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

ST. PANCRATIUS
ZATERDAG 3 MAART 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.
ZONDAG 4 MAART OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. DE SCHOLA CANTORUM PANCRATIUS.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lectrice:
mevrouw D. Laarhuis. Acoliet: Marieke Wildenborg. Koster: de heer H. Abbink.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
JAARGEDACHTENIS: Annie Kamp – van der
Kuil; Willie Botterhuis; ouders Kuiper – op de
Woerd; Bennie van Sark; ouders Leferink – ten
Hag.
GEBEDSINTENTIES: Truus Waanders en overleden familie; Theo Slütter en Ria Slütter
– Waanders; Jan Noordink en familie; Minie
Hofmeijer – Wielens; Wim Knijff; pastoor Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot een
zekere intentie; Gerhard Bomkamp.
ZONDAG 4 MAART OM 11.00 UUR:
KINDERDOOPVIERING.
Doopheer: pastor W. Rekveld. Koster: de heer
H. Abbink. Zullen het Sacrament van de Doop
ontvangen: Lucas Kamp, Valerie Keijser en
Jack Rouwenhorst.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN

woensdag 21 februari plaatsgevonden, de
ZATERDAG 3 MAART OM 17.00 UUR:
crematieplechtigheid op donderdag 22
DOOPVIERING.
februari.
In deze viering zal aan Evelien Terhürne het H.
MEDEDELINGEN:
Sacrament van het Doopsel worden toege-  Op zondag 18 februari 2018 is in de leeftijd
van 95 jaar overleden Martiena Elisabeth –
 Op 17 februari is Grada (Gerarda Christina) diend door doopgerechtigde pastoraal werker
Tini – Bult Scheffer. Zij woonde in De Posten
Noordink – Diepenmaat in de leeftijd van M. Dijkman.
te Enschede. De gezongen uitvaartmis heeft
99 jaar overleden. Zij woonde aan de Juliavrijdag 23 februari plaatsgevonden, daarna
nastraat 51. Grada was o.a. jarenlang trouw ZATERDAG 3 MAART OM 18.30 UUR:
M.M.V.
HET
de begrafenis op begraafplaats ’t Waarveld.
lid van het Pancratiuskoor. De afscheids- EUCHARISTIEVIERING
viering in de St. Pancratiuskerk heeft BONIFATIUSKOOR.
 Op dinsdag 20 februari 2018 is in de leeftijd
woensdag 21 februari plaatsgevonden en Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector: de
van 72 jaar overleden Gerhardes Bernardes
de begrafenisplechtigheid op begraaf- heer H. ten Have. Acolieten: Mats Diepenmaat
Maria - Gerrit – Haasewinkel. Hij woonde aan
plaats Het Waarveld werd de volgende en Jonna Diepenmaat. Processiekruisdrager:
De Nijstad 56 te Borne. De afscheidsviering
Gijsbert Heemink. Kosters: de heren J. Kroeze
dag gehouden.
heeft op maandag 26 februari plaatsgevonden. De begrafenis op ’t Waarveld was dins Op 17 februari is Paula (Paula Maria) Som- en J. Westendorp.
dag 27 februari.
horst – Rietmann in de leeftijd van 82 jaar GEBEDSINTENTIES: Riek van Rooijen - Waanders;
overleden. Zij woonde aan de J.A. Middel- Bertha Waanders – Spanjaard; Annie Waanders  Achter in de kerk staan de groene bussen
huisstraat 39A. Paula was o.a. lectrice in – Veldhuis; Riek Rupert; Tini Bult – Scheffer; Geri.v.m. de jaarlijkse Vastenaktie.
de Pancratiuskerk. Donderdag 22 februari rit Haasewinkel; Dine Witbreuk.
 De eerstvolgende doopvieringen zijn op
werd in de St. Pancratiuskerk de uitvaartzaterdag 3 maart en zaterdag 2 juni, Aanviering gehouden en aansluitend vond op DONDERDAG 8 MAART OM 09.00 UUR: LAUmeldingen voor de doop via de webpagina
begraafplaats Het Waarveld de begrafe- DEN, THEMA VEERTIGDAGENTIJD.
van de parochie. www.pvhaaksbergen.nl,
Voorganger: de heer J. Westendorp. Koster de
nisplechtigheid plaats.
doorklikken naar Sacramenten en dan naar
Doop.
 Tijdens de Eucharistieviering op zondag heer C. Vaanhold.
4 maart, derde zondag van de veertigda In het torenportaal staan manden waarin
gentijd, zal een extra kerkcollecte wor- MEDEDELINGEN:
u houdbare voedselwaren kunt deponeren
den gehouden waarvan de opbrengst  Wij wensen de volgende families / nabevoor de Voedselbank Enschede - Haaksberbestemd is voor de Vastenactie 2018:
gen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 uur.
staanden veel sterkte toe bij het verwerken
‘Gaan waar niemand gaat in Zambia’. Zie
van het verlies van hun dierbaren:
 Wenst u bezoek van de parochie i.v.m. ziekte
elders in deze ‘Op Weg’ voor meer infor-  Op donderdag 15 februari is in de leeftijd
laat dat dan weten. Dit kan bij één van
matie hierover.
de kosters. Zij geven het dan door aan de
van 84 jaar overleden Johanna Maria –
ziekenbezoekersgroep;
Annie - Waanders – Veldhuis. Zij woonde de
 De eerstvolgende kinderdoopviering in de
afgelopen jaren in Het Saalmerink. Zij was  Voor vragen over de Kerkradio kunt u terecht
St. Pancratiuskerk is op 3 juni.
weduwe van koster Herman Waanders. Ook
bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof
 De mogelijkheid om houdbare artikelen
Annie heeft zich met haar man vele jaren
16, tel. 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl.
voor de cliënten van de Voedselbank
enorm ingezet voor ons geloofsgemeen-  Voor vragen over het Parochiekerkhof kunt
Enschede – Haaksbergen op de bank in de
schap in de Veldmaat. Wij willen haar daar
toreningang óf op de bank in de Mariakau terecht bij mevrouw De Mönnink, Zij is
postuum voor bedanken. De gezongen uitpel van de St. Pancratiuskerk te leggen, is
woensdagochtend in het Alfons Ariënshuis
vaartmis heeft woensdag 21 februari plaatser nog steeds.
te bereiken op tel.: 053 - 57 439 29, email:
gevonden, waarna crematie te Usselo.
begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl.
 Op vrijdag 16 februari is in de leeftijd van
89 jaar overleden Henrica Theresia – Riek  Na afloop van de zaterdagavondviering zal
- Rupert – Keizer. Zij was weduwe van Herhet licht op het parochiekerkhof worden
man Rupert. Zij woonde de afgelopen jaren
ontstoken, zodat u na afloop van deze viein Het Saalmerink, daarvoor aan de Oorweg
ring uw dierbare ook in de wintermaanden
12. De gezongen afscheidsviering heeft
kunt bezoeken.

kapel het wiedenbroek

kapel het saalmerink

VRIJDAG 2 MAART OM 15.00 UUR: HEILIG VRIJDAG 2 MAART OM 10.30 UUR: HEILIG
AVONDMAAL.
AVONDMAAL.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 7 MAART OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: de heer B. ten Hove. Lectrice: mevrouw A. Mars.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZONDAG 4 MAART 10.00 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET SANIBONAKOOR.
Voorganger: diaken F. Peters.
JAARGEDACHTENIS: Anna Hilderink- ter
Huurne.
GEBEDSINTENTIES: Gerhard en Maria Heuzels
- Gesing; Änne Grobbink- Rensing; Mia ter
Huurne- Nijhuis.

WOENSDAG 7 MAART 9.30 UUR: OUDERENVIERING IN DE PASTORIE.
Voorganger: pastor C. van Breemen.
MEDEDELINGEN:

 Na de viering op 4 maart is er een extra

kerkdeurcollecte, waarvan de opbrengst
gaat naar het Vastenactieproject: ‘Gaan
waar niemand gaat in Zambia’. Zie voor
meer informatie elders op deze pagina’s en
op de website van de Franciscusparochie.

H. MARCELLINUS BOEKELO
ZONDAG 04 MAART OM 10.00 UUR:
GEBEDSDIENST M.M.V. HET DAMES- EN
HERENKOOR.
Een herdenking van parochianen die de
laatste twaalf maanden zijn overleden en
de parochianen waarvoor we, volgens het
herdenkingsboek, in de maand maart de
jaargedachtenis vieren. Voorgangers: Marion
Reinderink en Hannie Landewé.
Na deze dienst is er koffiedrinken, waarvoor
iedereen van harte is uitgenodigd.

MEDEDELINGEN:
 Parochiesecretariaat H. Marcellinus: Beckumerstraat 169, Boekelo. Spreekuur: Elke
maand na de viering of op afspraak: Tel.
4282694 / 4281472
 Tijdens de gebedsdienst kunt u achter in
de kerk producten neerleggen voor de
Voedselbank Enschede-Haaksbergen.
 De opbrengst van de collecte op 4 februari
was € 106,70.
 De opbrengst van de deurcollecte is
bestemd voor de Vastenactie 2018.
 De sobere maaltijden op de komende drie
woensdagavonden gaan niet door.

Taizéviering 3 maart
Op zaterdag 3 maart, om 19.00 uur, is de volgende Taizéviering in de Pancratiuskerk. In de
veertigdagentijd bezinnen we ons op onze
levensweg. Het verhaal van de barmhartige
vader en zijn - verloren - zoon houdt ons in
deze viering een spiegel voor. Het is niet zo
moeilijk om de twee zoons in jezelf te herkennen. Vaak worden de oudste en de jongste
zoon in ons het nooit echt eens. Beiden

kunnen ons het gevoel geven dat we niet
goed genoeg zijn. Hoe gaan we daarmee om
…. waar zoeken en vinden we bevrijding van
dat gevoel? Waar en hoe vinden we de Vader?
Zingend, biddend, luisterend en in stilte zoeken we onze weg. U en jullie zijn van harte
uitgenodigd.
Margot Dijkman

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

OP WEG

‘Gaan waar niemand
gaat in Zambia’(3)

Tijdens de Vastenactie 2018 zamelen we
geld in voor het Housholds In Distressprogramma van de zusters van de Heilig
Harten van Jezus en Maria in het straatarme
Mbala in Zambia, die kinderen en volwassenen helpen die, mede door de HIV- en aidspandemie van eind jaren 80, het moeilijk
hebben.
Zo zijn de zusters gestart
met
het
weeshuis
Sunsuntlia.
Sunsuntila
is
een
woord uit de lokale taal
(‘Bemba’) en het betekent ‘wiegen’, zoals je
een baby in je armen
vasthoudt het wiegt en
het beschermt.
Ook kinderen die nog
één ouder hebben kunnen in dat weeshuis
terecht. Ze slapen er niet,
maar krijgen dagelijks
(behalve op zondag) een
maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na
schooltijd krijgen de
kinderen hulp bij hun
huiswerk en kunnen ze
spelen, ook al is er niet
veel speelmateriaal.

parochiepagina
St. Franciscus van Assisië

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

Sponsorloop voor de Vastenactie 2018

Op 25 maart 2018 –
Palmzondag – vindt de
24ste editie plaats van
de Haaksbergse Engelse
Mijlenloop.
Aan dit evenement doen
ook enkele sportieve
parochianen mee. Door
sponsoring hopen ze een
mooi bedrag bij elkaar te
lopen voor het project
van de Vastenactie 2018
in het straatarme Noorden van Zambia.
Vijf parochianen heb-

leren matten en kleding
maken. In deze school
hebben de kinderen Kloosterweekend:
voor het eerst in hun
leven een eigen plaats
waar ze vrienden kunnen
maken en nieuwe dingen Veel dertigers en veertigers zoeken voor de
leren.
grote vragen van het
U kunt het Vastenac- leven niet langer anttieproject 2018 helpen woord in kerk of geloof.
tot een succes te maken Een gemiste kans? Hoedoor bij te dragen aan de wel er met betrekking tot
extra kerkcollecte die het bezinning veel te kiezen
komende weekend in alle is: Boeddhisme, mindlocaties wordt gehouden
én deel te nemen aan
de veiling en de sponsorloop (25 maart) of de
sportieve parochianen te
sponsoren.

ben al toegezegd de
uitdaging aan te gaan en
deel te nemen aan deze
sponsorloop.
Dit zijn: pastoor André
Monninkhof (5 mijl),
Walter Olde Engberink
(10 mijl), Marjan Lentink
(10 mijl), Johan Nieuwenhuis (5 mijl) en Yesa
Bozoghlan (5 mijl).
Denkt u dat deelnemen
ook een mooie uitdaging
is voor u of iemand die u
kent?

Laat het ons weten! U
bent van harte welkom!
U kunt de deelnemers
sponsoren met bijvoorbeeld een bedrag voor
de deelname of een
bedrag per mijl. U kunt
de actie als geheel sponsoren of een individuele
deelnemer sponsoren. NL87RABO01180.98.802
Wat u maar wilt.
ten name van Parochie
Sint
Franciscus
van
De bijdrage kan wor- Assisië onder vermelding
den
overgemaakt van Sponsorloop Vastenop
bankrekening actie 2018.

Wilt u meedoen of hebt u
vragen?
Neem contact op met
Johan
Hofhuis
tel.
06-57871025 of mail naar
jan.hofhuis@home.nl.

Op verhaal komen vanuit drukte werk en gezin

Gehandicapte
kinderen hebben het extra
moeilijk
in
Zambia
Compound. Ze zitten
meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de
zusters krijgen ze in de
Victor Braunschool voor
gehandicapte kinderen
onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen

fulness en zo veel meer,
spreken de meeste dertigers, veertigers de taal
van de christelijke traditie het best. Waarom zou
je dan niet juist daarin, in
je eigen ‘native spiritual
language’, je richting en
zin zoeken?Heb jij (der-

tiger, veertiger) zin om
een weekend bezig te
zijn rondom de thema’s:
• zingeving in je leven
en de mogelijke rol van
de christelijke traditie
hierin
• het leven in een snelle
keuzemaatschappij.
Hoe houd je de balans?
Waar leg je prioriteiten?
• rust en ontspanning.
Hoe kom je tot rust, hoe
krijg je jezelf stil?
Gun jezelf een weekend en geef je op! We
verblijven bij de Franciscanen te Megen in een
sfeervol monumentaal
klooster met een kleine
gemeenschap. We eten
en (wie wil) bidden met
de broeders mee en bie-

Spiegel, Spiegelen

Zaterdag Zondag
3 maart

4 maart

18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Bonifatiuskoor

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Schola Cantorum
Pancratius

19.00 uur
Pancratius
Taizéviering
M. Dijkman
Taizékoor

Week 9 1 maart 2018

10.00 uur
Maria Praesentatie
Communieviering
F. Peters
Sanibonakoor
10.00 uur
Marcellinus
Gebedsdienst
M. Reinderink
H. Landewé
Dames- en Herenkoor

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

De Olympische   Winterspelen zijn afgesloten.
De medailles verdeeld.
Zij die deelnamen aan
deze spelen, gingen voor
goud en de balans hierin
is opgemaakt. De medaillespiegel duidt aan welk
land, welke deelnemer
het beste is. Zij die deelnamen, hebben zich lang
voorbereid op deelname
aan dit gebeuren en het
hoogste nagestreefd. Zij
houden zich na afloop als
het ware zelf een spiegel
voor. Waar zijn wij wel of
niet in geslaagd? Waarin
kunnen wij ons zelf verbeteren? Al deze vragen
worden ook aan ons
gesteld in de Veertigdagentijd ter voorbereiding
op het Paasfeest, de verrijzenis van Jezus. In die
tijd wordt ons ook als het
ware een spiegel voorgehouden. Ook wij mogen

in ons gelovig zijn gaan
voor goud, het hoogste.
Niet om de eerste te zijn
of de beste genoemd te
worden. In de woorden
die Jezus tot ons spreekt
gaat het daar niet om.
Hij die de weg teneinde
ging, zegt aan ons: ‘Wie
Mij wil volgen, moet het
kruis op zich nemen’. En
hierin gaat het er niet
om de grootste te zijn, de
beste of de eerste maar
om barmhartigheid naar
onze medemensen toe.
Om, zoals de eerste prefatie van de Veertigdagentijd het zo mooi uitdrukt.
Dit is een tijd van meer
toeleg op het bidden en
grotere aandacht voor
de liefde tot de naaste,
van grotere trouw aan
de sacramenten, waarin
wij zijn herboren. Het
Evangelie, de woorden
van Jezus zelf, roepen ons

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

daartoe op. Dat wij hierin
streven naar goud, naar
het beste in het delen en
breken zoals Hij, Jezus,
heeft gedaan. Breken en
delen met hen die dat
broodnodig hebben. De
zwakken in onze wereld,
dichtbij en veraf. Hierin
hebben wij elkaar broodnodig. Moge deze Veertigdagentijd als het ware
voor ons een spiegel zijn.
Meer nog, dat wij in die
spiegel waarin wij ons zelf
zien, ook het gelaat zien
van die Andere (met een
hoofdletter) en het gelaat
van onze medemensen.
Dat zo het komende
Paasfeest voor ons, voor
allen een nieuw begin
mag zijn, een belofte dat
niet de dood, het lijden
en het onrecht het laatste
woord zullen hebben.
Pastor Willy Rekveld

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

den daarnaast ons eigen twintigers, dertigers en
veertigers).
programma aan.
Begeleiders: Pastor Frank
de Heus en Drs. Frank
Beuger.
Data: vrijdagmiddag 22
juni tot en met zondagmiddag 24 juni (voor

Kosten:€ 70,-.
Opgave: Frank de Heus:
06 300 988 33 of
pastordeheus@home.nl
Aantal deelnemers:
maximaal 10.

Zuster M. Ansuïna Leus
overleden
Zondag 18 februari
is Henny (Hendrika
Maria Johanna) Leus,
in Haaksbergen beter
bekend als zuster
Ansuïna, in de leeftijd
van 91 jaar overleden.
Zuster Ansuïna werd
24 augustus 1926 in
Almelo geboren en
was sinds 7 maart 1948
lid van de Congregatie van de Zusters
Franciscanessen
te
Denekamp. Na jarenlang handwerklessen
gegeven te hebben op
de meisjesscholen in
Denekamp en Delden,
kwam zij in 1965 als
tiende leidinggevende
overste van het St.
Antoniusgesticht/-ziekenhuis aan de Braak
naar Haaksbergen. Na
het opheffen van het
Haaksbergse convent
in 1972, wijdde zij zich
geheel en al aan het
vrijwilligerswerk in de
St. Pancratiusparochie
(na 13 januari 2013:
St. Pancratiuslocatie)
en nam deel aan het
Pancratiuskoor op een
trouwe en bijna onnavolgbare manier. Zij was
altijd en overal bereid
om te helpen en niets
was haar te vreemd

of te veel gevraagd.
Voorjaar 2015 vertrok
zuster Ansuïna, na bijna
50 jaar in Haaksbergen
uiterst dienstbaar te
zijn geweest, naar het
klooster van de zusters Franciscanessen in
Denekamp. De gezongen Eucharistieviering
ten uitvaart van zuster
Ansuïna was op vrijdag
23 februari in de kapel
van de Zusters Franciscanessen in Denekamp
en aansluitend werd zij
begeleid naar haar laatste rustplaats op het
kloosterkerkhof aldaar.
Wij allen zijn haar
grote
dankbaarheid
verschuldigd
voor
haar
onvermoeibare
en enthousiaste inzet
als heel bijzondere,
uiterst humoristische
vrijwilliger van de St.
Pancratiusparochie/locatie en wensen haar
welgemeend de eeuwige rust.

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

