Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

ST. PANCRATIUS
ZONDAG 18 FEBRUARI OM 09.30 UUR:

EUCHARISTIEVIERING, M.M.V. HET PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
Voorganger: pastor H. Zegger. Lector: de heer
J. Hofhuis. Acolieten: Phoebe ten Breteler en
Mark ten Breteler.
Koster: de heer J. Wetzelaer.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
JAARGEDACHTENIS: Truus Waanders, Dinant 
Dijkhuis en familie Christiaan Dijkhuis – Lammers; Tonnie Veldhuis; Antoon Somhorst.
GEBEDSINTENTIES: Lenie Hamers; Gerbin
Vaanhold; Gerhard Bomkamp; Jan Koppelman en Anneke Koppelman – Overbeeke.

MEDEDELINGEN:
 
Op 6 februari is Bernarda (Bernarda Martina Maria) Nieuwenhuis – Klein Rot in de 
leeftijd van 66 jaar overleden. Zij woonde
aan de Brammeloweg 6. De uitvaartviering in de St. Pancratiuskerk heeft donderdag 15 februari plaatsgevonden en in
aansluiting daarop werd de begrafenisplechtigheid op begraafplaats Het Waar-

veld gehouden.
Tijdens de Eucharistieviering op zondag

18 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd, zal een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst
bestemd is voor de Vastenactie 2018:
‘Gaan waar niemand gaat in Zambia’. Zie
elders in deze ‘Op Weg’ voor meer informatie hierover.
Dinsdag 20 februari in de Lourdeszaal:

pastor Theo van der Sman te gast in Franciscuscafé Haaksbergen van 20.00 tot
21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden via: f.beuger@home.nl óf: 06 – 23 09
03 56.
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
ZATERDAG 17 FEBRUARI OM 18.00 UUR
(LET OP! ZES UUR): EUCHARISTIEVIERING / VORMSELVIERING M.M.V. HET
PABLOKOOR.
Voorgangers: pastoraal werker M. Dijkman
en vicaris R. Cornelissen (tevens vormheer).
Lectrice: mevrouw M. Jansen. Acolieten: Stan
en Jort Onland. Processiekruisdrager: Jos
Westendorp. Kosters: de heren J. Kroeze en J.
Westendorp.
JAARGEDACHTENIS: Jan Wieskamp; Truus
Janssen – Witbreuk.
GEBEDSINTENTIES: Marie Westendorp-Hollink
(i.v.m. geboortedag 17 februari); overleden
familie Morssink – Rietman.








DONDERDAG 22 FEBRUARI OM 09.00 UUR:
LAUDEN, THEMA VEERTIGDAGENTIJD.
Voorganger: mevrouw M. Jansen. Koster: de 
heer J. Kroeze.
MEDEDELINGEN:
 
Op zaterdag 17 februari a.s. willen we 
vanaf 08.30 uur de gedeeltelijk afgebrande coniferenhaag tussen de parkeerplaats en de tuin van de kerk ruimen. Wie
wil meewerken is van harte welkom.

kapel het wiedenbroek

chter in de kerk staan de groene bussen
A
i.v.m. de jaarlijkse vastenaktie.
De eerstvolgende doopvieringen zijn op

zaterdag 3 maart en 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.

Is de retourenvelop van de actie kerkbalans niet bij u opgehaald. Dan verzoeken
wij u deze te deponeren in de brievenbus
van de pastorie, Veldmaterstraat 61. Bij
voorbaat dank.

Wenst u bezoek van de parochie ivm ziekte
laat dat dan ook even weten, dit kan bij
één van de kosters, zij geven het dan wel
door aan de ziekenbezoekersgroep.

Na afloop van de zaterdagavondviering
zal het licht op het parochiekerkhof worden ontstoken, zodat u na afloop van
deze viering uw dierbare ook in de wintermaanden kunt bezoeken.

kapel het saalmerink

VRIJDAG 16 FEBRUARI OM 15.00 UUR: VRIJDAG 16 FEBRUARI OM 10.30 UUR:
KERKDIENST.
KERKDIENST.
Voorganger: dominee G. Elzenga.
Voorganger: dominee G. Elzenga.

o.l.v. van lourdes (zaal)
DINSDAG 20 FEBRUARI 20.00 UUR:
pastor Theo van der Sman te gast
Inloop vanaf 19.30 uur.

WOENSDAG 21 FEBRUARI OM 09.00 UUR:
COMMUNIEVIERING.
Voorganger: pastoraal werker M. Dijkman.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 FEBRUARI:

Géén viering.
U bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen.
MEDEDELINGEN:
 
De collectes in januari hebben € 135,50

opgebracht.
ElkedinsdagisdePastorieopenvan18.30tot

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 18 FEBRUARI: Géén viering.
U bent van harte 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 7 15 februari 2018

parochiepagina
St. Franciscus van Assisië

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

Gesprekken over pastorale
‘Gaan waar niemand gaat in Zambia’ doelen en invulling liturgie
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Vastenactie 2018:

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

Van Aswoensdag tot eerste Paasdag is het
vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd
om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld
en aandacht kunt u dan delen met mensen
die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu
ver weg is of juist heel dichtbij. Binnen de katholieke kerk in Nederland is de Vastenactie
ieder jaar weer een belangrijke activiteit.
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van het
bijzondere
Housholds
In Distress-programma
(Huishoudens In Noodprogramma), dat de zusters van de Heilig Harten
van Jezus en Maria in
1991 zijn gestart in het
straatarme Mbala (district en stad) in het uiterste noorden van Zambia.
Deze zusters zetten zich,
als enige hulporganisatie, met name in waar de

nood het hoogste is en
zij gaan waar niemand
gaat en doen wat niemand doet, zoals het zorgen voor families in de
sloppenwijken die eind
jaren 80 getroffen zijn
door de HIV-epidemie.
Deze epidemie heeft
in Mbala de toen toch
al heersende armoede
verergerd en heeft daarenboven grote invloed
op de familiestructuren:
ouders overlijden of zijn

Eenheid
Eenheid is er onder alle mensen, die belijden,
dat Jezus Christus hun Redder en Verlosser is.
Ze laten zich persoonlijk door Zijn Woord bevrijden
en geloven niet meer in de macht der duisternis!
Zij hebben het Licht als waarheid aangenomen,
leven vanuit ’n grote innerlijke kracht.
Ze verlangen om als één familie saam te komen
rondom Hem, die alles heeft volbracht.

te zwak om te werken;
kinderen blijven achter of belanden bij hun
grootouders die vaak te
oud of te zwak zijn en
nauwelijks of niet in staat
om deze kinderen eten
te geven, laat staan om
hen naar school te laten
gaan.
Binnen het HID-programma, dat als doel
heeft om de impact van
HIV/aids te verminderen via voorlichting en
goede gezondheidszorg
en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien,

Want dat is de eenheid, waarnaar allen zo verlangen,
’t Is niet het lidmaatschap van één of andere kerk maar,
als we Zijn volle Waarheid in onszelf ontvangen
begint Gods Geest in ons een machtig werk.
Geachte redactie,
In ‘Op Weg’ van vorige
De ware eenheid van de Christenen kent geen grenzen week las ik over een
ondanks alle kerkverschillen groeit zij rustig voort
mogelijk belastingvoordaar, waar niet ’t schepsel,
deel bij de kerkbijdrage.
maar de Schepper weer centraal staat bij de mensen Het onderwerp hield me
daar, waar men dagelijks leeft vanuit zijn verlossend bezig. Ik dacht altijd dat
Woord!
giften aan goede doelen
alléén fiscaal aftrekbaar
Allen, die in deze wereld “zuiver” Gods Woord bewaren waren voor zover ze in
totaal boven 1% van het
gaan op zoveel verdeeldheid niet meer in.
bruto inkomen zijn, met
Maar …. zij mogen ’n intense eenheid reeds ervaren
een maximum van 10 %.
dáár is een nieuw begin!
De drempel van 1% haal
je niet zo snel. Dus een
M.N. een parochiaan.
kerkbijdrage is niet zo
snel fiscaal aftrekbaar.
Omdat, zoals ik schreef,
de gedachte aan een fiscaal voordeel me bezig
hield, heb ik het artikel uit
‘Op Weg’ nog maar eens
17 februari
18 februari
tussen de oude kranten
opgezocht, en de tekst
18.00 uur
09.30 uur
over de belastingdienst
Bonifatius
Pancratius
opnieuw gelezen. JazeEucharistie- /
Eucharistieviering
ker, letten op een belasvormselviering
H. Zegger
tingvoordeel is een goed
M. Dijkman en
Pancratius dames- en
idee. In de supermarkt let
R. Cornelissen
herenkoor
ik ook altijd op de voorPablokoor
delen. Het artikel zette

vallen: hulp aan weesen kwetsbare kinderen;
opleiding en opvang
van gehandicapte kinderen en volwassenen;
armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.
U kunt dit Vastenactieproject 2018 helpen tot
een succes te maken
door bij te dragen aan de
extra kerkcollectes die
in de Franciscusparochie
tijdens alle weekendvieringen van 17 februari
t/m 25 maart worden
gehouden.

Reactie van een lezer

Zaterdag Zondag

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

me aan om te kiezen
voor een kerkbijdrage
als periodieke schenking.
Dus altijd geheel fiscaal
aftrekbaar. Ik heb derhalve nu maar besloten
om, evenals mevrouw
Wijlens en als Jan, mijn
kerkbijdrage als periodieke schenking te gaan
regelen. Ik heb dus maar
snel het formulier ‘periodieke giften’ opgevraagd
bij het parochiesecretariaat (tel. 053 5743 929), of
via http://www.pvhaaksbergen.nl/schenking-ende-fiscus/ gedownload.

Beste parochianen,
Op 23 november afgelopen jaar zijn we op een
donderdagavond
met
pastoraatgroepsleden
uit Zuidoost Twente en
een vertegenwoordiging
van de bestuurscommissie van de drie parochies
bij elkaar geweest om
een start te maken met
een nieuw pastoraal plan
voor de komende jaren.
We kijken drie jaar vooruit. Niet te ver dus, want
daarvoor gaan alle veranderingen te snel. Op een
levendige avond kwam
al snel naar voren, dat het
oude thema ‘Het gaat
om de ontmoeting’ nog
steeds voor velen de kern
is. We leven van het menselijk contact met elkaar,
vaak één op één óf in de
kleine kring, in kleine vieringen of gespreksgroepen. We zien de kerkgemeenschap
kleiner
worden. Dat betekent,
dat we goed moeten
kijken, wat we door willen zetten en wat niet.
Niet alles kan meer. We
moeten ook niet alles
meer willen. Maar kleine
warme gemeenschappen kunnen we blijven.
De kerk van de inmiddels
nabije toekomst zal een
netwerk van kleine groepen zijn, die elk op zich
én met elkaar het geloof

levend houden. Investeren in geloofsopvoeding
en catechese is daarbij
van levensbelang. Daar
zullen we nog meer aandacht aan moeten geven.
We vermoeden dat een
vriendelijke, ontspannen
kleine kerk ook een aantrekkelijke kerk zal zijn.
Ondertussen gaan de
ontwikkelingen
voort.
Heel concreet hebben
we afgelopen jaar aan
den lijve ondervonden,
dat het liturgisch rooster zucht en steunt. We
leunen veel te zwaar
op emeriti. Dat is niet
gezond. Niet voor de
parochie, maar ook niet
voor de emeriti, die ons
overigens graag uithelpen. Het verminderen
van het aantal uren voor
de parochie door Margot Dijkman per 1 april,
maar ook het worstelen
met de gezondheid van
enkele emeriti drukt ons
met de neus op de feiten.
Vandaar dat deze weken
flink wat gesprekken
op gang zijn gekomen
met bestuurders en
leden van pastoraat- en
beheergroepen. Er moet
een afgeslankt liturgisch
rooster komen. Hoe we
dat rooster invullen is
onderwerp van gesprek.
Wat er uit komt, weten
we nog niet. Er wordt

Zondag 4 februari zijn we begonnen met de
1e bijeenkomst van de Kidsparty Time. Met
10 enthousiaste kinderen (5 jongens en 5
meiden) in de leeftijd van 8 - 11 jaar hebben
we het gehad over Carnaval.
Waar komt Carnaval
eigenlijk vandaan? Wat
is de achtergrond en
wat heeft het nou ook
al weer precies te maken

met Aswoensdag en de
40 dagentijd?
We zijn begonnen met
het opsteken van kaarsen in de Mariakapel,

Naam van schrijver bij
redactie bekend.

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

Namens het pastoraal
team,
Pastoraal werker Frank
de Heus

Kidsparty Time zondag 4 februari - Carnaval

Een goede kerkbijdrage
hoeft niet duur te zijn.
Bedankt voor de tip.

Foto's Franciscusparochie:
www.franciscusparochie.nl/
beeldmateriaal

nagedacht over het
terugbrengen van het
aantal
eucharistische
centra van drie naar één,
waardoor minder inzet
van priesters nodig zal
zijn. Eucharistische centra
worden dan weer parochiekerk, als voorheen. Er
wordt nagedacht om op
sommige locaties naar
twee weekendvieringen
in de maand te gaan. Is
het niet beter om alleen
nog op vaste krachten
(leden van het pastoraal
team en vrijwilligers) een
beroep te doen voor het
invullen van vieringen?
Zouden vieringen met
kleine aantallen niet
beter in een kapel of
pastorie kunnen plaatsvinden in plaats van
in de grote kerk? Dat
kan zeker in de winter
lagere stookkosten met
zich meebrengen. Het
kan ook intiemer zijn en
meer gemeenschapszin
brengen, als je dichter bij
elkaar zit. Is er behoefte
aan vaste ritmes van vieren of maakt dat niet uit?
We zijn er nog niet uit,
maar er is veel te bespreken. We houden u op de
hoogte!

daarna hebben we een
kort filmpje bekeken
en geluisterd naar het
verhaal “het Carnaval
van Meester Max”. Hier
hebben we met elkaar
kort over doorgepraat.
Kinderen konden goed
vertellen uit hun eigen
ervaring en het ook
verbeelden. Natuurlijk
hebben we samen wat
gedronken en is er druk
geknutseld aan ons
eigen masker.
Het was een gezellig
ochtend !
De volgende Kidsparty
time is op zondagmorgen 18 maart. Wil je nog
meedoen? Meld je dan
aan via secretariaat@
franciscusparochie.nl.
Hans Diepenmaat
Werkgroep Kidsparty
time

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

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

