Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN – WEZENZONDAG, MOEDERDAG

ST. PANCRATIUS
ZONDAG 13 MEI OM 09.30 UUR:
EUCHARISTIEVIERING, M.M.V. HET
PANCRATIUSKOOR.
Voorganger: pastor T. Korterik. Lectrice:
mevrouw G. te Lintelo. Acoliet: Marieke Wildenborg. Koster: de heer J. Hofhuis.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
JAARGEDACHTENIS: Marie Klein Rot; Herman
te Koppele.
GEBEDSINTENTIES: alle moeders en alle overleden moeders; Grada en Herman Laarveld – ten
Thije; Dine ten Have – Weernink; Lenie Hamers;
Mien Menkehorst – Hobbenschot; Antoon
Hannink; Truus Weusink – Brummelhuis; Marie
Ordelmans – Wissink; Johanna Berendina Hammer – Hemink.

St. Pancratiuskerk in verband met een avondwake of een afscheidsviering bezet is, zal het
rozenhoedje in de Pancratiuszaal, tegenover
de kerk, worden gebeden.

MEDEDELINGEN:
■ Op 2 mei is Frans (Franciscus Willibrordus
Martinus) Eijkholt in de leeftijd van 67 jaar
overleden. Hij woonde aan de Breemarsweg
258 in Hengelo. Dinsdag 8 mei heeft in de St.
Pancratiuskerk de afscheidsviering plaatsgevonden en de crematieplechtigheid werd
de volgende dag gehouden in Crematorium
Enschede.
■ Zondag 20 mei – eerste Pinksterdag – 11.30
uur: Kleuterkerkviering Haaksbergen.
■
De eerstvolgende kinderdoopvieringen in
de St. Pancratiuskerk zijn op 3 juni, 1 juli, 7
oktober, 4 november en 2 december.
WOENSDAG 16 MEI OM 19.00 UUR:
■ De mogelijkheid om houdbare artikelen voor
ROZENKRANSGEBED.
de cliënten van de Voedselbank Enschede –
Koster: de heer S. te Bogt.
Haaksbergen op de bank in de toreningang
Voor de derde keer tijdens de meimaand –
óf op de bank in de Mariakapel van de St.
Mariamaand – kunt u samen met anderen een
Pancratiuskerk te leggen, is er nog steeds!
rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als de

mink, Daan Loohuis, Marije Gerdes en Rico ten
Hag.
Na afloop gezamenlijk ontbijt in de kantine,
aangeboden door de ondernemers van de
Veldmaat, daarna voor de liefhebbers de fietstocht georganiseerd door de vriendenkring
van sv Bon Boys
Kosters: de heren C. Vaanhold, G. Menkehorst
en J. Westendorp.
GEBEDSINTENTIES: Alle overleden leden van
sv. Bon. Boys en ondernemersvereniging
Veldmaat; Mariet Somhorst; Iet Lunter; Johan
Broekhuis; Koster Herman Waanders en zijn
vrouw Annie Waanders – Veldhuis; Herman
Barink; Truus Laarhuis Bake; Greta Bok – Winters; Marietje Holink – ten Thije; Anja Loop
– Driessen; Jan Meijerink; Nolly Terhürne –
Berendsen; Jan en Marie Westendorp – Hollink
; Riky Scholten – klein Rot; Hendrik Keizers (ivm
geboortedag 10 mei); Graddy Hendriks – Hannink; Tonny Veltkmap – Hilderink; Johan ten
Voorde; Jan Winters; Tonny Velthuis; Ouders
Bosman – Austermann; Riek van Rooijen –
Waanders; Bertha Waanders – Spanjaard; Riek
Rupert – Keizer; Tini Bult – Scheffer; Herman
Leferink; Geert Grashof; Gerrit Haasewinkel;
Will Hillhorst – Slieker; Marietje in den Nieuwenkamp – Horck; Dini Rohof – Borkes; Jan
Borggreve; Aloys Menkehorst; Aloys Aellerinck
(i.v.m. geboortedag 13 mei).

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

ZATERDAG 12 MEI OM 18.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.
Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. LecDONDERDAG 10 MEI - HEMELVAART - OM FRANCISCUSKOOR.
08.00 UUR: DAUWTRAPPERSMIS OP BON Voorganger:pastor W. Rekveld. Lectrice: tor: de heer H. ten Have. Acolieten: Jonna DieBOYS COMPLEX ‘DE GREUNE’ M.M.V. HET mevrouw G. Selderhuis. Acolieten: Reinier Hee- penmaat en Mats Diepenmaat. Processiekruisdrager: Gijsbert Heemink. Kosters: de heren J.
Kroeze en J. Westendorp.
JAARGEDACHTENIS: Mariet Somhorst; familie
Eijsink – Groot Breteler; Bernard Eppink.
GEBEDSINTENTIES: Alle overleden moeders;
Nolly Terhürne – Berendsen; Iet lunter; Johan
Broekhuis (ivm geboortedag 15 mei); Truus

kapel het saalmerink
VRIJDAG 11 MEI OM 10.30 UUR:
KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

Laarhuuis – Bake; Greta Bok – Winters; Graddy
Hendriks – Hannink; Marie Westendorp – Hollink; Riek van Rooijen – Waanders; Bertha
Waanders – Spanjaard; Annie Waanders – Veldhuis; koster Herman Waanders; Riek Rupert;
Tini Bult – Scheffer; Wilhelmina Hilhorst – Slieker; Dini Rohof – Borkes.
DONDERDAG 17 MEI OM 09.00 UUR: LAUDEN, Thema Mei maand – Maria maand
Voorganger: de heer G. de Munnink
MEDEDELINGEN:
■ De eerst volgende doopviering is op zaterdag 2 juni, Aanmeldingen voor doop via de
webpagina van de parochie. www.pvhaaksbergen.nl doorklikken naar Sacramenten en
dan naar doop.
■ In het torenportaal staan manden waarin u
houdbare voedselwaren kunt deponeren
voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
■ Wenst u bezoek van de parochie ivm ziekte
laat dat dan weten, dit kan bij één van de
kosters, zij geven het dan wel door aan de
ziekenbezoekersgroep.
■ Voor vragen over de kerkradio kunt u terecht
bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof
16, tel 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl.
■ Voor vragen over het parochiekerkhof kunt
u terecht bij mevrouw de Mönnink, Zij is
woensdagochtend in het Alfons Arienshuis
te bereiken op tel: 053 - 57 439 29, email:
begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl.
■
Pinksteren is zaterdagavond 19 mei de
Hoogmis om 18.30 m.m.v. het Pablokoor.
■ In verband met een aantal privéomstandigheden van onze kosters zijn we dringend op
zoek naar versterking. Heeft u belangstelling
neemt contact op met heer Hans te Lintelo,
Poetengraadshof 16, tel 57 232 07 hans_
telintelo@kpnmail.nl.

kapel het wiedenbroek
VRIJDAG 11 MEI OM 15.00 UUR:
KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 16 MEI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor W. Rekveld.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
DONDERDAG 10 MEI - HEMELVAART - OM
09.30 UUR: HAGEPREEK OP HET ERF VAN
DE FAMILIE TER RIET.
Voorganger: dominee G. Elzinga
ZATERDAG 12 MEI OM 19.00 UUR:
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
PAROCHIEKOOR.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lectrice:
mevrouw M. Wilmink. Misdienaar: Luuk Jannink.
JAARGEDACHTENIS:
Overleden
ouders
Rupert- Noordink; Overleden ouders

Wilderink- Rupert.
GEBEDSINTENTIES: Johan ter Huurne Buursink; Gerhard Dwars; Harry Burink; Jurgen
Wilderink.
MEDEDELINGEN:
■ Elke dinsdag is de Pastorie open van 18.30
tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties.
U kunt intenties ook opgeven via marwbg@
outlook.com, of via de telefoon 06
12773335.

H. MARCELLINUS BOEKELO
ZONDAG 13 MEI: Géén viering.
U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse.

Meimaand met Maria
In deze dagen gaan een aantal medeparochianen onder
begeleiding van pastores en
vrijwilligers naar Lourdes.
Daar bezoeken ze Moeder
Maria, samen met de andere
medegelovigen van de hele
wereld, om het samen-kerkzijn te beleven, maar ook vragen ze aan de Moeder Gods
om haar steun, bijstand en
toeverlaat. Want Maria is voor
ons allen, voor de christenen
die in haar Zoon geloven en
Hem volgen, het voorbeeld
van godsvertrouwen.
Zij leert ons, door haar sterke
geloof in God als de diepste
wortels van het bestaan, tot
God te bidden en de naasten
te dienen. Maria is de vrouw
die bereid was haar leven toe
te wijden aan Gods woord:

“Mij geschiede naar uw
woord.” En zij bewaart alles in
haar hart. In die betekenis was
God voor haar een levende
persoon en zij wist aan Zijn wil
in haar geloofsleven gevolg
te geven. Daarom is zij altijd
beschikbaar om anderen bij
te staan en te dienen volgens
Gods bedoelingen.
Aan de andere kant heeft
Maria een bijzondere zelfkennis over haar mens-zijn, haar
vrouw-zijn en haar moederzijn. Zij was een eenvoudige
christen van geloof, hoop en
liefde. Zoals in de Bijbel willen de evangelisten daarom
juist de grootte van het kleine
in haar persoon benadrukken. Wij horen haar zelf bidden: “Heersers ontneemt Hij
hun troon, maar Hij verheft

de geringen…” Wat een
voorbeeld van geloof, wat
een geweldige kracht van
vertrouwen: door uiterlijke
macht en grootheid heen kijken en oog hebben voor de
werkelijk belangrijke dingen
in het leven.
Laten wij daarom in deze
meimaand opnieuw beseffen
hoe God grote dingen deed
voor Maria, Zijn nederige
dienstmaagd en die Hij ook
voor ieder van ons zal doen.
Als wij zelf ontvankelijk zijn,
kan Moeder Maria voor ons
allen een onuitputtelijke bron
van inspiratie blijven.
Door: pastor Linh
Bron: ‘Informatieblad
geloofsgemeenschap H.
Pancratius Tubbergen, jrg.
51 – 10’
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Nieuws van Uitvaartvereniging St. Barbara
en Lezing Begraafplaats Enschedesestraat
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: alphonsarienshuis@introweb.nl
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802

Op dinsdag 24 april j.l. werd de 69ste ledenvergadering gehouden in Uitvaartcentrum
Startman. De aanwezige leden hebben met
de volgende agendapunten ingestemd:
Leeftijd 75 jaar wordt
opgeschoven naar 77
jaar
Voorheen werden de
leden die de 75-jarige
leeftijd hadden bereikt,
automatisch het jaar daaropvolgend in een contributiegroep 37 geplaatst.
In de vergadering is besloten om deze regeling in
te laten gaan op 77-jarige
leeftijd. Het jaar daaropvolgend, dus wanneer u 78
jaar bent, wordt u automatisch in groep 37 geplaatst.

Contributie
Met ingang van 01 januari
2019 worden de contributiebedragen met 3%
verhoogd.

‘Heiligen en hun patronaten’ en bijzondere staties
In het Heiligenbeeldenmuseum te Kranenburg (Vorden) besteedt
de nieuwe thematentoonstelling aandacht aan patroonheiligen
van beroepsgroepen. Te denken valt aan de H. Gabriel (postbeambten), de H. Petrus (vissers) en de H. Jozef (timmerlieden). De beelden
van deze heiligen en hun attributen worden in deze expositie speciaal belicht.
tableaus, elke statie is 27
tegels breed en elf tegels
hoog: een betegeling
van
indrukwekkende
omvang. De staties zijn
fraai uitgewerkt en ingekleurd, de figuren zijn
uitgespaard en de achtergronden zijn ingevuld
met blauw, bruin en geel.
Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101
Kranenburg
(Vorden),
t/m 31 oktober elke dag
geopend van 12 tot 17
uur, behalve op maan-

Zaterdag

W. Rekveld
Parochiekoor

18.30 uur
Bonifatius
Communieviering
F. de Heus
Bonifatiuskoor

Zondag

12 mei

19.00 uur
Maria Praesentatie
Buurse
Eucharistieviering

13 mei

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
T. Korterik
Pancratiuskoor

Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 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: e: pci-hbb@live.nl

Toen Maria de stem van de engel Gabriël had gehoord
sprak zij “Mij geschiede naar Uw Woord”
Dit jawoord veranderde heel haar leven
Zij zou de Moeder worden van een Zoon
die reeds voor de geboorte de Naam “Jezus” werd gegeven
Jezus, de Zoon van God
Die al zo lang in de wereld werd verwacht
en wat vanwege de Heer gezegd was zou in háár worden volbracht!

Uit te keren bedrag bij
overlijden
Het uit te keren bedrag
bij
overleden
was
€ 2.925,00 per persoon.
Met ingang van 25 april
2018 is dit bedrag met
€ 75,00 verhoogd. En is 
de hoogte van uitkering €
3.000,00.
de begraafplaats aan de
Enschedesestraat.
De
lezing was boeiend. En
Let op! Voor leden, die nu Lezing
al in contributiegroep 37 Na de vergadering heeft met als resultaat dat de
zijn geplaatst, verandert er de heer Wim ten Voorde aanwezigen, bij het bezoeeen lezing gegeven over ken van de begraafplaats,
niets.

De kerk waarin het Heiligenbeeldenmuseum is
gevestigd, is ontworpen
door architect Pierre
Cuypers. Hij was ook de
architect van de in 1990
afgebroken kerk van de
H.H. Nicolaas en Barbara
uit Amsterdam, ook wel
‘De Liefde’ genoemd.
Het museum toont dit
jaar tijdens de thematentoonstelling de 14
Kruiswegstaties uit deze
Amsterdamse kerk. Ze
zijn uitgevoerd in tegel-

Mij geschiede naar Uw Woord (Lucas 1 vers 38)

dag (Tweede Pinksterdag wel geopend). Meer
informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Maria is naar haar nicht Elisabeth gegaan
o wonder, ook zij had door de H. Geest de boodschap verstaan
(is dit niet ’n geheim, oneindig groot?)
Elisabeth sprak:
“Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend in de vrucht van Uw schoot (Luc. 1:42)

Foto: Henk Krooshof
de plek heel anders zullen bekijken. De heer Ten
Voorde werd door de voorzitter bedankt voor zijn tijd
en energie.
Naast de aanwezige leden,
waren tijdens de lezing,
ook de heren aanwezig,
die elke donderdag het
onderhoud
verrichten
aan de begraafplaats. Het
bestuur heeft de heren, na
de lezing, bedankt voor de
tijd, die zij, voor het onderhouden van de begraafplaats vrijmaken. Als blijk
van waardering hebben
alle vrijwillige medewerkers van begraafplaats,
een cadeaubon mogen
ontvangen.

Maria zocht toen niet haar eigen eer
Maar roemde op de daden van haar Heer
“Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan” (Luc. 1:49)
Zo sprak ze, “heilig is Zijn Naam,
mijn geest heeft zich over God, mijn Heiland verblijd” (Luc. 1:47
( Zij geloofde in Hem als Heiland, die was, en die is en die blijft tot in
eeuwigheid!)
De H. Geest zou ’n machtig wonder in haar bewerken
Ze geloofde, dat God haar leven zou sterken.
en… het Woord is Vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.. (Joh. 1:14)
Door Jezus heeft God zijn grote liefde aan de wereld getoond.
In de Lofzang van Maria kunnen we verder lezen:
“Heilig is Zijn Naam, voor wie hen vrezen
en zijn barmatigheid van geslacht tot geslacht !” (Luc. 1 vers 50)
Ze roemt niet op zich zelf maar op God’s verlossende kracht
Alle volkeren zullen het horen:
Hij, de Zoon van God, die uit haar is geboren,
redt de mens uit de macht der duisternis!
Zalig zijn zij, die geloven, dat Jezus hun Verlosser is
en evenals Maria zeggen:
“Mij geschiede naar Uw Woord”
Ze vragen om Zijn Woord te mogen verstaan
en dan zullen ze vol vreugde uitroepen
“O God, hoe groot en machtig is Uw Naam !”
M.N. een parochiaan

Zo kun je nepnieuws tegengaan
Als je niet oplet, werk je
zonder dat je het doorhebt mee aan het verspreiden van nepnieuws.
Dit zegt paus Franciscus
in zijn boodschap voor
Wereld
Communicatie Dag (13 mei 2018).
Nepnieuws verdraait de
feiten. Het misleidt en
manipuleert
mensen.
Het kan ernstige gevolgen hebben. Nepnieuws
verspreidt zich soms zo
snel, dat het nauwelijks
te stoppen is. Berichten
gaan viraal, omdat ze op
één of andere manier
appelleren aan bepaalde
drijfveren in mensen,
iets in mensen wakker
maken. De paus roept op
om alert te zijn en zorgvuldig te onderzoeken

wat je beweegt. De slang
in het paradijs was de
eerste met ‘nepnieuws’,
schrijft de paus en hij
legt uit hoe die de feiten
verdraait. Aan de vrouw
in het paradijs vraagt de
slang: “Heeft God werkelijk gezegd dat u van
geen enkele boom in de
tuin mag eten?”(Genesis
3, 1) Maar God had juist
tegen Adam gezegd, dat
hij van alle bomen mocht
eten en maar van eentje
niet. De slang raakt aan
een gevoelige plek en
daarop laat de vrouw zich
manipuleren.
Nepnieuws lijkt ontzettend op echt nieuws. Het
is geloofwaardig en het
lijkt plausibel. Nepnieuws

Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/
beeldmateriaal
Boekelo, H. Marcellinus
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: marcellinus@franciscusparochie.nl
Buurse, H. Maria Praesentatie
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: buurse@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

speelt in op onze emoties
van angst of frustratie,
maakt gebruik van stereotypen en verspreidt
zich eenvoudig door
onze sociale netwerken.
Wat is waarheid? Waarheid in christelijke zin
gaat niet alleen over de
vraag of zaken juist of
onjuist zijn. Een loepzuivere redenering kan
gebaseerd zijn op harde
feiten. Maar als die redenering wordt gebruikt
om een ander te kwetsen of in diskrediet te
brengen, kan hij correct
lijken, maar is hij niet
waarachtig. We kunnen
de waarheid van onze
standpunten herkennen
aan de vruchten ervan,
zegt de paus. Leiden die

Haaksbergen, H.H. Bonifatius
en Gezellen
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: bonifatius@franciscusparochie.nl
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, St. Pancratius ,
Eucharistisch centrum,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: pancratius@franciscusparochie.nl
open: di t/m do 09.00 - 10.00 uur

standpunten tot ruzie,
onderlinge verdeeldheid,
verslagenheid? Of tot een
constructieve dialoog en
vruchtbare resultaten?
Paus Franciscus is blij
met alle initiatieven die
nepnieuws tegengaan,
waaronder de initiatieven
van tech- en mediabedrijven. Daarnaast hebben
met name ook journalisten een belangrijke verantwoordelijkheid. Hen
roept de paus op tot een
constructieve journalistiek, tegen ‘onwaarheid,
retoriek en sensationele
koppen’. Het meest
wezenlijke van informatie is niet de snelheid
waarmee die gebracht
wordt, of de impact op
het publiek, maar het zijn

Haaksbergen, O. L. vrouw van
Lourdeszaal
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen, Kapel
Het Saalmerink
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen, Kapel
Het Wiedenbroek
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

Pastoraal team
•

Pastoor André Monninkhof
t: 06-227 861 51 e: a.monninkhof@
rkzuidoosttwente.nl

personen. De persoon
moet centraal staan als
het gaat om communicatie. De paus pleit voor
journalistiek
“gemaakt
door mensen en voor
mensen, ten dienste van
allen en in het bijzonder
van degenen (en dat
zijn de meesten in onze
wereld) die geen stem
hebben. Een journalistiek die minder is gericht
op ‘breaking news’ en
meer op het onderzoeken van onderliggende
oorzaken van conflicten.
Om zo, vanuit een dieper
begrip, bij te dragen aan
de oplossing van conflicten via opbouwende
processen.”
bron: ‘Katholiekleven.nl’

•

Pastor Willy Rekveld
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: 06-38903999,
e: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

•

secretariaat@rkzuidoosttwente.nl

