Parochiepagina St.Franciscus van Assisië

OP WEG
Inleveren kopij donderdag vóór 12.00 uur, voor plaatsing donderdag de week erop aan:
redactieopweg@franciscusparochie.nl

Activiteiten
Oecumenische gesprekskring
in Het Saalmerink
17 februari om 10.00 uur
Het vergeten evangelie
18 februari om 19.30 uur
Zin in � schilderkunst
18 februari om 19.30 uur
Basiscatechese voor
kinderengroep 7 en 8
20 februari om 19.00 uur
Rituelen en symbolen
Groep Wittem
25 februari om 14.00 uur
Groeien in geloof, viering
Aswoensdag
26 februari om 18.30 uur

Klimaatverandering
Indrukwekkend steekt hij zijn kop op,
uit een al even indrukwekkende bol.
Een Amaryllis op het secretariaat in
Enschede.
Ik had hem gekregen bij mijn verhuizing.
Vorig jaar, toen ik vanuit de Wonne
naar de pastorie ging.
Uitbundig was hij daar tot bloei gekomen
tijdens de kerstdagen van 2018.
Enorme rode trompetten:
'Gloria in excelsis Deo'.
Afgelopen zomer
zette ik de bol in de tuin.
Daar bracht hij zonder steel en bloem
flink wat groen uit.
Bladeren langwerpig als zonnepanelen,
om zijn energie weer aan te vullen.

Rituelen en
symbolen
Een vlag, soms halfstok. Een trouwring,
links of rechts gedragen. Een kaars,
ontstoken bij een foto van een dierbare.
Bloemen, gelegd bij een grafmonument.
Een stille tocht door de straten.
In onze samenleving kennen we ontelbare
rituelen en symbolen. Ze zijn ons dierbaar.
Ook in onze kerken kennen we vele
rituelen en symbolen. De Bijbel; het woord
van God. Het delen van Wijn, het breken
van Brood. Heilige tekens. Zo wil de Heer,
Jezus Christus, ons rakelings nabij zijn,
zeggen mensen die geloven. Op
uitnodiging van de groep Wittem zal
pastoor Paul Daggenvoorde een inleiding
verzorgen over de betekenis van
symbolen, rituelen en tradities in het leven
van vandaag. Na de pauze zal hij met ons
daarover in gesprek gaan. Immers:
tradities en symbolen zijn belangrijk en
kostbaar in het leven van mensen.
Iedereen is deze middag van harte
welkom!
Datum: dinsdag 25 februari 2020
Locatie: Lourdeszaal
Aanvang: 14.00 -16.00 uur
Kosten: 5,00 euro

Geloven nu
26 februari om 20.00 uur

Zou het me lukken?
De bol opnieuw tot bloei te krijgen?

Niet jong – niet oud
28 februari om 20.00 uur

Een instructie op YouTube leerde
dat hij moest worden gesnoeid,
en rustend overwinteren, zonder vorst.
Dat deed hij tijdens de vroege herfst
in de groentelade van mijn koelkast.
Na Allerzielen deed ik ‘m geloven
dat de lente was begonnen.
Op de vensterbank, in de keuken.
Voorzichtig kwam er een groen randje,
maar de knop zette niet door.
Toch te koud.
Ik bracht de bol naar het secretariaat.
Daar zijn mensen.
Daar is het overdag warm.

Stille Omgang 2020
Ook dit jaar wordt de Stille Omgang gehouden
en wel in de nacht van 21 op 22 maart 2020.
Duizenden bedevaartgangers uit het hele land
komen naar Amsterdam om daar de Stille
Omgang te lopen – een nachtelijke stille tocht
door het centrum van Amsterdam.
Het pastoraal team van de parochies de Goede
Herder (Hengelo), de Heilige Geest (Goor) en de
HH. Jacobus en Johannes (Borne) maakt het u
een stuk makkelijker om deel te nemen aan deze
Stille Omgang. Op zaterdag 21 maart vertrekt om
20.15 uur bij hotel Van der Valk, Bornsestraat
400 in Hengelo, een bus naar deze Stille
Omgang en zondagmorgen om ongeveer 5.00
uur is diezelfde bus weer terug bij hotel Van der
Valk.

Voor meer informatie over
bovenstaande activiteiten zie:
www.franciscusparochie.nl

Dat was tijdens de Advent.
Maar te laat.
Bloemen waren met kerstmis niet gekomen.
Nu is het februari.
Forse knop, flinke steel.
Vast, hij komt in bloei!
Zal je zien,
dat het tijdens de Vasten is.
Paul Daggenvoorde, Pastoor
Het met deze bus meereizen kost € 25,00 per
persoon en dit bedrag kunt u in de bus (liefst
gepast) betalen.
Opgave voor deze stille tocht kan nog tót 10
maart a.s. bij het secretariaat van het pastoraal
team: telefoon: 074 – 349 22 12 óf via e-mail:
contact@pastoraalteam.nl onder vermelding
van naam, mailadres en telefoonnummer.
Het thema/motto, de intentie van de Stille
Omgang van dit jaar luidt: “De luisterende
mens is AANWEZIG bij de Ander…”Ontleend
aan: Frans van der Lugt S.J. - Liefde en
luisteren.
Voor verdere informatie zie: www.stilleomgang.nl.
Van: diverse bronnen.

Secretariaat St. Franciscus van Assisië
parochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55, 7481
HB Haaksbergen.
telefoon: 053-574 39 29, e:
secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: di t/m do 09.30 tot 11.00 uur, buiten
openingstijden kunt u luisteren naar een
antwoordband.
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802

Zaterdag 1 februari
10.30 uur
Wiedenhof
Communieviering
B. Broekhuis
17.30 uur
Saalmerink
Communieviering
L. lenderink
Ouderenkoor
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
H. Woorts en F. de heus
Pablokoor
Zondag 2 februari

Bonifatiuskerk:
Elke dag van 9.00 uur tot 18.00 uur in het
kerkportaal.
Het inleveren van houdbare levensmiddelen kan
op de volgende locaties:
Pancratiuskerk:
Elke dag van 9.00 uur tot 17.00 uur op de bank in
de Mariakapel. Een half uur voor elke viering in
de toreningang op de bank.

Maria Praesentatiekerk Buurse:
Elke dag van 9.00 uur tot 17.00 uur in het
kerkportaal.
Marcellinuskerk Boekelo:
Elke eerste zondag van de maand tijdens de
viering in Momentum kunnen houdbare
produkten of geld ingeleverd worden.

Werkgroep Wittem.

Contact

Vieringen

www.franciscusparochie.nl
facebook:
Franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen
Youtube: Franciscus Parochie
parochiële caritas instelling: e: pcihbb@live.nl
Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal

Pastoraal team
• Pastoor Paul Daggenvoorde,
telefoon: 06-391 704 07,
e: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

• Pastor Willy Rekveld,
telefoon: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
• Pastoraal werker Frank de Heus,
telefoon: 06-300 988 33,
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
• Pastoraal werker Carla Berbée,
telefoon: 06-412 525 58,
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
• Pastoraal werker Margot Dijkman,
telefoon: 06-389 039 99,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
• secretariaat@rkzuidoosttwente.nl

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius dames- en herenkoor
10.00 uur
Marcellinus Boekelo
Gebedsdienst
A. Bellers en K. de Bock
Dames- en herenkoor
10.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld
Samenzang

