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

ST. PANCRATIUS
ZATERDAG 3 FEBRUARI OM 19.00 UUR:
TAIZÉVIERING, M.M.V. HET TAIZÉKOOR.
Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.
Koster: de heer S. te Bogt.
Taizévieringen vormen ankermomenten van
stilte en meditatie, waarin je los komt van wat
de wereld van je verlangt of vraagt. Of: wat je
dénkt dat de wereld verlangt en vraagt. Makkelijk mee te zingen liederen worden afgewisseld met luisterliederen.

maat; Antoon Leferink en Grada Leferink –
Dwars; Jan Rupert.
GEBEDSINTENTIES: Theo Slütter en Ria Slütter – Waanders; Truus Waanders en familie;
Jan Noordink en familie; Wim Knijff; Antoon
Kamp en Annie Kamp – van der Kuil; pastoor
Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot
zekere intentie; Gerhard Bomkamp; Herman
te Koppele.

MEDEDELINGEN:
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in
ZONDAG 4 FEBRUARI OM 09.30 UUR:
de St. Pancratiuskerk zijn op 4 maart en 3
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANjuni.
CRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lectrice: ■ De mogelijkheid om houdbare artikelen voor de cliënten van de Voedselbank
mevrouw L. Dijkhuis. Acolieten/misdienaars:
Enschede – Haaksbergen op de bank in de
Chantal Wildenborg en Jill Holtkamp. Koster:
toreningang óf op de bank in de Mariakade heer J. Hofhuis.
pel van de St. Pancratiuskerk te leggen, is
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
er nog steeds.
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
JAARGEDACHTENIS: Geertruida Aleida Diepe-

HH. bonifatius en gezellen
enkele jaren in het Saalmerink. Wij hebben
ZATERDAG 3 FEBRUARI OM 18.30 UUR:
afscheid van hem genomen in de afscheidsEUCHARISTIEVIERING
M.M.V.
HET
viering van maandag 29 januari. De cremaBONIFATIUSKOOR
tieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector:
dinsdag 30 januari.
mevrouw R. Deggerich. Acolieten: Brechtje
 ij wensen de nabestaanden veel sterkte
Boerhof en Fien van der Sanden . Processie- ■ W
toe bij het verwerken van dit verlies.
kruisdrager: Gijsbert Heemink . Kosters: de
■D
 e eerstvolgende doopvieringen zijn op
heren J. Kroeze en J. Westendorp.
zaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni, AanJAARGEDACHTENIS: Aloys Aellerinck; Bennie
meldingen voor de doop via de webpagina
Busschers; Graddy Hendriks – Hannink; Riky
van de parochie. www.pvhaaksbergen.nl
klein Rot – Belshof; Hennie Broekhuis.
doorklikken naar Sacramenten en dan naar
GEBEDSINTENTIES: Johan ten Voorde; Jan
Doop.
Winters; Tony Velthuis; overleden familie klein
Rot – Belshof; overleden familie Pelle; overle- ■ In het torenportaal staan manden, waarin
u houdbare voedselwaren kunt deponeren
den familie Wilpers – Nabers; overleden famivoor de Voedselbank Enschede - Haaksberlie Broekhuis – Drietelaar.
gen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
 e maand januari staat zoals altijd in het
DONDERDAG 8 FEBRUARI OM 09.00 UUR: ■ D
teken van Actie Kerkbalans. Wij hopen dat u
LAUDEN
ook dit jaar uw kerk en/of geloofsgemeenVoorganger: mevrouw M. Jansen.
schap een warm hart toe draagt Bij voorbaat dank.
MEDEDELINGEN:
 enst u bezoek van de parochie i.v.m. ziekte,
■ Op zondag 21 januari 2018 is overleden in ■ W
laat dat dan ook even weten Dit kan bij één
de leeftijd van 81 jaar Johannes Antonius –
van de kosters. Zij geven het dan door aan
Jan – Winters. Hij is echtgenoot van Annie
de Ziekenbezoekersgroep.
Winters Rouwenhorst. Hij woonde tot voor
 oor vragen over de kerkradio kunt u terecht
kort aan de Veldmaterstraat 55 b, thans ■ V
bij de heer H. te Lintelo, Poetengraadshof 16,
woonachtig in het Zorghuis Twente, locatie
tel.: 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
Scholtenhagen.
 oor vragen over het parochiekerkhof kunt
■ Wij hebben voor hem gebeden in de Avond- ■ V
u terecht bij mevrouw R. de Mönnink, tel:
wake op donderdag 25 januari. De crema053 - 57 2 55 36, email: rikiedem@hotmail.
tieplechtigheid heeft plaats gevonden op
com.
vrijdag 26 januari.
 a afloop van de zaterdagavondviering zal
■ Wij wensen de nabestaanden veel sterkte ■ N
het licht op het parochiekerkhof worden
toe bij het verwerken van dit verlies.
ontstoken, zodat u na afloop van deze vie■ Op maandag 22 januari 2018 is overleden
ring uw dierbare ook in de wintermaanden
in de leeftijd van 89 jaar Hendrikus Antokunt bezoeken.
nius – Tony – Velthuis. Hij is echtgenoot
van Johanna Linneman. Zij woonden sinds

kapel het wiedenbroek
VRIJDAG 2 FEBRUARI OM 15.00 UUR: KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

kapel het saalmerink
VRIJDAG 2 FEBRUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 7 FEBRUARI OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: mevrouw E. Veltkamp. Lectrice: mevrouw C. ten Asbroek.

maria praesentatie buurse
ZONDAG 4 FEBRUARI OM 10.00 UUR
COMMUNIEVIERING M.M.V. HET
SANIBONAKOOR.
Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.
JAARGEDACHTENIS: Johan en Elske - Horck.
GEBEDSINTENTIES: Mia ter Huurne - Nijhuis.

OUDERENVIERING IN DE PASTORIE.
Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

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@
WOENSDAG 7 FEBRARI OM 09.30 UUR: outlook.com, of via de telefoon 06 12773335.

h. marcellinus boekelo
ZONDAG 4 FEBRUARI OM 10.00 UUR:GEBEDSDIENST.
Voorganger: een parochiaan

R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië

“Elk vooroordeel
heeft
een
nadeel”.
Sonderenstraat
55, 7481
HB Haaksbergen

Vooroordeel

OP WEG

Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: alphonsarienshuis@introweb.nl
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802

Deze spreuk van “Loesje” hoorde ik tijdens een bijeenkomst van een parochiële
werkgroep. We spraken met elkaar over de
vraag: “Hoe ga je om met mensen die gelijk hun (vaak negatieve) oordeel klaar hebben, terwijl zij zich niet hebben verdiept in
de achtergrond ?“
Als voorbeeld werd
genoemd een mevrouw,
die een nieuw tapijt
nodig heeft, omdat zij
astmatisch is. Over het
uitblijven van dit nieuwe
tapijt zegt zij tegen een
bezoekster van de parochie: “De gemeente döt
niks“. Vraag is dan: hoe
kun je hier als bezoeker
iets positiefs tegenover
zetten? We zeiden tegen
elkaar: je zou mevrouw
kunnen vragen: “heeft
U al geïnformeerd bij
de gemeente?; heeft U
hier misschien hulp bij
nodig?” Je zou ook kun-

nen ‘inzoomen’ op de
onvrede van mevrouw:
“Goh, mevrouw, ik merk,
dit zit U nogal hoog”.
Zo zou je bij het gevoel
kunnen komen, dat achter deze onvrede schuil
gaat. Zelf betrap ik me er
wel eens op, dat ik te snel
‘meega’ met de ander,
met wie ik spreek, terwijl
achteraf de zaak toch
genuanceerder blijkt te
liggen. Misschien herkent U dit ook wel: je
wilt graag ‘meepraten’,
en geeft de ander dan
gelijk. Het gevolg laat
zich raden: het vooroor-

deel verbreidt zich als
een olievlek. Ik vraag
me af: waar komen al
deze vooroordelen toch
vandaan? Voelen we
ons in de steek gelaten? Voelen we ons niet
gezien, of niet erkend?
Het gevaar, dat kleeft
aan deze vooroordelen
is, dat we van elkaar vervreemden. En dat, terwijl
we niet zonder elkaar
kunnen als het gaat om
de opbouw van onze
samenleving. Als ‘noabers’, in onze geloofsgemeenschappen, in de
buurt, in de vereniging,
ja zelfs in onze familie en
onze gezinnen hebben
we elkaar hard nodig!
Daarom hoop ik, dat het
ons lukt om onze vooroordelen aan de kant te
zetten, en ons wat meer
te verdiepen in de achtergrond. Ik wens U en

mezelf een goede ontdekkingstocht, met boeiende en verrassende ontmoetingen. Dan buigen
we samen het nadeel om
in een voordeel !



Foto Vaarhorst

Pastoor André
Monninkhof

Week 05 1 februari 2018
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Inleveren kopij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. redactieopweg@franciscusparochie.nl

Taizéviering 3 februari
“Wees elkaar tot zegen”

Op het feest van de H. Blasius vindt er in de her werden op 2 februari
kaarsen gezegend en
Pancratiuskerk een Taizéviering plaats.
Blasius, op wiens voorspraak wij om bescherming bidden tegen keelklachten. Daar hebben
velen binnen de groep
letterlijk last van. Even
zo velen lijden eronder
dat ze geen stem hebben of, door verdriet,
het gevoel hebben dat

Jan, één van die wachtende bezoekers, vertelt me dat de kaasboer
aanvankelijk
alleen
werkte. Nadien kwam
zijn vrouw hem helpen

en nu zijn ze met zijn
drieën. Zo druk hebben
ze het. Het lijkt wel of
alles voor niets is, of dat
men minstens dertig tot
vijftig procent korting

krijgt.
“Mevrouw Wijlens, wat
wilt u hebben?”, vroeg
de vrouw van de kaasboer. Terwijl mevrouw
Wijlens met de kaas naar
huis wilde fietsen, sprak
Jan haar aan.
Jan, altijd positief en
niet om een praatje verlegen, vroeg: “Mevrouw,
u bestelt altijd hetzelfde,
is er dan geen afspraak

Tijdens de jaarvergadering op donderdag deze taak op zich wil
18 januari jl. is er een nieuwe voorzitter nemen en wenst haar
veel succes. De taak van
benoemd.
De aftredende voorzitter Fons ter Haar heeft
na 7 jaar zijn voorzittershamer
overgedragen
aan Marjan Lentink.

Tijdens zijn afscheidsrede gaf Fons ter Haar
te kennen altijd met
zeer veel plezier voormet de kaasboer te zitter te zijn geweest en
maken dat u extra voor- dankbaar te zijn voor
deel krijgt? Zo’n dertig of alle mooie momenten,
vijftig procent korting?” die hij als voorzitter met
“Ach Jan,” zegt zij, terwijl ze haar fiets bij de
kerkmuur wegpakt, “zo
gaat dat niet, alleen als
je altijd hetzelfde aan
een Kerk betaalt, kun je
30 tot 50 procent korting krijgen.”, vertelt
mevrouw Wijlens met
een glimlach rond haar
ogen.
Jan kijkt haar verwonderd aan en heeft zijn
vraag al gesteld voordat
hij het beseft. ”Korting
van wie?”
“Van
de
belasting3 februari
dienst,” zegt mevrouw
Wijlens ad rem, “geloof
18.30 uur
je het niet, kijk dan maar
Bonifatius
op de website van de
Echaristieviering
Franciscusparochie.”
A. Monninkhof
Dat waren de laatste
Bonifatiuskoor
woorden van mevrouw
Wijlens, terwijl ze met
19.00 uur
haar kaas naar huis fietst.
Pancratius
Taizéviering
(zie voor verder inforM. Dijkman
matie over kortingen in
Taizékoor
Op Weg van volgende
week of op de website
www.pvhaaksbergen.
nl/kerkbijdrage )

Zaterdag

Thij Willems
Werkgroep Kerkbijdrage

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

rondgedragen. Dit met
de boodschap dat wij
verder gaan met het
licht van Kerstmis en de
opdracht elkaar tot zegen
te zijn. We willen de twee
gedachten met elkaar
verbinden in teksten, liederen, stilte en een lichtritueel. U en jullie zijn van
harte uitgenodigd.

Nieuwe voorzitter
St. Pancratiuskoor

De kaasboer en de belastingdienst
Vlak voor de kerktoren staat zijn marktkraam. De kraam van de kaasboer. Elke
vrijdag, in de schaduw van de Pancratiuskerk. Rijen mensen staan er dan. Iedere
bezoeker wacht geduldig op zijn beurt.

hun keel dichtgeknepen
wordt. Het is de dag na
een ander feest, namelijk dat van de opdracht
van Jezus in de tempel
of meer bekend: Maria
Lichtmis. Het is het laatste
feest dat met Kerstmis is
verbonden, precies veertig dagen later. Van ouds-

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

het koor heeft beleefd.
Daarna gaf hij Marjan
Lentink de voorzittershamer en het woord. De
nieuwe voorzitter, de
eerste vrouwelijke voorzitter van het Dames- en
Herenkoor, zal zich met
hart en ziel inzetten
voor alle leden van het
koor. Dit heeft ze ook al
7 jaar gedaan als secretaresse. Het St. Pancratiuskoor is blij dat Marjan

secretaresse is overgenomen door Joke Bon,
ook haar wordt veel succes gewenst.

Hiermee bestaat het
bestuur van het St.
Pancratiuskoor uit Marjan Lentink voorzitter,
Joke Bon secretaresse,
Herman Oude Veldhuis penningmeester,
Annette
Voogsgeerd
ledencontact,
Gerard
Steggink bibliothecaris.

Bezoek de
parochiewebsite

Zondag
4 februari
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius Damesen Herenkoor

Wilt u meer lezen en weten over de St. Franciscusparochie, dan kunt u
kijken op www.franciscusparochie.nl

10.00 uur
Marcellinus
Gebedsdienst
Een parochiaan
10.00 uur
Maria Praesentatie
Communieviering
M. Dijkman
Sanibonakoor

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.

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

