrekkige 
opleiding en weer armoede. Advents-
actie wil daar iets aan doen. We steu-
nen in deze adventsperiode een pro-
ject in Nicaraqua dat ervoor zorgt dat 
gezinnen zelf groente, granen en fruit 
kunnen verbouwen en op die manier 
beschikken over gezond en gevari-
eerd voedsel.

Uw bijdrage kunt u overmaken op de 
rekening van de M.O.V.-groep: Iban 
NL46RABO 0313 363 838 ten name 
van R.K.Heilige Geestparochie. 
Namens de M.O.V.-groepen van de pa-
rochie alvast hartelijk dank.

ZONDAG 13 DECEMBER 0M 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP. 
* Voor het bezoeken van deze viering 
dient u zich vóór vrijdag 11 december op 
te geven via wetzelaergj.1@kpnmail.nl óf 
tussen 09.00 en 10.00 uur te bellen met 
tel. 06 – 36 29 89 90.
Denk a.u.b. niet: ‘Ik ga maar niet naar de 
kerk, dan kan een ander gaan.’ Want zo 
komt er natuurlijk niemand meer naar de 
kerk.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lectri-
ce: mevrouw Alice Snijders. Koster: de 
heer Henk Abbink. Toezichthouder: de 
heer Jos Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Willem Dijkhuis; 
Frits Bottemanne. 
GEBEDSINTENTIES: Marie Damveld – 
ter Huurne; Anneke ten Vregelaar; Johan 
Noordink en familie; overleden familie 
Westendorp – Morsinkhof; ouders Meu-
lenkamp – ter Braak. 

MEDEDELINGEN:
•  Tijdens de Eucharistieviering op zon-

dag 13 december, derde zondag van de 
advent, zal een extra kerkcollecte wor-
den gehouden waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de Adventsactie 2020: 
‘Akkers voor ontheemde gezinnen in DR 
Congo’. Zie elders in deze ́ Op Weg´ voor 
meer informatie over deze collecte. 

•  Het Pancratiussecretariaat is van 24 
december t/m maandag 4 januari 2021 
gesloten.

•  Overzicht vieringen tot en met 3 januari 

2021: Ma. 21/12, 19.00 uur: Viering ter 
bemoediging. Do. 24/12, 17.30 uur: Ge-
zinsviering. Do. 24-12, 21.30 uur: Nacht-
mis. Vr. 25/12, 11.00 uur: Hoogmis van 
Kerstmis. Za. 26/12, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering. Zo. 27/12, 09.30 uur: Eu-
charistieviering. Vr. 1/1, 11.00 uur: Eu-
charistieviering. Zo. 3/1, 09.30 uur: Eu-
charistieviering. Ook voor deze acht vie-
ringen dient u zich op te geven.

•  Na afloop van de Hoogmis van Kerst-
mis blijft de Pancratiuskerk tot 17.00 
uur geopend voor het bezichtigen van 
de kerststal. Ook dan gelden de strikte 
corona-maatregelen maar u hoeft zich 
hiervoor niet op te geven! 

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

•  Ook ú kunt een briefje, met daarop de 
naam en het adres van iemand die u 
vanuit de Pancratiusgeloofsgemeen-
schap het maandelijkse bloemetje zou 
willen geven, in de box, die staat in de 
Mariakapel, doen. Vermeldt u op het 
briefje ook waarom diegene een bloe-
metje zou moeten krijgen? 

Contact & bezoek
Markt 20, 7481 HT Haaksbergen
Het secretariaat is geopend op di. en wo. 
van 09.00 tot 10.00 uur,
tel: 053-572 1353
e: pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 12 DECEMBER 2020 OM 
18.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING 
M.M.V. DE BONIFATIUS-KOORGROEP 
O.L.V. TON TEN HAGEN EN ORGANIST 
JAN BOSSINK. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lector: 
mevrouw Gonny Selderhuis. Acolieten: 
Daan Loohuis en Maudi Noordink. Pro-
cessiekruisdrager: Reinier Heemink
Kosters/toezichthouders: de heren Jo-
han Kroeze, Gerrit Menkehorst en Jos 
Westendorp
JAARGEDACHTENIS: Theo ten Heggeler.
GEBEDSINTENTIES: Christien Werink – 
Bekkers; Gerda Waanders - Maurik (i.v.m. 
geboortedag 11 december) ; Anne Bloe-
men – Hollink (i.v.m. geboortedag 11 
december).
Reserveren noodzakelijk. Voor het be-
zoeken van deze viering dient u zich vóór 
zaterdag 12 december om 12.00 uur 
op te geven via email: joswestendorp@
home.nl of tel.: 06 186 00 463.

DONDERDAG 17 DECEMBER OM 09.00 
UUR: LAUDEN
Voorganger de heer Gerrit de Munnik. 
Koster: mevrouw Tine Westendorp.
De intenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze Lauden gelezen. Na af-
loop is er voorlopig geen koffie / thee 
drinken.

MEDEDELINGEN:
•  Door het H. Sacrament van het Doop-

sel zijn op zondag 12 december in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: 
Kiki Janni Weegerink, Celina Chloe Ga-
zalle Shahbazi en Tess Bettie Bea van 
Steinvoren.

•  Ouders en dopelingen van harte gefelici-
teerd met deze heugelijke gebeurtenis.

•  Kerstvieringen in de HH. Bonifatius en 
Gezellenkerk (regels zoals bekend per 
7 december, 30 kerkgangers exclusief 
medewerkers). Dus u moet zich aan-
melden bij Jos Westendorp email jos-
westendorp@home.nl of tel.:06 186 00 
463. 

•  Kerstavond, donderdag 24 december 
om 16.00 uur viering voor de allerklein-
sten; Kerstavond om 20.00 uur Nacht-
viering met PaBlokoorgroep; Eerste 
Kerstdag om 09.00 Hoogmis met pas-
toor Paul Daggenvoorde en Bonifatius-
koorgroep; Tweede Kerstdag is er om 
10.00 uur een Kerstviering en op Zon-
dag 27 december (“Derde” Kerstdag) is 
er ook om 10.00 uur een Kerstviering. 
Daarnaast is de kerk op alle “drie” Kerst-
dagen geopend tot 18.00 i.v.m. het be-
zoeken van de Kerststal. Normaal is er 
een tweede collecte tijdens de Kerst-
viering voor het groot en extra onder-
houd. Deze zal dit jaar veel minder op-
brengen gezien het feit dat helaas heel 
veel mensen geen vieringen kunnen 
bezoeken. Wilt u het onderhoudscomi-
té toch steunen, dan kan dat middels 
een bijdrage op banknummer: NL60RA-
BO0118001027 o.v.v. Onderhoudscomi-
té. Bij voorbaat dank voor uw gaven. 

•  De Mariakapel en ook de kerk blijven 
alle dagen van 09.00 tot 18.00 uur open 
voor een persoonlijk gebed, voor het 
opsteken van een kaarsje en het bren-
gen van houdbare artikelen voor de 
voedselbank;

•  Zondag 13 december is de kerk tot ’s 
avonds 20.00 uur open om een kaars-

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 DECEM-
BER : GEEN VIERING.

MEDEDELINGEN:
•  Op zaterdag 19 december, om 19.00 

uur, is er een eucharistieviering in 
Buurse. Pastoor Paul Daggenvoorde 
zal voorgaan

•  Intenties kunt u opgeven via tele-
foon of e-mail (zie hieronder) of via 
een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. 

•  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.

Contact & bezoek
Broekheurnerweg 46
7481 PZ Buurse
secretariaat: 06- 12773335
e: buurse@franciscusparochie.nl
Het secretariaat blijft vooralsnog 
gesloten.

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN BEWONERS). 

KERKDIENST IS IN BESLOTEN KRING (ALLEEN BEWONERS). 

je aan te steken, dit in verband met We-
reldlichtjesdag (zie artikel elders op 
deze parochiepagina)

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 

7481 AB  Haaksbergen,
Secretariaat: tel.: 053 – 572 1419, 
email: 
bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag  - 09.30 – 10.00 uur

WOENSDAG 16 DECEMBER OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING. 
Voorganger: pastor Willy Rekveld. 
U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het Centraal Secretari-
aat op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur op 
tel. 053 – 574 39 29. 

ER IS KOMEND WEEKEINDE GEEN 
VIERING IN ONS KERKGEBOUW

Marcellinus
Contact & bezoek

Beckummerstraat 169
7548 BD Boekelo
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053- 4281472
e: marcellinus@franciscusparochie.nl


