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

ST. PANCRATIUS

DONDERDAG 21 JUNI OM 09.00 UUR: LAUDEN, THEMA PINKSTERTIJD
Voorganger: mevrouw M. Jansen. Gebedsintigheid op begraafplaats Het Waarveld tenties: zie zaterdagavond. Koster: de heer J.
ZONDAG 17 JUNI OM 09.30 UUR: EUCHAwerd de volgende dag in besloten kring Kroeze.
RISTIEVIERING M.M.V. HET PABLOKOOR.
gehouden.
Voorganger: pastor H. Zegger. Lectrice:
mevrouw E. Kleysen. Acolieten/misdienaars: ■ Tot en met eind september is de monu- MEDEDELINGEN:
mentale St. Pancratiuskerk elke dinsdag- en ■ Op vrijdag 2 juni is overleden in de leeftijd
Chantal Wildenborg en Jill Holtkamp. Koster:
van 55 jaar Albertine Melanie – Tineke –
donderdagmiddag van 3 tot 5 uur geopend
de heer J. Wetzelaer.
Portier. Zij is overleden in Jakarta-Indonesië
voor bezichtiging, waarbij een lid van de
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
tijdens een tussenstop op weg naar Ausgroep Kerkbezichtiging u desgewenst rond
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
tralië. Zij woonde aan de Boterbloem 12.
kan leiden.
JAARGEDACHTENIS: Jan Noordink.
Haar afscheidsviering was zaterdag 9 juni.
Het Pancratiussecretariaat is 2 juli t/m
GEBEDSINTENTIES: alle vaders en alle overle- ■ 
De crematieplechtigheid in besloten kring
26 augustus alleen op de dinsdag- en
den vaders; Antoon Hannink; Otto Hammer;
heeft plaats gevonden op 11 juni. Wij wenwoensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur
Ria Kroep – Falkmann; Annie te Lintelo – Morssen haar dochter en kleinzoon en verdere
geopend.
sinkhof en haar overleden familie; Jan Borgfamilie veel sterkte toe bij het verwerken
greve; Maria Baumeister – Blokhorst; ouders De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de
van het verlies van hun geliefde moeder en
Brummelhuis en kinderen; Johan Somhorst; St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 1 juli, 7
oma.
oktober, 4 november en 2 december.
ouders Somhorst – Wielens en kinderen.
Ook tijdens de zomermaanden is er de moge- ■ Op dinsdag 5 juni (HH. Bonifatius en Gezellen) is overleden Johanna Hendrika Maria
lijkheid om houdbare artikelen voor de cliënMEDEDELINGEN:
– Annie ten Dam – Leferink in de leeftijd
■ Op 3 juni is Leo (Leo Matheus) Booltink in de ten van de Voedselbank Enschede – Haaksvan 87 jaar. Zij was weduwe van Bernard
leeftijd van 79 jaar overleden. Hij woonde bergen op de bank in de toreningang óf op
ten Dam. Zij woonde de laatste jaren kleinaan de Barink 21. Donderdag 7 juni heeft de bank in de Mariakapel van de St. Pancratischalig aan de Merelstraat, daarvoor aan de
in de St. Pancratiuskerk de afscheidsviering uskerk te leggen.
Bonifatiushof en aan de Veldmaterstraat.
plaatsgevonden en de begrafenisplechHaar afscheidsviering was maandag 11 juni.
De crematie in besloten kring heeft dinsHH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
dag 12 juni plaats gevonden. Wij wensen
haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte
i.v.m. Vaderdag; Marie Hollink – Wielens; Sieni
ZATERDAG 16 JUNI OM 18.30 UUR:
toe bij het verlies van hun dierbare moeder
Waanders – Diepenmaat; Bibi Westendorp;
EUCHARISTIEVIERING M.M.V.
en oma.
Jan Westendorp (Veldmaterstraat); Tineke
HET BONIFATIUSKOOR
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: de Portier; Annie ten Dam – Leferink; Jan Meije- ■ In het weekend van 22, 23 en 24 juni is
wederom “De Veldmaat Bruist”. Voor de
heer Gerrit de Munnik. Acolieten: Marije Ger- rink; Johan Broekhuis; Herman Waanders
des en Edwin Noordink. Processiekruisdrager: en zijn vrouw Annie Waanders - Veldhuis;
Niek Beimer. Kosters: de heren J. Kroeze en J. Herman Barink; Hendrik Keizers; Johan ten
Voorde; Jan Winters; Tony Velthuis; Gerrit kapel het saalmerink
Westendorp
Haasewinkel; Herman Leferink; Theo Waan- ZATERDAG 16 JUNI OM 17.30 UUR: COMMUJAARGEDACHTENIS: Fons Poodt.
NIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.
GEBEDSINTENTIES: alle overleden vaders ders ivm verjaardag 14 juni;
Voorganger: de heer B. ten Hove.

ouderen is er een speciaal programma op
vrijdag 22 juni van 13.30 tot 17.00 uur in de
tent op het DVO-terrein. Wij nodigen alle
ouderen, zieken en belangstellenden (uit
heel Haaksbergen) uit voor deze middag
met plezier, gezelligheid en ontspanning.
■ In het torenportaal staan manden waarin u
houdbare voedselwaren kunt deponeren
voor de Voedselbank Enschede - Haaksbergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00
uur.
■
Wenst u bezoek van de parochie i.v.m.
ziekte, laat dat dan weten. Dit kan bij één
van de kosters. Zij geven het dan door aan
de Ziekenbezoekersgroep;
■
Voor vragen over de Kerkradio kunt u
terecht bij de heer Hans te Lintelo, Poetengraadshof 16, tel.: 57 232 07 hans_telintelo@kpnmail.nl;
■ Voor vragen over het parochiekerkhof kunt
u terecht bij mevrouw de Mönnink, Zij is
woensdagochtend in het Alfons Ariënshuis,
te bereiken op tel.: 053 - 57 439 29, email:
begraafplaatsbonifatius@franciscusparochie.nl.
■ In verband met een privéomstandigheden
van onze kosters zijn we dringend op zoek
naar versterking. Heeft u belangstelling,
neemt u contact op met de heer Hans te
Lintelo, Poetengraadshof 16, tel.: 57 232 07
of mailen naar hans_telintelo@kpnmail.nl;
■ Op 9 en 23 augustus verschijnt er geen
Rond Haaksbergen. Denk dus aan tijdige
opgave voor (mis) intenties.

o.l.v. van lourdes (zaal)
WOENSDAG 20 JUNI OM 09.00 UUR:
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor W. Rekveld.

kapel het wiedenbroek
ZATERDAG 16 JUNI OM 10.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR
EN OUDERENKOOR.
Voorganger: de heer B. ten Hove.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
IN HET WEEKEND VAN 16 EN 17 JUNI IS ER MEDEDELINGEN:
GEEN VIERING IN DE R.K. KERK IN BUURSE. ■ Elke dinsdag is de pastorie open van 18.30
tot 19.00 uur voor het opgeven van intenU BENT VAN HARTE WELKOM IN ÉÉN VAN
ties. U kunt intenties ook opgeven via
DE ANDERE PAROCHIEKERKEN.
marwbg@outlook.com, of via de telefoon:
06 12773335.

H. MARCELLINUS BOEKELO
Geen viering. U bent welkom in één van de andere vieringen.

Zaterdag
16 juni
10.30 uur
Het Wiedenbroek
Communieviering
B. ten Hove
Bonifatiuskoor en
Ouderenkoor

17.30 uur
Het Saalmerink
Communieviering
B. ten Hove
Ouderenkoor
18.30 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor

Zondag
17 juni
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
H. Zegger
Pablokoor

Een plek van gedenken en rouwen
Wanneer verdriet het leven doorkruist, ongeluk het leven breekt, alles andersmaakt, kan
een kerk een plek zijn van gedenken en
rouwen.
In de dagen na Pinksteren was de Bonifatiuskerk in de Veldmaat zo’n plek waar vele honderden mensen samenkwamen.
Jonge mensen die Bibi Westendorp hadden
gekend. Leeftijdgenoten die haar verhaal
hadden gehoord, ouderen die met de familie
meeleefden.
Met Pasen was pas duidelijk dat Bibi, een
jonge vrouw van 25 jaar, een fatale ziekte bij
zich droeg.
Enkele dagen na Pinksteren was het afscheid.
Ontelbaar velen waren in de dorpskerk samengekomen. De kerk, waar Bibi was gedoopt, de
plek waar zij jarenlang als misdienaar actief
was geweest, dát was de plek waar familie,
vrienden en bekenden nu afscheid namen.
Tien voor zeven, de grote kerkklok klonk in de
stilte. Bibi werd, begeleid door haar vriend,

omringd door haar naaste familie, binnengedragen in de kerk waar mensen vaak samen
hebben geluisterd naar verhalen dat er méér
is tussen hemel en aarde, méér dan wat we
weten en kunnen vermoeden.
Het Pablokoor zong het lied “Als alles duister
wordt, ontsteek dan een kaars als een lichtend
vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit
meer dooft.”
Rond Bibi werden kaarsen ontstoken en in de
stilte van het gebouw werden woorden van
herinnering gesproken. Dierbare woorden.
Het vuur van de kaarsen bleef branden, als
een licht dat nooit meer dooft.
Wat goed dat we in onze dorpen plekken hebben waar we zó kunnen samenkomen om te
gedenken en te rouwen.
Wat goed als we die plekken kunnen
behouden.
Thij Willems
Werkgroep Kerkbijdrage

OP WEG

R.K. Parochie
Assisië eigenlijk ook
Zo isvan het
Behulpzaam, vrolijk
enSt. Franciscus
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
ziekteproces
recht doorParochiesecretariaat:
zee. “Dat
Alphonsmet
Ariënshuishaar
(053) 574 39
29
email: alphonsarienshuis@introweb.nl
was Bibi ten voeten
uit”. gegaan. 50 Dagen lang,
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
tussen Pasen en PinksteDe betrokkenheid van
Bibi drong door in haar ren, is Bibi dapper het
werk als maatschappelijk gevecht aangegaan met
dienstverlener bij het deze oneerlijke strijd.
Leger des Heils. “Voor Ze kreeg helaas geen
minderheden opkomen enkele kans. De ziekte,
in een vergevorderd
was haar passie.”
De goedlachse Bibi stond stadium, viel niet meer
bekend als een gezel- te behandelen. Voor
lig en eerlijk persoon, haarzelf en haar omgedie graag mocht pra- ving kwam dit bericht
ten. “Ze struikelde soms als een enorme schok.
over haar woorden”. Bibi Lioba Westendorp.
“Als haar gedachten de In de bloei van haar
overkant van de gracht leven is zij weggerukt.
hadden bereikt, stond Zij genoot intens van
haar lijf nog aan wal.” het leven. Vrolijk, humo-

Week 24 13 juni 2018

parochiepagina
St. Franciscus van Assisië

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

Herinnering aan Bibi

ristisch, met een grote
wil en energie voor tien.
Zó enthousiast over
alles wat ze meemaakte.
Oneindig lang kon ze
erover praten. Maar nu
is aan die oneindigheid
toch een einde gekomen.
Het werd stil met
Pasen. Op 22 mei 2018
heeft zij het leven
los
moeten
laten.
Jarenlang heeft Bibi zich
vrijwillig ingezet voor
de St. Bonifatiuskerk en
haar dorpsgenoten in de
Veldmaat. Als misdienaar

en later als acoliet, was
ze vaak in de weer. En
ook op het allerlaatste
moment, kon vader Jos
altijd op haar rekenen.
Samen met hem en
tweelingzus Bo, heeft
Bibi veel heilige missen
gediend. In háár kerk, de
kerk van haar gezin en de
kerk waar Bibi nog graag
had willen trouwen met
Mark, de liefde van haar
leven. Het werd er met
de paplepel ingegoten.
De St. Bonifatiuskerk was
dan ook haar tweede

thuis. En ondanks dat
Bibi in haar leven geen
enkel feestje wilde missen, maakte ze altijd tijd
voor het dienen van een
mis.
Ze genoot ervan. Iets
doen voor een ander was
voor haar een vanzelfsprekendheid.
Precies
zoals ze was; gedreven, sterk en het liefst
omringd door mensen.
Liefde voor haar naasten en in het bijzonder
voor hulpbehoevenden
en kinderen. Zoals God

het haar heeft geleerd.
Zo’n groot hart voor
haar medemens. De
appel valt niet ver van
de boom. Vorige week
hebben we definitief
afscheid genomen van
haar. Een prachtig plekje
op de begraafplaats van
háár kerk, tegenover haar
ouderlijk huis en aan de
andere kant van het pad
haar opa en oma. In de
Veldmaat. Haar thuis.
En nooit zullen we haar
vergeten. Haar naam zal
altijd genoemd worden.
Terug in Gods handen.
Maar we houden je vast
Bibi, want de sporen die

jij achterlaat - in de Veldmaat, maar ook ver daarbuiten - zijn onuitwisbaar.
Haaksbergen,
5 juni 2018
Rosalie van
Heumen-Veldhuis

Katholieke steun (gevraagd) voor Nationaal Holocaust Museum
“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woorden
van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal
Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder
104.000 uit Nederland. Het Nationaal Holocaust Museum beoogt de
vervolging en transportatie van en de moord op onze Joodse landgenoten te blijven gedenken. De Bisschoppenconferentie steunt de
realisatie van dit museum.

benodigde financiën bijeen te krijgen, is er een
Raad van Ambassadeurs
gevormd. Namens de
Bisschoppenconferentie
heeft mgr. Woorts zitting
in deze Raad.

In een medio april verzonden brief aan alle
priesters, diakens, reliHet is de bedoeling dat wing tot een permanent worden. Om daarvoor gieuzen, pastoraal werHolocaust een steeds groter draag- kers, parochiebesturen
er vanaf 2019 daadwer- Nationaal
kelijk met de verbou- Museum begonnen kan vlak te creëren en de en parochianen in het

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

de komende generaties.”
Door de realisatie van
het Nationaal Holocaust
Museum te steunen, “willen wij er als R.-K. Kerk in
Nederland aan bijdragen
dat de herinnering aan
de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog, in
Des te belangrijker zijn het bijzonder de Joodse,
daarom plaatsen van her- levend blijft,” aldus mgr.
innering waar in woord Woorts.
en beeld de verhalen verteld blijven worden aan Zie de website van het
Aartsbisdom
Utrecht
schrijft hij: “Steeds minder mensen hebben nog
persoonlijke herinneringen aan de tragedie die
zich tussen 1940-1945 in
ons land en daarbuiten
heeft voorgedaan.

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

museum voor meer
informatie over de doelstellingen en de realisatie
van het Nationaal Holocaust Museum alsook
het
rekeningnummer
waarnaar een financiële
bijdrage kan worden
overgemaakt:
https://jck.nl/nl/
longread/bouwen-aanhet-nationaal-holocaustmuseum.

•

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

