Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
HOOGFEEST GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER

ST. PANCRATIUS
ZONDAG 24 JUNI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS
DAMES- EN HERENKOOR.
Voorganger: pastor T. Korterik. Lectrice:
mevrouw D. Laarhuis. Acolieten/misdienaars:
Rosalie Hackmann en Amy van Uem. Koster:
de heer H. Abbink.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
JAARGEDACHTENIS: Aleida Willemina Lansink
– Bouwhuis; Johan Lansink.
GEBEDSINTENTIES: Bennie van Sark; Hennie
ter Huurne en Adele ter Huurne – Termathe;
Bennie van Sark; Bernarda Nieuwenhuis –
Klein Rot; Antoon Kamp en Annie Kamp – van
der Kuil; ouders Kuiper – Op de Woerd; Hennie
Busschers.

MEDEDELINGEN:
■ Tot en met eind september is de monumentale St. Pancratiuskerk elke dinsdag- en
donderdagmiddag van 3 tot 5 uur geopend
voor bezichtiging, waarbij een lid van de
groep Kerkbezichtiging u desgewenst rond
kan leiden.
■
Het Pancratiussecretariaat is van 2 juli
t/m 26 augustus alleen op de dinsdag- en
woensdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur
geopend.
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in
de St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 1
juli, 7 oktober, 4 november en 2 december.
■
Ook tijdens de zomermaanden is er 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.

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
houdbare voedselwaren kunt deponeren
ZATERDAG 23 JUNI OM 18.30 UUR: GEZINSvoor de Voedselbank Enschede - HaaksVIERING M.M.V. HET REGENBOOGKOOR
bergen. Openingstijden 09.00 uur tot 18.00
O.L.V. DHR. TON TEN HAGEN
uur.
Voorganger: pastoraal werker mevrouw C.
Wenst u bezoek van de parochie i.v.m.
Berbee. Lector: mevrouw Sandra Spool- ■ 
ziekte, laat dat dan weten. Dit kan bij één
der. Acolieten: Jonna Diepenmaat en Mats
van de kosters, zij geven het dan door aan
Diepenmaat. Processiekruisdrager: Maud
de Ziekenbezoekersgroep.
Borghuis. Kosters: de heren C. Vaanhold en J.
■
Voor vragen over de Kerkradio kunt u
Kroeze.
terecht bij de heer Hans te Lintelo, PoeJAARGEDACHTENIS: Henriëtte van Limbeek
tengraadshof 16, tel.: 57 232 07 hans_telin- Haghuis;
telo@kpnmail.nl.
GEBEDSINTENTIES: Tineke Portier; Annie ten
Dam – Leferink; pastoor Bernard Boerstal ■ Voor vragen over het parochiekerkhof kunt
u terecht bij mevrouw de Mönnink, Zij is
(i.v.m. geboortedag 21 juni); Johan ten Voorde
woensdagochtend in het Alfons Ariënshuis,
(i.v.m. geboortedag 23 juni); overleden familie
te bereiken op tel.: 053 - 57 439 29, email:
Lansink – Lubbers; Marietje in den Nieuwenkbegraafplaatsbonifatius@franciscusparoamp – Horck (i.v.m. geboortedag 24 juni);
chie.nl.
DONDERDAG 28 JUNI OM 09.00 UUR: LAU- ■ In verband met privéomstandigheden van
onze kosters zijn we dringend op zoek naar
DEN, THEMA PINKSTERTIJD.
versterking. Heeft u belangstelling, neemt
Voorganger: de heer J. Westendorp. Koster de
u contact op met de heer Hans te Lintelo,
heer J. Kroeze.
Poetengraadshof 16, tel.: 57 232 07 of maiGebedsintenties: zie zaterdagavond.
len hans_telintelo@kpnmail.nl.
■ Op 9 en 23 augustus verschijnt er geen
MEDEDELINGEN:
Rond Haaksbergen. Denk dus aan tijdige
■ In het weekend van 22, 23 en 24 juni is
opgave voor (mis) intenties.
wederom “De Veldmaat Bruist”. Voor de
ouderen is een speciaal programma op ■ In de tweede helft van dit jaar zijn er minder
zaterdagavondvieringen in onze kerk. Hou
vrijdag 22 juni van 13.30 tot 17.00 uur in de
Op Weg dus goed in de gaten.
tent op het DVO-terrein. Wij nodigen alle
ouderen, zieken en belangstellenden (uit ■ Op de eerste donderdag van de maand zal
er ingaande juli 2018 een Eucharistieviering
heel Haaksbergen) uit voor deze middag
om 09.00 uur zijn. Op de andere donderdavol plezier, gezelligheid en ontspanning.
gen blijven de Lauden.
■ In het torenportaal staan manden waarin u

kapel het saalmerink

o.l.v. van lourdes (zaal)

VRIJDAG 22 JUNI OM 10.30 UUR: HEILIG WOENSDAG 27 JUNI OM 09.00 UUR:
COMMUNIEVIERING.
AVONDMAAL.
Voorganger: pastor werker M. Dijkman.
Voorganger: dominee G. Elzenga.

kapel het wiedenbroek
VRIJDAG 22 JUNI OM 15.00 UUR: HEILIG AVONDMAAL.
Voorganger: dominee G. Elzenga.

MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 23 JUNI, 19.00 UUR: EUCHARIS- MEDEDELINGEN:
■ Elke dinsdag is de pastorie open van 18.30
TIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR.
tot 19.00 uur voor het opgeven van intenties.
Voorganger: pastor W. Rekveld; Lectrice:
U kunt intenties ook opgeven via marwbg@
mevrouw M. Wilmink; Misdienaar: Wout
outlook.com, of via de telefoon: 06
Heuzels.
12773335.
JAARGEDACHTENIS: overleden ouders van
Mast- Liesbrock.
GEBEDSINTENTIES: Frans ter Huurne Buursink.

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

Zaterdag
23 juni

18.30 uur
Bonifatius
Gezinsviering
C. Berbee
Regenboogkoor

19.00 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
W. Rekveld
Parochiekoor

Zondag
24 juni

09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
T. Korterik
Pancratiuse Damesen Herenkoor

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

OP WEG

Zo zal het zijn

Deze
profetische
woorden
spreekt
Zacharias, de vader
van de Voorloper van
Jezus, als hij vertelt
hoe zijn kind zal heten:
Johannes. Zijn familieleden verwachten, dat
het kind zal worden
genoemd naar zijn
vader. In die dagen
was dat algemeen
gebruikelijk. En nog
niet zo lang geleden
zag je dit ook bij ons:
dat een kind (ook voor
wat betreft de roepnaam)
vanzelfsprekend werd vernoemd
naar zijn of haar opa of
oma. Waarom zou je
toch afwijken van zo’n
jarenlange
traditie?
Maar Zacharias doet
het toch. Hij geeft
zijn zoon de naam,
die de engel hem
heeft gezegd. En dat
doet hij niet zonder
reden. Want de naam
Johannes betekent:

“God is genadig”.
Deze betekenis verwijst naar het feit, dat
God iets nieuws gaat
beginnen. Over zes
maanden zal Jezus
geboren worden, de
Redder, de langverwachte Messias, de
Zoon van God. Johannes zal de ‘voorbode’
zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Hij
zal de weg bereiden
voor de komst van de
Verlosser. Dit gebeuren laat zien hoe God
betrokken is bij onze
geschiedenis. Hij is in
ons leven aanwezig.
En als Hij het nodig
vindt, doorbreekt Hij
de grauwsluier die
ons menselijk leven
soms bedekt. Hiermee
wordt ons een hart
onder de riem gestoken: we zijn niet overgeleverd aan de sleur
van alledag; maar als
gelovige mensen mag

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 Vaarhorst

de vlam van de hoop in
ons hart blijven branden;
mogen we erop vertrouwen, dat God ons leven
leidt. Daarom vieren we
midden in de zomer op zondag 24 juni - de
geboorte van Johannes de Doper. Zoals de
bekende monnik en theoloog Anselm Grün dit zo
mooi zegt: "De uiterlijke
zon, die ’s zomers overvloedig schijnt en ons
verwarmt, neemt vanaf
24 juni af. Maar de innerlijke zon, die ieder in zijn
hart meedraagt – voor
de eerste christenen
was de zon een symbool
van Christus, de Verrezene, zal vanaf de zomer
toenemen”.
Zo zal het zijn.
Pastoor André
Monninkhof

De afgelopen tijd is
‘privacy’ een hot item
geweest in de media.
Dat heeft alles te maken
met de nieuwe wet op
de privacy, die onlangs
is ingegaan, maar zeker
ook met het gedoe rond
‘Facebook’. Marc Zuckerberg moest uitleg komen
geven in de Amerikaanse
Senaat en het Europees
Parlement, maar hield
zich daar nog behoorlijk
op de vlakte. Wie zich
in de wereld van sociale
media begeeft, weet
inmiddels: ‘Ze weten veel,
zo niet alles van mij’. Op
basis van data weten de
mensen achter de knoppen nog eerder dan de
aanstaande moeder zelf,
dat zij in verwachting
is. In een land als China
gaat het nog verder. Daar
worden burgers met
een mobiele telefoon
gevolgd en scoren zij
punten op sociaal wenselijk of door de staat
gewenst gedrag. Ze kunnen dus ook punten verliezen. Wie onvriendelijk
is, zijn rekeningen niet
op tijd betaalt, verkeerde
meningen ventileert, kan
in de problemen komen.
Hij of zij kan bijvoorbeeld geen huis kopen

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

Week 25 21 juni 2018
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Inleveren kopij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. redactieopweg@franciscusparochie.nl

‘Ora et labora’
of bepaalde diensten
worden geweigerd. Dat
levert een boel stress op.
Dan is de wereld van ‘Big
Brother’ van ‘1984’ van
George Orwell niet ver
meer. Kun jij je nog aan
zo’n wereld onttrekken?
En wat doet het met je,
als je goede humeur of
zelfwaardering zo afhankelijk wordt van de ‘likes’
op Facebook of het aantal
volgers op Twitter?
In die zin heeft ons geloof
ons veel te bieden. Want
wie gelooft of vertrouwt,
dat je door God gewild en
geliefd bent, hoeft niet
hijgerig op zoek te gaan
naar de waardering van
zoveel mensen om hem
heen.
‘Ik ben al geliefd’.
Bovendien reikt de christelijke traditie je ook een
levenswijze aan, waarbij
je ruimte neemt voor
stilte en gebed, tijd om
over je leven na te denken, ruimte voor jezelf,
voor mensen dichtbij je,
waar je zorg voor hebt of
die voor jou zorgen. Daar
kun je veel rust en geluk in
vinden. De kunst is om in

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

de wereld te leven, maar
niet van de wereld te zijn.
Een soort van kritische
distantie te houden. Dat
is eigenlijk wat de profeten in het oude testament
deden. Je kunt bijvoorbeeld de vruchten plukken van de smartphone,
maar het ding uitzetten
als je met iemand in
gesprek bent. Dan word
je niet gestoord en kun
je alle aandacht hebben
voor jouw gesprekspartner. Je kunt de geluiden
die met het binnenkomen van app-berichten
gepaard gaan, uitzetten,
zodat je nieuwsgierigheid niet voortdurend
geprikkeld en ‘beloond’
wordt. Dan kijk je alleen
op die momenten die je
zelf uitkiest. Mail kun je
op je telefoon bekijken,
maar ook thuis binnen
laten komen op je computer. Dan check je de
mail alleen, op bepaalde,
misschien vaste momenten op de dag. Het zijn
manieren om het stuur
van je leven in eigen

Foto Vaarhorst
hand te houden en
aandachtig te kunnen Pastoraal werker Frank
leven. Een reclame van de Heus

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
•

een groot meubelbedrijf
zegt: ‘Aandacht maakt
alles mooier’. Hoewel hier
commercieel ingezet, is
het een waarheid als een
koe. Aandacht maakt alles
mooier. Het is de kern van
bijvoorbeeld de Benedictijnse traditie: ‘Ora et
labora’ ‘Bid en werk’, en
van zoveel andere vormen van spiritualiteit binnen het Christendom en
andere godsdiensten.
Ik wens u, jou, toe, dat
je daar de komende
zomer de tijd voor hebt
en neemt. Rust lekker
uit, heb aandacht voor
alle het goede en mooie
van het leven, en kom
verkwikt weer terug als
je met vakantie gaat. En
voor iedereen die thuis
blijft: ‘Ook voor jullie een
mooie zomer!’

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

