Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
TWEEDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR

ST. PANCRATIUS
79 jaar overleden. Hij woonde aan de
ZONDAG 14 JANUARI OM 09.30 UUR:
Veldbeekweg 85 in Boekelo. Donderdag
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
4 januari heeft de uitvaartviering in de
PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
St. Pancratiuskerk plaatsgevonden en in
Voorganger: pastor H. Zegger. Lectrice:
aansluiting daarop werd in besloten kring
mevrouw D. Laarhuis. Acoliet: Sjors Ordelmans.
de begrafenisplechtigheid op begraafplaats
Koster: de heer J. Wetzelaer.
Het Waarveld gehouden.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
■V
 rijdag 19 januari om 19.30 uur in de
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Lourdeszaal: Poolse en Nederlandse
GEBEDSINTENTIES: Diny Holtschlag – Wiggers
Kerstliedjes. Iedereen is welkom en de
en levende en overleden leden van de familie
toegang is gratis.
Holtschlag en van de familie Wiggers; Wim
 ondag 21 januari begint in de St.
Plettenburg; Lenie Hamers; voor het welslagen ■ Z
Pancratiuskerk
de
Eucharistieviering
van een hartoperatie.
om 09.00 uur omdat om 10.15 uur een
Oecumenische viering zal beginnen in het
ZONDAG 14 JANUARI OM 11.30 UUR:
kader van de start van de Gebedsweek voor
SCHELPJES- EN DUIFJESVIERING M.M.V.
de Eenheid van de Christenen.
HET REGENBOOGKOOR.
 e eerstvolgende kinderdoopvieringen in
Voorgangers: pastoraal werker M. Dijkman en ■ D
de St. Pancratiuskerk zijn op 4 maart en 3
leden van de Werkgroep Kleuterkerk. Koster:
juni.
de heer F. Deeterink.
■O
 ok al zijn de feestdagen voorbij, de
Thema: ‘Het huisje op het zand’.
mogelijkheid om houdbare artikelen voor
Voor meer informatie zie elders in Op Weg.
de cliënten van de Voedselbank Enschede –
Haaksbergen op de bank in de toreningang
MEDEDELINGEN:
óf op de bank in de Mariakapel van de St.
■ Op 28 december is Theo (Theodorus
Pancratiuskerk te leggen, blijft.
Bernardus) Slütter in de leeftijd van

HH. bonifatius en gezellen
ZATERDAG 13 JANUARI OM 18.30 UUR: ■ E en geloofsgemeenschap kan alleen
blijven bestaan wanneer er voldoende
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
kerkgangers zijn, voldoende financiële
BONIFATIUSKOOR.
middelen, maar ook voldoende vrijwilligers.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: de
Dus u kunt ook op welke manier dan ook
heer G. de Munnink. Acolieten: Stan Onland
uw steentje bijdragen. Het Bonifatiuskoor
en Jort Onland. Processiekruisdrager: Reinier
zoekt DRINGEND versterking, door ziekte
Heemink. Kosters: de heren J. Kroeze en J.
en overlijden zijn we helaas de afgelopen
Westendorp.
periode een aantal leden kwijt geraakt.
JAARGEDACHTENIS: geen opgave.
Wees welkom en kom anders een keer op
GEBEDSINTENTIES: Nolly Terhürne – Berendsen
proef meezingen iedere woensdagavond
(i.v.m. geboortedag 14 januari); Hendrik Keizers;
is de repetitie om 19.00 uur in de kerk. Vele,
Henk ten Hoopen (van de Hengelosestraat).
vele parochianen hebben weer genoten
van de goed verzorgde vieringen met
DONDERDAG 18 JANUARI OM 09.00 UUR:
Kerstmis en de week erna (Top 2000 viering,
LAUDEN.
eindejaarsviering etc. etc. Dit willen we
Voorganger: mevrouw M. Jansen.
graag blijven doen. Ook u kunt uw steentje
bijdragen.
MEDEDELINGEN:
 enst u bezoek van de parochie ivm ziekte
■ Op zaterdag 6 januari jl. zijn door het ■ W
laat dat dan ook even weten, dit kan bij één
H. Sacrament van het doopsel in onze
van de kosters, zij geven het dan wel door
geloofsgemeenschap opgenomen: Lars
aan de ziekenbezoekersgroep;
van Schie, Tormentil 21, Haaksbergen en
 oor vragen over de kerkradio kunt u terecht
Loulou-Fien Kolenaar, Kwinkelerweg 15, ■ V
bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof
Enschede. Ouders en dopelingen van
16, tel 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
harte gefeliciteerd met deze heugelijke
■V
 oor vragen over het parochiekerkhof kunt
gebeurtenis.
u terecht bij mevrouw de Mönnink, tel: 053
■ De eerst volgende doopvieringen zijn op
- 57 2 55 36, email: rikiedem@hotmail.com;
zaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni;
 a afloop van de zaterdagavondviering zal
■ In het torenportaal staan manden ■ N
het licht op het parochiekerkhof worden
waarin u houdbare voedselwaren kunt
ontstoken, zodat u na afloop van deze viering
deponeren voor de Voedselbank Enschede
uw dierbare ook in de wintermaanden kunt
- Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot
bezoeken.
18.00 uur.

kapel het wiedenbroek
ZATERDAG 13 JANUARI OM 10.30
UUR:
KERKDIENST
M.M.V.
HET
REGENBOOGKOOR.
Voorganger: mevrouw R. Snuverink og
Lansink.

kapel het saalmerink
ZATERDAG 13 JANUARI OM 17.30 UUR:
KERKDIENST M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: mevrouw R. Snuverink og
Lansink.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 17 JANUARI OM 09.00 UUR: VRIJDAG 19 JANUARI OM 19.30 UUR:
POOLSE EN NEDERLANDSE KERSTLIEDJES.
COMMUNIEVIERING.
Voor meer informatie zie elders in Op Weg.
Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

maria praesentatie buurse
ZATERDAG 13 JANUARI OM 19.00 UUR: ■ De collectes in de maand december
hebben
€
374,20
opgebracht.
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
De deurcollectes in de maand december
PAROCHIEKOOR
hebben € 194,37 opgebracht.
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector: de
heer L. Lenderink. Misdienaar: Wout Heuzels. ■ Elke dinsdag is de Pastorie open van 18.30
tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties.
JAARGEDACHTENIS: Trui Scholten- Ellering.
U kunt intenties ook opgeven via
GEBEDSINTENTIES: Ilse Kamphuis.
marwbg@outlook.com, of via de telefoon
06 12773335.
MEDEDELINGEN:

h. marcellinus boekelo
ZONDAG 14 JANUARI: Géén viering.
U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse.

Nieuwjaar

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

Nieuwjaarswensen
hebben
een voorkant: een façade
van parfums en kussen, van
geschenkverpakkingen
en
gezichten in hun allervriendelijkste
plooi.
Nieuwjaarswensen hebben ook
een achterkant: dat beetje goede
wil en heel veel machteloosheid,
dat beetje hoop en ook wat schrik,
dat beetje weemoed en heimwee
naar elkander en naar woorden
die nooit gesproken worden.
Nieuwjaarswensen
zouden

OP WEG

ook een binnenkant moeten
hebben….
Nieuwjaar is de smalle loopplank
tussen verleden en toekomst,
tussen het vertrouwde en het
onbekende, tussen de kade en het
schip, tussen de haven en de zee.
Nieuwjaar is inschepen, niet als
toeristen voor een cruise, maar als
bemanning om met vele anderen
het schip varend te houden, op
koers naar zijn bestemming.
Nieuwjaar is durven geloven
dat het morgen anders kan dan

vandaag, is durven geloven
dat dit schip van de aarde een
bestemming heeft en gedragen
wordt op de oneindigheid van
Gods liefde.
Nieuwjaar is - even maar de handen vouwen en die
oneindigheid voelen en zeggen:
“In Gods naam… wij varen!
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Kerkbijdrage actie

Vele handen

bron: ‘Parochie 12 Apostelen
in samenwerking met PKN
Eibergen-Rekken’

Schelpjes- en duifjesviering
Zondag 14 januari 2018 vindt om 11.30 uur in de Pancratiuskerk aan de Markt te
Haaksbergen de jaarlijkse Schelpjes- en duifjesviering plaats waarvoor in het bijzonder
doopouders van het afgelopen jaar worden uitgenodigd. Maar iedereen is welkom!
Het thema is: ‘Het huisje
op het zand”. In de viering
worden de schelpjes
en duifjes uitgereikt
aan alle doopouders
van onze parochie van
het afgelopen jaar. We
houden geen collecte,
maar vragen iedereen
een houdbaar product
mee te nemen voor onze
boodschappenmand

voor de Voedselbank.
Voor de allerkleinsten (0
tot 3 jaar) is de viering
nog niet te volgen,
maar je mag ze gerust
meenemen naar de kerk.

De voorbereidingen voor de actie kerkbijdrage zijn bijna gereed.
De spandoeken zijn uitgerold. De spreuk “KERK BALANS” hangt
bij de kerk. De enveloppen met brochures en een verzoek om uw
bijdrage liggen klaar. Ruim honderd vrijwilligers zijn uitgenodigd
voor de bezorging.

viering duurt ongeveer
een half uur.

Margot en Anne van de
werkgroep Kleuterkerk
leiden
de
viering.
Het
Regenboogkoor
Na afloop is er zoals altijd ondersteunt de zang.
bij de kleuterkerk koffie
en limonade in de kerk. Met vriendelijke groet
De kleuters kunnen kleu- vanuit de werkgroep
ren of iets knutselen. De ‘kleuterkerk’!

Poolse en Nederlandse kerstliedjes
in de Lourdeszaal
Net als in afgelopen jaren willen wij u
uitnodigen om op vrijdag 19 januari 2018
vanaf 19.30 uur in de Lourdeszaal aan de
Sonderenstraat 55 te genieten van Poolse
en Nederlandse kerstliederen.

gezellige ontmoeting
van Nederlandse en
Poolse
mensen
uit
onze omgeving. U kunt
tijdens deze avond
behalve van de zang,
ook genieten van een
Volgens de Poolse traditie (Maria Lichtmis). Iedereen kopje koffie of thee
worden de kerstliederen is van harte welkom. met een lekker gebakje
gezongen tot 2 februari Het is altijd een zeer erbij. Ik hoop dat deze

avond gezellig wordt
voor iedereen. Graag
zou ik een vrije gift
willen vragen voor de
onkosten. Bij voorbaat
dank!
Teresa Busch – Czarnecka

Samen dragen we er zorg
voor dat de actie slaagt.
Vele handen. Zeker, zo is
het, vele handen maken
licht werk. Dat hebben we
bij de voorbereidingen
ervaren. We hopen dat
we ook op u mogen
rekenen. Dan kunnen
onze kerken in balans
blijven. De kerkbijdrage
actie is noodzakelijk.
Het is waarschijnlijk
voor velen bekend dat
Kerken in Nederland, in
tegenstelling tot de ons
omringende
landen,
zelf voor hun inkomsten
moeten zorgen. Duitsland
kent de Kirchensteuer.
In België betaalt de

Zaterdag
13 januari
10.30 uur
Wiedenbroek
Kerkdienst
R. Snuverink og
Lansink
Regenboogkoor
17.30 uur
Saalmerink
Kerkdienst
R. Snuverink og
Lansink
Ouderenkoor

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

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: maria.praesentatie@
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

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
Haaksbergen, O. L. vrouw van
Lourdeszaal
Sonderenstraat 55, 7481 HB

staat
de
salarissen
en vult tot op zekere
hoogte de tekorten
aan. In Frankrijk zijn de
kerken en pastorieën
sinds
Napoleon
eigendom van de staat
en onderhouden deze
dus ook. In Nederland is
de kerk aangewezen op
uw vrijwillige bijdrage.
Alleen in uitzonderlijke
gevallen kunnen we bij
restauratiekosten van een
monument mogelijk een
gedeeltelijke
bijdrage
van het rijk verwachten.
Het ingezameld geld bij
onze kerkbijdrage actie
komt geheel ten goede
aan de kerk in onze

eigen plaats. Mogen we
u daarom vragen uw
kerkbijdrage dit jaar met
10 euro te verhogen? Als
velen dat doen kan onze
kerk in balans blijven.
Vele handen maken licht
werk. Ook in onze kerk.

Thij Willems,
Werkgroep Kerkbijdrage.

Zondag

18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor

14 januari

19.00 uur
Maria Praesentatie
Buurse
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Parochiekoor

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
H. Zegger
Pancratius dames- en
herenkoor
11.30 uur
Pancratius
Schelpjes- en
duifjesviering
M. Dijkman en leden
werkgroep kleuterkerk
Regenboogkoor

Haaksbergen, Kapel
Het Saalmerink
Klaashuisstraat 9, 7481 EN

•

Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

Haaksbergen, Kapel
Het Wiedenbroek
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

•

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

Pastoraal team
•

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

