Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
HOOGFEEST HEILIGE DRIEËENHEID – ZONDAG TRINITATIS

ST. PANCRATIUS
Marinus) Lammers in de leeftijd van 94 jaar
ZONDAG 27 MEI OM 09.30 UUR: EUCHAoverleden. Hij woonde aan de WiedenRISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS
broeksingel 4. Zaterdag 19 mei heeft in de
DAMES- EN HERENKOOR.
St. Pancratiuskerk de uitvaartviering plaatsVoorganger: pastoor A. Monninkhof. Lector:
gevonden en in aansluiting daarop werd in
de heer J. Hofhuis. Acoliet: Chantal Belshof.
besloten kring de begrafenisplechtigheid
Koster: de heer H. Abbink.
gehouden op begraafplaats Het Waarveld.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
■ Op 14 mei is Harrie (Harrie Jozeph Francisof thee te drinken in de Pancratiuszaal.
cus) Rikkerink in de leeftijd van 71 jaar overJAARGEDACHTENIS: Johanna Berendina Hamleden. Hij woonde aan de Waandersstraat
mer – Hemink; Annie Somhorst.
13. Vrijdag 18 mei heeft in de St. PancratiGEBEDSINTENTIES: Tiny Molenkamp – Kouijuskerk de afscheidsviering plaatsgevonden
zer en familie; Hennie ter Huurne en Adele ter
en de volgende dag werd in besloten kring
Huurne – Termathe; Bernarda Nieuwenhuis –
de crematieplechtigheid gehouden in creKlein Rot; Tonnie Deursen – Markink en famimatorium Hart van Berkelland.
lie; Johan Busch.
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in
de St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen
WOENSDAG 30 MEI OM 19.00 UUR:
3 juni, 1 juli, 7 oktober, 4 november en 2
ROZENKRANSGEBED.
december.
Koster: de heer J. Hofhuis.
Voor de vijfde en tevens laatste keer tijdens de ■ De mogelijkheid om houdbare artikelen voor de cliënten van de Voedselbank
meimaand – Mariamaand – kunt u samen met
Enschede – Haaksbergen op de bank in de
anderen een rozenhoedje bidden in de Mariatoreningang óf op de bank in de Mariakakapel. Als de St. Pancratiuskerk in verband
pel van de St. Pancratiuskerk te leggen, is
met een avondwake of een afscheidsviering
er nog steeds!
bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratius■ Het maken van de slotviering van het prozaal, tegenover de kerk, worden gebeden.
ject van Ad de Keyzer, op 2 juni, gaat i.v.m.
te weinig belangstelling niet door.
MEDEDELINGEN:
■ Op 13 mei is Johan (Johannes Gerhardus

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
van de kosters. Zij geven het dan door aan
ZATERDAG 26 MEI OM 18.30 UUR: COMMUde Ziekenbezoekersgroep.
NIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR.
Voorganger: pastoraal werker mevrouw M. ■ Voor vragen over de Kerkradio kunt u
terecht bij de heer Hans te Lintelo, PoeDijkman. Lector: mevrouw Ria Deggerich.
tengraadshof 16, tel.: 57 232 07 hans_telinAcolieten: Daan Loohuis en Tristan Damveld.
telo@kpnmail.nl.
Processiekruisdrager: René Broekhuis. Kos■ Voor vragen over het parochiekerkhof kunt
ters: de heren J. Kroeze en J. Westendorp
u terecht bij mevrouw de Mönnink, Zij is
JAARGEDACHTENIS: Iet Lunter.
woensdagochtend in het Alfons Ariënshuis,
GEBEDSINTENTIES: Marie Hollink – Wielens;
te bereiken op tel.: 053 - 57 439 29, email:
Diny ter Doest; Riek Rupert – Keizer (i.v.m.
begraafplaatsbonifatius@franciscusparogeboortedag 25 mei)
chie.nl.
DONDERDAG 31 MEI OM 09.00 UUR: LAU- ■ In verband met privéomstandigheden van
onze kosters zijn we dringend op zoek naar
DEN, THEMA SACRAMENTSDAG
versterking. Heeft u belangstelling, neemt
GEBEDSINTENTIES: zie zaterdagavond
u contact op met heer Hans te Lintelo, PoeVoorganger: de heer J. Westendorp. Koster: de
tengraadshof 16, tel 57 232 07 hans_telinheer C. Vaanhold.
telo@kpnmail.nl.
■ Opgave misintenties. Het is gebruikelijk in
MEDEDELINGEN:
de eeuwenoude katholieke traditie dat we
■ Op zondag 14 mei is overleden in de gezebidden voor een overledene. Zo spreken
gende leeftijd van 101 jaar Maria Berendina
we de naam van de overledene hardop
– Marie – Hollink - Wielens. Zij was weduwe
uit en brengen hem/haar daardoor terug
van Lambertus Hollink. Ze woonde nog
in onze geloofsgemeenschap. Een prachniet zo lang in Het Wiedenbroek, daarvoor
tig gebruik! …… ”Als je naam niet meer
aan de Kattenstaartweg 26. De gezongen
genoemd wordt, dan ben je echt gestoruitvaartmis heeft dinsdag 22 mei plaatsgeven” …… Met enige regelmaat word ik (Jos
vonden, waarna begrafenis bij haar man op
Westendorp) op donderdag benaderd met
het parochiekerkhof. Tot op ruim 100-jarige
het feit dat een opgegeven intentie niet
leeftijd was ze bijna wekelijks in onze parogeplaatst is in ‘Op Weg’. Vanwege het feit
chiekerk aanwezig.
dat de teksten voor deze parochiepagina
■ Wij wensen de nabestaanden van de overongeveer 10 dagen van te voren moeten
ledene veel sterkte toe bij het verwerken
worden aangeleverd voor publicatie vervan het verlies van hun dierbare moeder en
zoeken wij u vriendelijk om (mis)intenties
oma.
zo spoedig mogelijk door te geven om er
■ De eerstvolgende doopvieringen zijn op
zeker van te zijn dat ze worden gepublizaterdag 2 juni, Aanmeldingen voor Doop
ceerd in “Op Weg”. Opgegeven intenties
via de webpagina van de parochie. www.
worden uiteraard wel gelezen in de betrefpvhaaksbergen.nl doorklikken naar Sacrafende zaterdagavondviering om 18.30 uur
menten en dan naar Doop.
en de wekelijkse Lauden op donderdag
■ Op zaterdag 9 juni 2018 vieren we in de
09.00 uur daaropvolgend. Opgave kan
Eucharistieviering van 18.30 uur de naamdoormiddel van het bekende opgavenfordag van onze patroonheilige: HH. Bonifamulier (deze ligt achter in de kerk, in het
tius en Gezellen. Na afloop koffie en of thee
torenportaal) of via een briefje in de brieop het pastoor Jetze Brandsmaplein.
venbus van de pastorie. Een intentie kost €
■ In het torenportaal staan manden waarin u
9,00. Opgave mag ook via de mail: josweshoudbare voedselwaren kunt deponeren
tendorp@home.nl .
voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00 ■ Het maken van de slotviering van het project van Ad de Keyzer, op 2 juni, gaat i.v.m.
uur;
te weinig belangstelling niet door.
■ Wenst u bezoek van de parochie i.v.m.
ziekte laat dat dan weten. Dit kan bij één

kapel het wiedenbroek

kapel het saalmerink

VRIJDAG 25 MEI OM 10.30 UUR: VRIJDAG 25 MEI OM 15.00 UUR:
KERKDIENST.
KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 30 MEI OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: mevrouw E. Veltkamp.
Lectrice: mevrouw C. ten Asbroek.


lees verder op volgende pagina g

OP WEG

maria praesentatie buurse
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

zaterdaG 26 mei om 19.00 uur: euCharistie- mededelinGen:
■ Elke dinsdag is de Pastorie open van 18.30
vierinG m.m.v. het paroChiekoor.
tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties.
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
U kunt intenties ook opgeven via marwbg@outmevrouw M. Wilmink. Misdienaar: Wout Heuzels.
look.com, of via de tel.: 06 12773335.
JAARGEDACHTENIS: Johan Onland; Hendrik Scholten; Johanna Scholten- van Mast; Hubert Kamphuis. ■ Het maken van de slotviering van het project
van Ad de Keyzer, op 2 juni, gaat i.v.m. te weinig
GEBEDSINTENTIES: Paula Scholten- ter Huurne; Johan
belangstelling niet door.
ter Huurne - Buursink; Ilse Kamphuis; overleden familie Kamphuis- Doeschot; levende en overleden leden
van de Broederschap Processie naar Kevelaar.

h. marCellinus boekelo
Geen vierinG. u bent welkom in de andere vierinGen.
■ Het maken van de slotviering van het project van Ad de Keyzer, op 2 juni, gaat i.v.m. te weinig belangstelling niet door.

Uitnodiging voor ouderenmiddag

Wij nodigen alle ouderen, zieken en belangstellen- dag 22 juni 2018. U bent welkom van 13.30 tot 17.00
den in Haaksbergen uit voor een middag plezier en uur. In de pauze wordt er een verloting gehouden.
ontspanning.
Namens de organisatie: Bernardie, Leonie en Gerard.
Voor een hoop gezelligheid en tijd om met elkaar te Voor een terugblik op de Ouderenmiddag 2017:
praten. Locatie is de tent van Veldmaat Bruist op vrij- https://www.youtube.com/watch?v=s6lLYIE8eZw.

Klapvee,
Aan applaus lijkt in onze samenleving geen
eind meer te komen. Je kunt nergens zitten, even luisteren, een toespraakje en een
stukje muziek. Meteen applaus. Haast altijd
begint ergens iemand achterin en dan volg
je ook maar. Overal, tot in het crematorium
toe.
Het meest bizar is nog
wel als de spreekstalmeester van de avond
voorstelt dat je als
publiek voor jezelf mag
applaudisseren.
En hoe doen ze dat toch
bij die praattafels op de
televisie? Elk item wordt
steevast afgesloten met
applaus. Er zit niets spontaans of gemeends in.
Het maakt niet uit wie er
aan tafel zit: Rutte of Baudet, Herman Pley of rapper Boef, of de moeder
van een autistisch kind.
Kennelijk is men aan
het begin zo geïnstrueerd, gaat er een lamp
branden op de autocue.

Applaus als een soort
afrondend amen. Wat
vreselijk om daar te zitten, denk ik wel eens. En
te moeten applaudisseren bij de reinste onzin.
En van welke politieke
partij iemand ook is,
altijd wordt hen veel succes gewenst.
Hoe komen ze toch altijd
aan al die klapmensen?
Je kunt je opgeven. Bij
programma’s als Jinek en
DWDD moet je betalen.
Organisaties nemen vaak
supporters mee. Maar
niet elke avond gaat het
over de gaswinning met
allemaal Groningers, of
over voetbal met alle-

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

maal voetbalsupporters.
Toch zit de zaal altijd vol.
Hoe doen ze dat? Er zijn
bureaus die mensen als
klapvee aanleveren, las
ik laatst, voor haast alle
programma’s in Hilversum. Die mensen krijgen
dan 30 euro voor een
saaie avond en iets minder als er veel bekende
Nederlanders aanwezig
zijn. Als je maar een uur
een beetje geïnteresseerd kijkt en op tijd
applaudisseert.
Ook in kerkdiensten
wordt
steeds
vaker
geklapt.
Overgewaaid
uit Amerika. In New York
in de Riversite-Church
zag ik tijdens de preek
mensen op de banken
staan en klappend en
roepend de voorganger
aanmoedigen.
In ons land staat applaus
gelukkig nog nergens
op de liturgie. We zitten
ook aan een heel andere

tafel. Daar gaat het juist
om verstilling en stil
worden. De lofzang klimt
op, maar geldt niet de
voorganger, organist of
cantor.
In de Bijbel lees je dat
de bomen klappen voor
God. Heel mooi van die
bomen. Daar kunnen
mensen veel van leren.
“Jammer dat er zo weinig mensen in de kerk
waren.” zei een bezoeker
van een Engelse kathedraal na de evensong
tegen de dirigent.
“U en uw koor hebben
heel mooi gezongen.”
Waarop de dirigent zei:
“U denkt toch niet dat
we voor u hebben staan
zingen?”
door Piet de Jong; bron:
‘CW/Nieuws- en opinieblad voor gelovig
Nederland, jrg. 66 – nr.
3, februari 2018’

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: buurse@franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur

PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN

Week 21 24 mei 2018

ASSISIË

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

Op dit moment geen werk maar wil je
toch werkervaring opdoen?
kom dan eens bij ons!
De parochie St. Franciscus van Assisië heeft plek voor mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten, maar wel graag de handen uit de mouwen steken. Wij kunnen je geen betaalde baan aanbieden maar wel een mooie
werkervaring.
Er is van alles te doen. Op dit moment zouden we graag versterking willen
op het secretariaat van onze parochie.
Ben je handig met Word en e-mail en lijkt het je een uitdaging om te leren
werken met onze website, onze facebookpagina of de ledenadministratie?
Vind je het daarnaast leuk om mensen gastvrij te ontvangen en ben je éen
of twee ochtenden in de week beschikbaar voor dit werk dan is dit een
geschikte klus voor jou.
Heb je belangstelling neem dan contact met ons op.
Ons telefoonnummer is 053-5743929. Je kunt ook een mail sturen naar:
secretariaat@franciscusparochie.nl of naar m.leferink@franciscusparochie.nl.

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

Zaterdag

Zondag

26 mei

27 mei

18.30 uur
bonifatius
Communieviering
M. Dijkman
Bonifatiuskoor

09.30 uur
pancratius
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Pancratius Damesen Herenkoor

19.00 uur
maria praesentatie
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Parochiekoor

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.

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
haaksbergen, kapel
het wiedenbroek
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT

pastoraal team
•

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

•

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

•

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

