Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIERDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR;
SLOT INTERNATIONALE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

ST. PANCRATIUS
ZONDAG 28 JANUARI OM 09.30 UUR:
EUCHARISTIEVIERING, M.M.V. HET PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
mevrouw A. Snijders. Acoliet: de heer S. te
Bogt. Koster: de heer J. Hofhuis.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
GEBEDSINTENTIES: Diny Holtschlag – Wiggers
en levende en overleden leden van de familie Holtschlag en van de familie Wiggers; Tiny
Molenkamp – Kouijzer en familie; Gerhard
Bomkamp; Hennie ter Huurne en Adele ter
Huurne – Termathe.

MEDEDELINGEN:
■Z
 aterdag 3 februari om 19.00 uur: Taizéviering m.m.v. het Taizékoor. Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman. Taizévieringen
vormen ankermomenten van stilte en meditatie, waarin je los komt van wat de wereld
van je verlangt en vraagt…..of: wat je dénkt
dat de wereld van je verlangt en vraagt.
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in
de St. Pancratiuskerk zijn op 4 maart en 3
juni.
■ De mogelijkheid om houdbare artikelen voor
de cliënten van de Voedselbank Enschede –
Haaksbergen op de bank in de toreningang
óf op de bank in de Mariakapel van de St.
Pancratiuskerk te leggen, is er nog steeds.

HH. bonifatius en gezellen
parochiekerkhof. Wij wensen zijn vrouw en
ZATERDAG 27 JANUARI OM 18.30 uur:
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
bij het verwerken van het verlies van hun
BONIFATIUSKOOR.
dierbare man en vader en opa.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector:
mevrouw S. Spoolder. Acolieten: Alberto ■ De eerstvolgende doopvieringen zijn op
zaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni, AanWilderink en Jeroen Simmelink. Processiemeldingen voor doop via de webpagina
kruisdrager: Mick Keizers. Kosters: de heren J.
van de parochie www.pvhaaksbergen.nl en
Kroeze en J. Westendorp
vervolgens doorklikken naar Sacramenten
Na afloop van deze viering zal een huiszegeen dan naar Doop.
ning plaats vinden door pastor Rekveld.
JAARGEDACHTENIS: Anneke Spilleman – Tem- ■ In het torenportaal staan manden waarin
u houdbare voedselwaren kunt deponeren
mink; Gezina Waanders – Leferink.
voor de Voedselbank Enschede - HaaksberGEBEDSINTENTIES: Johan ten Voorde; overlegen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
den ouders v.d. Berg – Kamphuis.
■D
 e maand januari staat, zoals altijd, in het
teken van de actie: Kerkbalans. Heeft u uw
DONDERDAG 1 FEBRUARI OM 09.00 UUR:
kerkbijdrage over 2017 nog niet overgeLAUDEN
maakt, dan verzoeken wij u dat alsnog te
Voorganger: de heer G. de Munnik. Koster: de
doen, banknummer NL60RABO01180.01.027.
heer C. Vaanhold
Bij voorbaat dank.
■W
 enst u bezoek van de parochie i.v.m. ziekte,
MEDEDELINGEN:
laat dat dan ook even weten. Dit kan bij één
■ Op woensdag 17 januari 2018 is overleden
van de kosters, zij geven het dan door aan
in de leeftijd van 80 jaar Johannes Antonius
de Ziekenbezoekersgroep.
– Johan- ten Voorde. Hij is echtenoot van
 oor vragen over de kerkradio kunt u terecht
Marie ten Voorde – ten Broeke. Hij woonde ■ V
bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof
aan de Raaweg 4, de laatste jaren in het Wie16, tel. 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
denbroek. Vroeger was hij samen met zijn
 oor vragen over het parochiekerkhof kunt
vrouw uitbater in het café aan de Henge- ■ V
u terecht bij mevrouw de Mönnink, tel: 053losestraat met speeltuin, thans het Chinese
5725536, email: rikiedem@hotmail.com;
Restaurant (naast de ambulancepost). Johan
 a afloop van de zaterdagavondviering zal
was vele jaren actief in de kerkhofploeg van ■ N
het licht op het parochiekerkhof worden
onze geloofsgemeenschap. Wij willen hem
ontstoken, zodat u na afloop van deze viedaarvoor postuum bedanken. De gezongen
ring uw dierbare ook in de wintermaanden
uitvaartmis heeft maandag 22 januari jl.
kunt bezoeken.
plaatsgevonden waarna begrafenis op ons

kapel het wiedenbroek
ZATERDAG 27 JANUARI OM 10.30 UUR:
KERKDIENST, M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: pastor H. Zegger.

kapel het saalmerink
ZATERDAG 27 JANUARI OM 17.30 UUR:
KERKDIENST, M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: pastor W. Rekveld.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 31 JANUARI OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: de heer B. ten Hove.
Lectrice: mevrouw A. Mars.

maria praesentatie buurse
ZATERDAG 27 JANUARI OM 19.00 UUR:
EUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
PAROCHIEKOOR.
Voorganger:
pastoor
A.
Monninkhof.
Lectrice:
mevrouw
M.
Wilmink.
Misdienaar:
Luuk
Jannink.
JAARGEDACHTENIS: Johannes Hendrikus
Deeterink; Maria Horck- Hohmann.
GEBEDSINTENTIES: De levende en overleden

leden van de Broederschap Processie naar
Kevelaar.
MEDEDELINGEN:
■ Elke dinsdag is de pastorie open van
18.30 tot 19.00 uur voor het opgeven van
intenties. Of via marwbg@outlook.com, of
via de telefoon: 06-12773335.

h. marcellinus boekelo
ZONDAG 28 JANUARI: géén viering
U bent welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of Buurse

Bezoek de parochie-website
Wilt u meer lezen en weten over de St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op www.franciscusparochie.nl. Zo leest u op de site informatie over achtergronden bij de St. Franciscusparochie, informatie voor vrijwilligers, de agenda van de parochie en er is een fotogalerie met
plaatjes van evenementen.

OP WEG

Week 04 25 januari 2018

parochiepagina
St. Franciscus van Assisië

Inleveren kopij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. redactieopweg@franciscusparochie.nl

Kids Party Time gaat beginnen!
Wie doet er mee?

Franciscuscafé met pastor
Theo van der Sman

Kinderen die afgelopen jaar de Eerste
Heilige Communie hebben gedaan, maar
ook de kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn van
harte welkom op deze club.

Op dinsdag 20 februari is pastor Theo
van der Sman te gast
in het Franciscuscafé
te Haaksbergen.

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 een speelse en creatieve manier gaan we
aan de hand van enkele
grotere feesten aan de
slag met de gang door
het kerkelijk jaar. Centraal
staat telkens een spannend en voor kinderen
geschikt verhaal uit de
bijbel of uit de traditie.
Dat kan ook een eigen-

tijds verhaal zijn.
We bespreken het verhaal
met elkaar, kijken naar
een filmpje, doen een
spel of spelen het verhaal
op onze manier na.

meedoen!
De kosten bedragen € 5,voor het hele jaar.
Doe je gezellig mee?
Laat het even weten vóór
31 januari viaalgemeneZondagmorgen 4
februari 9.30-11.00 uur zaken@franciscusparobeginnen we in het Ari- chie.nl
ënshuis met het thema
Carnaval.
Verder komt de Kids
Party Time samen op de
zondagen
met een kort gebed of
meditatie. Zo leren de
kinderen spelenderwijs
geloven.

We maken samen versieringen rond het feest, dat 18 maart, 22 april
aan de orde is, en begin- en 24 juni.
nen of eindigen telkens Er kunnen nog kinderen

Dat heeft mij goed gedaan
gelukkig Goodgoan en völle geluk
Dat heeft mij goed gedaan, zo zei een oudere gezondheid,
en goed. Dit alles wil ik u in ‘n tuk. Dat we er samen
tegen mij na een bezoek.
We zitten aan het begin
van een nieuw jaar dat
weer blanco voor ons
ligt. Wat zal ons dit jaar
2018 brengen? Hopelijk is
het ons gegeven wat wij
elkaar aan het begin van
dit jaar toe wensten. Verschillende benamingen

zijn hiervoor te bedenken. Ik houd het liever
op die aloude wens dat
alles omvat, namelijk een
Zalig Nieuwjaar. Deze
wens omvat ten diepste
alles wat wij zoal aan het
begin van een nieuw jaar
zeggen: heil en zegen,

allen van harte toewensen. Dat wij in de ontmoetingen met elkaar kunnen
zeggen: ‘Dat heeft mij
goed gedaan’. Dat wij,
in hetgeen wij mogen
vieren in kerk en wereld
ervaren mogen als die
goede momenten van
nabijheid. Waar dan ook.

weer een mooi jaar van
maken in alle opzichten
maar bovenal in Geloof,
Hoop en Liefde. In het;
‘DAT HEETFT MIJ, JOU,
ONS, GOED GEDAAN.’
Pastor Willy Rekveld

-De nieuwe brochure-

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

Uitnodiging voor kerkgangers,
voorgangers, lectoren, koren,
kosters en acolieten
spiritualiteit ervan. Hij is,
behalve deskundig, ook
Het Liturgisch Beraad organiseert op 13 fe- een heel inspirerende en
bruari in de Bonifatiuskerk een avond rond boeiende verteller.

liturgie voor alle betrokkenen bij de liturgie
De avond begint om
in de Franciscusparochie.

De actie Kerkbalans heeft een nieuwe brochure. U heeft hem al of ontvangt deze
komende dagen. Op de buitenkant staat
een foto van Paus Franciscus. Vol enthousiasme weet hij oud en jong te bemoedigen.
vinden we niet leuk”.
Tien verschillende parochianen. Ieder vertelt
vanuit eigen ervaringen.
Heel verschillende verhalen over onze geloofsgemeenschappen, waarin
we elkaar ontmoeten en
Gods nabijheid hopen te
beleven.
Maar ook stil kunnen zijn
en in de stilte Gods stem
kunnen horen.
Wanneer
parochianen
aan het woord zijn,
voelen we soms ook
teleurstellingen.
Niet
alles gaat goed. Zo zijn
er momenten waarop
we ondersteuning missen. Maar samen zijn we
op zoek naar vindplekken van hoop, geloof en
liefde. Vanuit het gevoel
dat er meer moet zijn
tussen hemel en aarde,

over nog vele andere Koffie en thee staan
klaar vanaf 19.30 uur.
zaken.
Aanmelding
voor
De bijeenkomst vindt deze bijeenkomst via
plaats op dinsdag 20 f.beuger@home.nl
of
februari 2018 in de Lour- 06-23090356.
deszaal (Sonderenstraat
55 te Haaksbergen) van
20.00 tot uiterlijk 21.30
uur.

Beste mensen,

Parochianen aan het woord

Op de binnenzijde van
de brochure komen parochianen aan het woord.
Mensen uit Boekelo,
Buurse, Haaksbergen en
uit De Veldmaat.
Zij vertellen hun ervaringen met de parochie.
Anneke (85), één van hen,
vertelt hoe zij de vieringen in de Lourdeszaal
nu niet kan meemaken,
maar via de Kerkradio
met de parochie verbonden blijft.
Het samen koffie drinken na de viering mist ze
duidelijk.
Onze parochie wil een
plek zijn van ontmoeting.
De jongste parochianen
die aan het woord komen,
zijn Lotte (9) en Eva (11).
Zij hebben een duidelijke
mening: “Het moet niet
te saai zijn. Lange teksten

Theo van der Sman is
geboren op 30 mei 1950
in de Rotterdamse wijk
Feijenoord. Hij haalde
zijn diploma voor verpleegkundige A (ziekenhuis) en B (psychiatrie).
Van der Sman werkte in
het verleden als hoofd
vaan een afdeling voor
dementerende bejaarden in een verpleeghuis.
Daarnaast is pastor van
der Sman een aantal
jaren werkzaam geweest
in Haaksbergen.
We gaan met hem in
gesprek over zijn leven,
zijn spiritualiteit, zijn
inzet voor Sri Lanka en

Ad de Keijzer zal met ons
zijn gedachten en inzichten delen over liturgie.
Het gaat om vragen als:
Wat is liturgie eigenlijk?
Wat wil het bewerken?
Wat wil liturgie ons
geven?
Welke rollen zijn er en
hoe verhouden die zich
tot elkaar?

Zaterdag
27 januari

geven verhalen uit de
Bijbel en de tradities binnen onze kerk richting
bij ons zoeken naar de
zin van het bestaan. Durf
het aan om samen op te
trekken en onze geloofs-

gemeenschap te blijven
ondersteunen.
Daar vertrouwen we op,
Thij Willems
Werkgroep Kerkbijdrage

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

10.30 uur
Het Wiedenbroek
Kerkdienst
H. Zegger
Ouderenkoor
17.30 uur
Het Saalmerink
Kerkdienst
W. Rekveld
Ouderenkoor

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

Wat vraagt liturgie van
ons?
Ad de Keijzer was jarenlang dienstverlener voor
liturgie van het aartsbisdom. Hij werkt nu bij de
zusters J.M.J. en bij het
Titus Brandsma-instituut.
Daar is zijn aandachtsgebied de liturgie en de

19.30 uur en eindigt om
21.30 uur.
Opgeven voor koorleden
bij de secretaris van het
koor, voor anderen bij
het secretariaat van de
parochie: secretariaat@
franciscusparochie.nl.
Graag vóór 10 februari.
Het Liturgisch Beraad.

Zondag

18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor

28 januari

19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Parochiekoor

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Pancratius Damesen Herenkoor

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

