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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing woensdag de week 
erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

Contact
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

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

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo 
t. 06-309 586 89 
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

Vieringen

Oecumene

Activiteiten

De intocht in Jeruzalem (Matt 21: 1-1)

Gezegend wie komt in de 
naam van de Heer! 

Donderdag 16.00 tot 18.30 uur
‘Inloopkerk’ in de Pancratius
Voor gesprek en ontmoeting
bij een kop koffie of thee. 

Zaterdag 1 april
15.30 - 16.30 uur Workshop
Palmpasenstokken versieren
Parochiezaal Bonifatiuskerk

Zondag 2 april 
13.30 uur wandeltocht
t.b.v. Zuid Soedan
start bij kerk in Buurse 

Uitnodiging voor speciale vieringen 

Oecumenische Sobere Maaltijd 

Het palmtakje is een eenvoudig sym-
bool. Het herinnert ons aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem en verwijst ons 
naar het leven van de Christus die (on)
danks zijn dood aan het kruis leeft en 
ons tot op de dag van vandaag de weg 
wijst naar een toekomst waar de dood 
niet het laatste woord heeft, maar waar 
er vrede en gerechtigheid zal zijn.

Jesus Christ Superstar 
Vrijdag 7 April verzorgt het koor ‘Inspi-
ration’ een uitviering van Jesus Christ 
Superstar. De rol van Jezus wordt ver-
tolkt door Rutger de Vries. Locatie 
Marcellinuskerk/Momentum Boekelo. 
Aanvangstijd: 19.30 uur. Entree: €12.50 
(€10 voorverkoop via koorleden) info: 
www.koor-inspiration.nl)).

We vieren 
palmzondag 
en de kinde-
ren mogen 
een palm-

paasstok ma-
ken. Met fleu-

rige linten, lekkere 
dingen -zoet en zout-, eitjes 

en boven aan de top: een broodhaantje! 

De muziek gaat voorop door het dorp of 
door de wijk.  En alle kinderen met hun 
stok trotst erachteraan. Soms is de stok 
al half leeggesnoept nog voor de op-
tocht ten einde is. Andere kinderen bren-
gen hun trofee naar iemand anders: een 
oma of opa, een ziek kind of zomaar ie-
mand in het bejaardenhuis. Iets afstaan 
wat jezelf gemaakt hebt, dat is voor jon-
ge kinderen heel moeilijk. 

En voor sommige volwassen ‘kinderen’ 
nét zo! Hoe mooi of hoe vol de palm-
paas gemaakt is, maakt niet uit. Het 
gebaar telt: hij wordt met een big smile 
aangenomen. “Gezegend wie komt in de 
naam van de Heer.” 
In symboliek van de palmpaasstok komt 
de hele Goede Week aan bod: het kruis 
van Goede Vrijdag; de haan die kraaide 
toen Petrus zijn vriendschap met Jezus 
ontkende, bang voor zijn eigen hachje. 
Het brood van Witte Donderdag. De 
palmtakjes van Palmzondag waarmee 
alle fans enthousiast zwaaiden bij de 
stadspoort van Jerusalem. Maar daar 
was vrijdag weinig van over. En vooral: 
de eitjes: teken van nieuw leven, van een 
nieuw begin.
Ook wij dragen ieder onze levensboom 
mee: het zoet én het bitter door elkaar. 
In het besef van het perspectief: je hoeft 
niet te bezwijken onder je last, je kunt el-
kaar steunen. “Gezegend wie komt in de 
naam van de Heer.”

Carla Berbée, pastoraal werker

Zaterdag  1 april  
18.30 uur Bonifatius
Woord- en Communieviering
F. de Heus
Bonifatiuskoor

Zondag 2 april 
9.30 uur Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Dames- en herenkoor Pancratius

Zondag 2 april 
10.00 uur Marcellinuskerk
Gebedsdienst
A. Bellers en K. de Bock
Marcellinuskoor

Zondag 2 april 
10.00 uur Maria Praesentatie 
Woord- en Communieviering
C. Berbée

Vrijdag 31 maart 
12.00 - 12.15 uur Gebedskring
Protestantse kerk
Coventrygebed i.v.m. Oekraïne 
Gebed voor vrede & verzoening

Met palmzondag staan wij aan het begin 
van de Goede Week, waarin wij het lijden 
en sterven van Jezus Christus herden-
ken en ons voorbereiden op en hoopvol 
uitzien naar Pasen. Voor mensen die da-
gelijks worden geconfronteerd met be-
perkingen door een gevorderde leeftijd,  
door ziekte, die zich eenzaam voelen, 
van wie een geliefde is gestorven of die 
te maken hebben met tegenslag, valt het 
niet altijd mee om te blijven geloven in 
de belofte van Pasen.
In de vieringen in de Goede Week en met 
Pasen kunnen we ervaren en ons ver-

trouwen versterken dat eens het licht 
van die glorievolle toekomst voor ieder 
van ons zal doorbreken. Voor parochi-
anen die door hun persoonlijke situatie 
graag in een wat kleinere kring willen vie-
ren, samen met mensen die min of meer 
in dezelfde omstandigheden verkeren, 
worden in deze Goede Week twee speci-
ale eucharistievieringen gehouden.
U bent van harte welkom in deze eucha-
ristievieringen die plaatsvinden op:
•  woensdag 5 april 2023 om 09:30 

uur in de Pancratius kerk aan de 
Markt in Haaksbergen, ingang via de 

Mariakapel
•  donderdag 6 april 2023 om 09:30 uur 

in de H.H. Bonifatius en Gezellen kerk 
aan de Veldmaterstraat.

De voorganger in deze vieringen is pas-
tor Willy Rekveld.
Na deze vieringen is er gelegenheid om 
onder het genot van een kop koffie of 
thee met iets lekkers erbij gezellig na te 
praten. Wij zien er naar uit U in een van 
deze vieringen te mogen begroeten.

De samenwerkende bezoekgroepen
in Franciscusparochie

- woensdag 5 april-
In de Veertigdagentijd staan we nadruk-
kelijker stil bij sober leven en bij vasten. 
Wie soberder leeft, wie vast, beperkt zich, 
om meer ruimte te maken voor waar het 
op aan komt in ons leven, en voor onze 
medemensen. Je kunt in deze periode af-
zien van, of je beperken in, alcohol, roken, 
snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of 
uit eten gaan. Meestal is het even wen-
nen om wat meer dan anders stil te staan 
bij mensen in bittere armoede, vluchte-

lingen op zoek naar veiligheid, vrijheid 
en nieuwe kansen. Ingetogenheid, so-
berheid, solidariteit, mededogen kan hel-
pen om ons met hen te verbinden. Sober 
leven en hierover nadenken kun je voor 
jezelf praktiseren gedurende de gehele 
veertigdagentijd, maar we proberen dat 
ook nadrukkelijk te doen tijdens een ge-
zamenlijke sobere maaltijd in de Goede 
Week. Deze wordt gehouden op woens-
dag 5 april van 18.00 tot 19.00 uur in de 
Richtershof, Jhr. von Heijdenstraat 4 in 

Haaksbergen. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden, maar een vrije gift voor het 
vastenactieproject 2023: hulp aan vluch-
telingen in Zuid-Soedan is zeer welkom! 
Na afloop kunt u nog deelnemen aan een 
Stilteviering in de Protestantse Kerk er-
naast. Voor meer informatie en opgave 
(hoeft niet maar is wel fijn) kunt u e-mai-
len naar: rinavdhulst@kpnmail.nl. 
(NB: Eigen bord en bestek meenemen! 
Meld bij uw opgave dat u naar de Rich-
tershof komt.)
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
GOEDE WEEK. PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER, ZONDAG PALMARUM (‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’). 

Lezingen: Matteüs 21,1-11 // Jesaja 50,4-7 // Filippenzen 2,6-11 // Matteüs 26,14-27,66. Liturgische kleur: rood. 
WITTE DONDERDAG – BEGIN PAASTRIDUÜM. 

Lezingen: Exodus 12,1-8.11-14 // 1 Korintiërs 11,13-26 // Johannes 13,1-15. Liturgische kleur: wit. 
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER – vasten- en onthoudingsdag. 

Lezingen: Jesaja 52,13-53,12 // Hebreeën 4,14-16;5,7-9 // Johannes 18,1-19,42. Liturgische kleur: rood. 

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

ZONDAG 2 APRIL OM 09.30 UUR: 
PALMZONDAG-EUCHARISTIEVIE-
RING M.M.V. HET PANCRATIUS DA-
MES- EN HERENKOOR. 
Viering met palmwijding en het voor-
lezen uit het passieverhaal volgens de 
evangelist Matteüs.
Voorganger: pastor Willy Rekveld. Lec-
trices: mevrouw Ans van der Laan en 
mevrouw Diny Laarhuis. Acoliet: Je-
roen Hofhuis. Koster: de heer Stef 
te Bogt. Cameraman: de heer Henk 
Abbink. 
JAARGEDACHTENIS: Theo Tenhagen 
en overleden familie Tenhagen – Ree-
sink; André Mars.
GEBEDSINTENTIES: Bernard ter Braak; 
overleden ouders Hennie ter Huurne 
en Adele ter Huurne – Termathe; Ton-
nie Kupers; uit grote dankbaarheid. 

WOENSDAG 5 APRIL OM 09.30 UUR: 
‘MARKTMIS’ – OP WEG NAAR PASEN.
Tijdens deze Eucharistieviering, spe-
ciaal voor ouderen ter voorbereiding 
op het hoogfeest van Pasen, is pastor 
Willy Rekveld de voorganger. 

DONDERDAG 6 APRIL – WIT-
TE DONDERDAG – OM 10.45 UUR: 
SCHOOLVIERING M.M.V. HET PAUS 
JOANNESSCHOOLKOOR. 
Voorganger: pastor Frank de Heus. 
Koster: de heer Jos Wetzelaer. 

DONDERDAG 6 APRIL – WITTE DON-
DERDAG VAN 16.00 - 18.30 UUR: ‘IN-
LOOPKERK’ - DE KERK IS OPEN VOOR 
ONTMOETING EN GESPREK (dankzij 
vrijwilligers van de P.C.I.) .
Onder het genot van een kop kof-
fie of thee kunt u een fijn, openhar-
tig gesprek voeren met een van de 
vrijwilligers. 

DONDERDAG 6 APRIL – WITTE DON-
DERDAG OM 19.00 UUR: AVOND-EU-
CHARISTIEVIERING VAN WITTE DON-
DERDAG M.M.V. DE SCHOLA CANTO-
RUM PANCRATIUS
Viering van de instelling van de H. Eu-
charistie, van het sacrament van het 
priesterschap én van het gebod van 
de naastenliefde. 
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
trice: mevrouw Elles Veltkamp. Acolie-
ten: Mark ten Breteler en Johan Hof-
huis. Koster: de heer Jos Wetzelaer. 
Cameraman: de heer Johan Veldhuis. 
GEBEDSINTENTIE: ouders Meulen-

kamp – ter Braak. 

VRIJDAG 7 APRIL – GOEDE VRIJ-
DAG VAN HET LIJDEN EN STER-
VEN VAN DE HEER – OM 15.00 
UUR: KRUISWEGVIERING M.M.V. DE 
PANCRATIUSKOORGROEP
Voorganger: mevrouw Diny Laarhuis, 
lid van de Uitvaargroep. Koster: de 
heer Chris Deursen. 

VRIJDAG 7 APRIL – GOEDE VRIJ-
DAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN 
VAN DE HEER – OM 19.00 UUR: GOE-
DE VRIJDAG AVONDVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Viering met kruisverering en het voor-
lezen van het passieverhaal volgens 
de evangelist Johannes.
Voorganger: pastor Jan Kortstee. 
Lectoren: de heer Johan Hofhuis en 
mevrouw Els Kleysen. Acoliet: Mark 
ten Breteler. Koster: de heer Jos 
Wetzelaer. 

IN MEMORIAM
Op 16 maart is Joost (Justuss Canisi-
us Maria) van Campen, Haaksbergse 
huisarts in ruste, in de leeftijd van 85 
jaar overleden. Hij woonde aan de Lijs-
terbes 29. De uitvaartviering in de St. 
Pancratiuskerk heeft donderdag 23 
maart plaatsgevonden. En in aanslui-
ting daarop werd in besloten kring de 
crematieplechtigheid gehouden. 

MEDEDELINGEN LOCATIE
•  Nog tot en met vrijdag 31 maart – 

17.00 uur – kunt u de kleine takjes 
(palmtakjes) van de door u gesnoei-
de buxusstruiken in de manden leg-
gen die voor dat doel in de Mariaka-
pel van de kerk staan. 

•  Komende vieringen i.v.m. het hoog-
feest van Pasen. Zaterdag 8 april om 
20.30 uur: Paaswake. Zondag 9 april 
om 11.00 uur: Plechtige Hoogmis 
van Pasen. Maandag 10 april: géén 
viering in de St. Pancratiuskerk. Wel 
om 10.00 uur in de HH. Bonifatius en 
Gezellenkerk. 

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.

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 1 APRIL OM 18.30 UUR: 
WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR. In 
deze viering wordt uit het Passiever-
haal gelezen en wordt gewijde palm 
uitgedeeld. 
Voorganger pastor Frank de Heus. 
Lectoren: de heer Herman ten Have 
en mevrouw Sandra Spooldes. Mis-
dienaar: Rosalina Galera, Acoliet Jos 
Westendorp. Kosters: de heer Nico 
van Rooijen en mevrouw Jeanette 
Canterburg. Camera: de heer Gerard 

Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Pastoor Anton 
Hulleman (1e jaargedachtenis) 
GEBEDSINTENTIES: Marietje Aarn-
ink – Wijlens;  Hannie Dake-van Rooij; 
Dine Witbreuk;

WITTE DONDERDAG - DONDERDAG 6 
APRIL OM 09.30 UUR (LET OP! HALF 
TIEN): EUCHARISTIEVIERING SPECI-
AAL VOOR DE OUDEREN VAN ONZE 
PAROCHIE M.M.V. HET BONIFATIUS-
KOOR. Voorganger pastor Willy Rek-

ZONDAG 2 APRIL, 10.00 UUR: COM-
MUNIEVIERING M.M.V HET ALLE-
GROKOOR. In deze viering wordt uit het 
Passieverhaal gelezen en wordt gewij-
de palm uitgedeeld. Voorganger: Pas-
tor Carla Berbée; Lectrice: mevrouw 
Astrid Jannink.
JAARGEDACHTENIS: Lies 
Deeterink- Temorsche. 
GEBEDSINTENTIES: Anneke ter 
Huurne.

GOEDE VRIJDAG VRIJDAG 7 APRIL 
OM 19.00 UUR: GOEDE VRIJDAGVIE-
RING M.M.V. ALLEGRO. Voorganger: 

de heer Laurens Lenderink.

MEDEDELINGEN LOCATIE:  
•  Intenties kunt u opgeven via de 

telefoon 06-12773335, e-mail  
buurse@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
Pastorie. 

•  I.v.m. het hoogfeest van Pasen: zon-
dag 9 april 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering m.m.v. Allegro. (meer 
info in Op Weg van volgende week)

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.
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veld, verder met medewerking van de 
zieken- en pastoraatsgroep. De viering 
is in de grote zaal van de pastorie. Ie-
dereen is welkom Kosters: Gerrit Men-
kehorst en Nico van Rooijen. 

DONDERDAG 6 APRIL OM 13.00 UUR: 
SCHOOLVIERING OP WITTE DON-
DERDAG M.M.V. KINDEREN BASIS-
SCHOOL ST.- BONIFATIUS. Voorgan-
ger pastor Frank de Heus.  Koster de 
heer Jos Westendorp.
GOEDE VRIJDAG 
VRIJDAG 7 APRIL OM 15.00 UUR: 
KRUISWEG M.M.V. BONIFATIUS-
KOOR. Voorgangers: de heer Gerrit 
de Munnik en mevrouw Ria Degge-
rich. Acoliet: Jos Westendorp. Koster 
de heer Nico van Rooijen. Camera de 
heer Gerrit Menkehorst.

IN MEMORIAM
Op vrijdag 17 maart is overleden in de 
leeftijd van 71 jaar Hannie Hendrika 
Maria Dake -van Rooij (roepnaam Han-
nie). Zij is echtgenoot van Gerrit Jan 
Dake zijn woonde aan de Kroonprins. 
Haar afscheidsviering heeft plaats ge-
vonden op donderdag 23 maart. De 
crematieplechtigheid op vrijdag 24 
maart. Wij wensen haar man, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe bij 
het verwerken van het verlies van hun 

dierbare vrouw, moeder en oma

MEDEDELINGEN LOCATIE:
•  Komende vieringen i.v.m. het hoog-

feest van Pasen. Zaterdag 8 april 
om 19.00 uur: Viering van ‘Water en 
Vuur’ met Pablokoor. Paaszondag 
9 april om 9.00 uur (Let op negen 
uur!): Plechtige Hoogmis van Pasen. 
Maandag 10 april om 10.00 uur (Let 
op tien uur) Eucharistieviering. (meer 
info in ‘Op Weg’ van volgende week)

•  Onze Bonifatiuskerk en gemeen-
schap kan niet zonder u als vrijwilli-
ger. Als dank voor uw inzet willen we 
u graag een gezellige avond aanbie-
den en wel op: Dinsdag 18 april   om  
19.30 uur in de gemeenschapsruim-
te van de pastorie. Wij vragen u om u 
zich hiervoor aan te melden. Dit i.v.m. 
organisatie/inkoop. Aanmelden bij 
Hans te Lintelo (053 572 32 07) of 
Marian Nieuwenhuis (053 572 75 08 
/ mnieuwenhuis@live.nl . Graag vóór 
9 april! We hopen vele vrijwilligers te 
mogen begroeten.

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.

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

 (Uit het) Verslag parochieavond  
Buurse op 14-02-2023:
•  Het doel van de avond was te kij-

ken wat we willen met de geloofsge-
meenschap in Buurse, wat daarvoor 
nodig is en wat er aanwezig is.

•  De uitslag van de enquête, die met 
de actie Kerkbalans verspreid  is 
wordt besproken. 

•  Er zijn op dit moment twee vieringen 
in de maand. Op zondagmorgen is 
er een communieviering, waarbij het 
koor Allegro zo vaak mogelijk zingt. 
Op de zaterdagavond  is er een eu-
charistieviering.  De aanwezigen ge-
ven aan dat ze dit graag zo willen 
houden.  Een familieviering spreekt 
meer aan en de inzet van een koor 
wordt belangrijk gevonden.

•  Verder blijkt dat de Kleuterkerstvie-
ring, Allerzielen en “Buurse gedenkt”  
zeer gewaardeerd worden door de 
bezoekers, die erbij waren.

•  Er komen ook initiatieven op tafel om 
samenwerking te zoeken met Cres-

cendo en misschien weer wat te or-
ganiseren met Carnaval, Kerstmis of 
op andere momenten.  En er is een 
groepje dat een themaviering wil 
verzorgen.

•  Om een bloemetje te bezorgen bij 
iemand die een steuntje in de rug 
kan gebruiken zouden we graag wat 
meer input willen naar wie we toe 
zouden kunnen gaan. 

•  Ook het kerkhof is een belangrijk 
onderdeel van de kerk.  Het is be-
langrijk dat het goed onderhouden 
wordt.  Verjonging van dit team is 
wel nodig.

•  Al met al was het een positieve 
avond en zijn we blij met de inbreng 
van de mensen die aanwezig waren. 
Er zijn aanmeldingen geweest om bij 
activiteiten en klussen mee te gaan 
helpen en we hopen, dat er meer 
Buursenaren mee gaan doen. 

•  Het volledige verslag is te lezen op de 
website van de Franciscusparochie.



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: Pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij).
of pastor A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).

Zondag 2 april 9.30 uur Eucharistie-
viering, Gezinsviering met Palmpa-
senoptocht, mmv Kinderkoor.
Voorganger pastor C.Pikkemaat

Intenties weekend:
Overl.ouders ten Thije-Vossebeld: 
Johan en Joep Westendorp.     

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Gerard ter Avest: Bernard Asbreuk.

Vieringen door de week:
-  Dinsdag 4 april geen viering.

-  Witte Donderdag 6 april 9.45 uur 
Woord en Communieviering in het 
Meuken. Voorganger pastoraal wer-
ker A.Zoet.

-  Goede Vrijdag 7 april 15.00 uur 
Kruiswegviering mmv Dames en 
Herenkoor

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachte-
niskapel op dinsdag en zondag van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend en 
tijdens de weekendvieringen.

Weekendviering:  Palmzondag

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Voedselbank:
Houdbare levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank kunt u brengen 
naar het verzamelpunt in de Mariakapel van uw kerk. 

Palmtakjes 
Na Palmzondag zullen gewijde palmtakjes verkrijgbaar zijn in de Mariakapel 
van uw kerk. 
 
Witte Donderdag: 
Voor de broodmaaltijdviering ‘Tafel van Verbondenheid’ op Witte Donder-
dag 6 april om 17.30 uur in de gemeenschapsruimte van het Ariënshuis kunt 
u zich opgeven bij mevrouw Leonie Rutte: 06 – 20 03 70 83. 

Wandelen voor Zuid-Soedan: 
Zondag 2 april (Palmzondag): 13.30 uur start bij de kerk in Buurse van een 
wandeling voor Zuid Soedan.

H. MARCELLINUS BOEKELO

KAPEL HET SAALMERINK

ZATERDAG 1 APRIL OM 17.30 UUR: WOORD- EN COMMUNIEVIERING.
Parochieel voorganger: de heer Laurens Lenderink. 

VRIJDAG 7 APRIL OM 17.30 UUR: GOEDEVRIJDAG OECUMENISCHE VIERING.
Voorgangers: mevrouw Ans Mars en mevrouw Jannie de Greef.

ZONDAG 2 APRIL OM 10.00 UUR: GEBEDSVIERING M.M.V. MARCELLINUS-
KOOR. In deze viering wordt uit het Passieverhaal gelezen en wordt gewijde 
palm uitgedeeld. 
Voorgangers mevrouw Annie Bellers en Katrien de Block. 
(Na afloop drinken we in het parochiezaaltje samen een kop koffie.) 

MEDEDELINGEN LOCATIE :
•  I.v.m. het hoogfeest van Pasen: zondag 9 april 10.00 uur Gebedsviering m.m.v. 

Marcellinuskoor. (meer info in Op Weg van volgende week) 
•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN.

Vervolg van kerkberichten

TOM FORD

LINDBERG

TOM FORD

SERENGETI
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Brillenkoord cadeau 
bij aan koop van een 
(zonne)bril ontvangt u 
tijdelijk een brillenkoord 
van Sunny Cords cadeau*

SERENGETI

Bij Oogwereld van der Werf
bieden wij een exclusieve 
collectie oog  mode: van de 
bekende modehuizen tot merken 
die u nergens anders vindt. De
nieuwste collectie hebben wij nu 
in huis. Komt u hem bewonderen?

Maak snel een 
afspraak voor 
een briladvies 
door onze 
specialisten.

Graag tot ziens! 

dé kwaliteits opticien bij u in de buurt

jongsmavan der werf
Haaksbergen  •  053 - 572 2696  •  oogwereld.nl


