
Nieuwsbrief 
Pastoraal Zuidoost Twente 
Woensdag 29 maart 2023 
 

Kopy (maximaal 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

 
 

Lonneker - vrijdag 31 maart: Lonneker Passie 
Vrijdag 31 maart is er een tocht door het dorp uitgezet, die om 19.00 uur 

begint bij de molen en eindigt op het Dorpsplein.  Het is de bedoeling dat 

iedereen die wil deelnemen naar de molen gaat. Voorafgegaan door een 

groot verlicht kruis volgt de groep, onder aanvoering van een verteller, de 

route door het dorp. Op diverse plaatsen wordt stilgestaan om te kijken 

en te luisteren naar de verschillende presentaties. Vele verenigingen en 

scholen doen mee. U ook? Een unieke ervaring in Twente! Op onze 

website leest u er meer over: 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/lonneker-passie-2023. Voor de 

trailer zie: https://www.youtube.com/watch?v=-1Z0Hgl-6Ek&t=7s 

 

 
 

Agenda parochie Maria Vlucht 
Glanerburg, Lonneker, Losser, Overdinkel 

 
Overzicht vieringen Goede Week Maria Vlucht 

 
Van vrijdag 31 maart (de Lonneker Passie!) tot en met tweede Paasdag vindt u in dit overzicht alle 

vieringen binnen onze parochie Maria Vlucht. Daar zitten veel vieringen bij die geschikt zijn voor 

kinderen. Ga dus gauw naar https://www.mariavlucht.nl/actueel/goede-week-2023 en pak uw 

agenda erbij! 
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Losser: zondag 2 april - Oecumenische Palmpasentocht 

Zondag 2 april is het Palmpasen. Net als voorgaande jaren zal er 

weer een oecumenische viering voor kinderen in de H. Maria 

Geboortekerk gehouden worden met pastor Berbée en dominee 

Marsman. Om 14.00 uur! Aansluitend is er een tocht door het 

dorp. Neem dus je mooie Palmpasenstok mee! Je vindt de route 

hier: https://www.mariavlucht.nl/actueel/oecumenische-

palmpasentocht-losser-2023  

 

 

Losser: woensdag 5 april – Lijdensverhaal voor kinderen met Ans te Lintelo 

Op woensdag 5 april in de Goede week zijn de communicanten met ouder(s) 

of grootouder(s) welkom in de H. Maria Geboortekerk, waar Ans te Lintelo 

samen met de werkgroep interactief het lijdensverhaal van Jezus vertelt. We 

staan stil bij Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen! Wat 

zegt ons dit verhaal in onze tijd? De rondgang door de kerk doen we in drie 

groepen en start om: 14.45 uur, 15.45 uur en 16.45 uur. Ook de communicanten van 2022 en 2021 

zijn van harte welkom en kunnen zich aansluiten bij de groepen op de bovengenoemde tijdstippen.   

 

 

Lonneker: zaterdag 8 april – Viering van vuur en water voor jong en oud 

Op zaterdag 8 april 19.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor de gezinsviering 

met het kinderkoor de Liedwientjes.  Dit koor zingt ook in de communievieringen 

op 11 juni. 

 

 

Agenda Jacobusparochie – Enschede 

Enschede Jacobuskerk: woensdag 29 maart - Op weg naar Pasen. Gespreksavonden in het 

Parochiehuis 

In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, 

waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema’s die in het teken van de Vastentijd staan. 

We doen dit aan de hand van de podcastreeks “Getuige van de Verrijzenis”, die je kunt vinden in de 

Postcastapp “Bidden Onderweg”. Nog twee avonden te gaan: 29 maart en 5 april. Waar: 

Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden bij 

Juliette Kemp op Hetty Mulder of via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  is gewenst, 

maar je bent ook zonder aanmelding welkom! 

 

KINDEREN Enschede Sint Jan 

Vrijdag 31 maart: Palmpaasstok maken 

Zondag 2 april: Gezinsviering 

Zondag 2 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen 

zingend met hun mooi versierde Palmpasenstokken in optocht door 

de kerk tijdens de viering op zondagmorgen om 10.00 uur. 

Vrijdagmiddag 31 maart kunnen kinderen die nog geen stok hebben er 

één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk van 15.30 uur tot 

ongeveer 17.00 uur. Aanmelden voor het maken van een 
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Palmpasenstok is noodzakelijk. Er is plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per 

stok gevraagd. Wie zelf al een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen. De versierde stokken 

blijven in de kerk tot zondagmorgen en mogen na de viering mee naar huis. Graag ontvangen we de 

stokken later weer terug.  

Aanmelden vóór 24 maart bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053 477 11 97 / 06 47 

41 65 29. En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl  of 053 476 86 67. 

 

KINDEREN Enschede Jozefkerk: Palmpasen. Kom jij ook? 

zaterdag 1 april: Palmpaasstokken maken 
zondag 2 april: Kinderwoorddienst 
Heb jij weleens een palmpasenstok gemaakt? Weet jij wat dat haantje betekent en waarom er dertig 
snoepjes aanhangen? Op zaterdag 1 april, 11 uur, gaan we palmpasenstokken maken in het 
parochiecentrum bij de Jozefkerk. Op zondag 2 april, 11 uur, mag je meelopen in de processie in de 
Jozefkerk. Daarna is er een kinderwoorddienst waarin je kunt luisteren naar het passieverhaal. Vind jij 
het leuk om mee te doen? Meld je aan via kwdjozef@katholiekenschede.nl. Misschien tot 1 of 2 april. 
Groetjes, Linda, Leonie, Louise, Christiaan en Marijke 
 
 

Enschede Jacobuskerk: zaterdag 1 april - Soepmiddag in parochiehuis aan de 
Walstraat 
De pastoraatgroep van de H. Jacobuskerk wil op zaterdag 1 april a.s. (geen 
grap) een SOEPMIDDAG organiseren in het parochiehuis aan de Walstraat. De 
voedselbanken geven steeds vaker aan nauwelijks nog te kunnen voldoen aan 
de steeds groter wordende vraag naar houdbare levensmiddelen. Zo’n lang 
houdbare voeding is soep in blik, waarbij met name de maaltijdsoepen ook 
nog eens extra veel gezonde voedingsstoffen bevatten. Wat zou het mooi zijn 
als wij die middag héél veel blikken soep mogen ontvangen, om daarmee 

vanuit de katholieke kerken van Enschede ‘n “kerkelijk steentje” bij te dragen aan de oproep van de 
voedselbank en dus aan de behoeften van onze medemensen, die het (meestal) tijdelijk moeilijk 
hebben! Je bent op 1 april van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur. In het parochiehuis worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. En….. natuurlijk is er soep voor onze bezoekers. 
Kosten: 1 blik maaltijdsoep! Wil je meehelpen bij de ontvangst of heb je een activiteit die erbij past, 
meld je dan aan bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via 
mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl . 
 
 
Enschede Ontmoetingskerk: dinsdag 4 april - Oecumenische sobere maaltijd 
De Sobere Maaltijd hopen we te houden op dinsdag 4 april in de Ontmoetingskerk aan de 
Varviksingel. Voor meer  informatie en opgave kun je mailen  naar rinavdhulst@kpnmail.nl. Zie voor 
meer informatie agenda Franciscusparochie. 
 
 
Enschede Jacobuskerk: vrijdag 7 april - Uitvoering Jesus Christ Superstar door Studio ’65 

Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, zal Studio ’65 opnieuw een 

uitvoering geven van een aantal bekende liederen uit “Jesus Christ 

Superstar” in de Jacobuskerk. De uitvoering begint om 20.00 uur, 

gezien de te verwachten belangstelling is het verstandig op tijd te 

komen want vol = vol. Er kan niet gereserveerd worden. Toegang is 

gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd. 
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Enschede Jacobuskerk: Zondag 23 april - Missa in Mysterium 

Voor het eerst in jaren gaat Wishful Singing weer samen met Herman Finkers 

het land in om “In Mysterium” te vieren. Reserveren voor de Missa in 

Mysterium kan via de website www.wishfulsinging.nl. Wij vragen u bij de 

reservering een bijdrage van € 7,50 p.p. om deze kosten te kunnen dekken. 

Na afloop is er de mogelijkheid een nazit bij te wonen in de foyer van het 

Wilminktheater. Hier gaan Herman Finkers, Annemiek Schrijver en pater Marc 

Loriaux met aanwezigen in gesprek. Ook hiervoor reserveert u via de website  

www.wishfulsinging.nl, die prijs is inclusief koffie of thee. 

Reserveren is verplicht. Aan de kerkdeur kan je geen plaats krijgen. Vanwege de verwachte 

belangstelling moet de reservering on-line vooraf worden gedaan. 

 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen 
 

KINDEREN Haaksbergen Bonifatius: zaterdag 1 april - Workshop voor kinderen 

‘Palmpaasstok versieren’ 
Zaterdagmiddag 1 april is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat 
van 15.30 tot 16.30 uur een workshop voor kinderen ‘Palmpaasstok 
versieren’.Opgave bij 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Ook 
hulpouders zijn welkom! 
 
 
 

 

Buurse: zondag 2 april - Wandelen voor Zuid 

Soedan 

Om aan de gewelddadige burgeroorlog te 

ontkomen, moesten Awut en haar kinderen 

een barre, dagenlange voettocht maken door 

de wildernis. Zonder eten of drinken op weg 

in de hoop ergens een veilige plek te vinden 

waar ze welkom zijn. Was voor Awut gaan lopen de enige manier om te reizen, voor ons is wandelen 

vaak een vorm van ontspanning en doen we voor ons plezier. 

Graag nodigen wij u uit om op zondag 2 april met ons te gaan 

wandelen voor het vastenactieproject in Zuid Soedan.  

Het vertrek is om 13:30 uur bij de R.K. kerk in Buurse. De 

wandeling voert ons langs de Buurserbeek en door het Witte 

Veen. Een tocht van ongeveer 8 km. Onderweg staan we een paar 

keer stil voor een moment van bezinning over de zorg voor onze 

planeet, ons gemeenschappelijk huis. Rond 15:30 uur zijn we weer 

terug bij de kerk. Daar is dan koffie met een broodje en of een kop 

soep. De middag sluiten we af met een korte gebedsviering. 

Deelname is gratis maar een vrije gift voor het vastenactieproject 

wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden hoeft niet maar mag wel: 

jan.hofhuis@home.nl. Werkgroep Vastenactie 2023. Johan 

Hofhuis. 
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Uitnodiging voor vieringen in kleine kring in de 
Goede Week 
Voor mensen die dagelijks worden 
geconfronteerd met beperkingen door een 
gevorderde leeftijd, door ziekte, die zich 
eenzaam voelen, van wie een geliefde is 
gestorven of die te maken hebben met 
tegenslag, valt het niet altijd mee om te blijven 
geloven in de belofte van Pasen. In de vieringen 
in de Goede Week en met Pasen kunnen we 
ervaren en ons vertrouwen versterken dat eens 

het licht van die glorievolle toekomst voor ieder van ons zal doorbreken. 
Voor parochianen die door hun persoonlijke situatie graag in een wat kleinere kring willen vieren, 
samen met mensen die min of meer in dezelfde omstandigheden verkeren, worden in deze Goede 
Week twee speciale eucharistievieringen gehouden. U bent van harte welkom in deze 
eucharistievieringen die plaatsvinden op: 

• woensdag 5 april 2023 om 09:30 uur in de Pancratius kerk aan de Markt in Haaksbergen, ingang 
via de Mariakapel 

• donderdag 6 april 2023 om 09:30 uur in de H.H. Bonifatius en Gezellen kerk aan de 
Veldmaterstraat. 

De voorganger in deze vieringen is pastor Willy Rekveld. Na deze vieringen is er gelegenheid om 
onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij gezellig na te praten. De 
samenwerkende bezoekgroepen in Haaksbergen. 
 
 

Haaksbergen Richtershof: woensdag 5 april - 
Oecumenische Sobere Maaltijd 
Sober leven en hierover nadenken kun je voor jezelf 
praktiseren gedurende de gehele veertigdagentijd, maar 
we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een 
gezamenlijke sobere maaltijd in de Goede Week. Deze 
wordt gehouden op woensdag 5 april van 18.00 tot 19.00 
uur in de Richtershof, Jhr. von Heijdenstraat 4 in 
Haaksbergen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar 
een vrije gift voor het vastenactieproject  2023: hulp aan 

vluchtelingen in Zuid-Soedan is zeer welkom! Na afloop kunt u nog deelnemen aan een Stilteviering 
in de Protestantse Kerk ernaast. Voor meer informatie en opgave (hoeft niet maar is wel fijn) kunt u 
e-mailen naar: rinavdhulst@kpnmail.nl.  NB: Eigen bord en bestek meenemen! Meld bij uw opgave 
dat u naar de Richtershof komt! 
 
 

Haaksbergen Bonifatius: donderdag 6 april (Witte 
donderdag) – maaltijd van Verbondenheid 
Dit jaar willen we weer, nadat het twee jaar niet mogelijk 
was, op Witte donderdag een Tafel van Verbondenheid 
vieren. Een eenvoudige broodmaaltijd met gebeden en 
gezangen. Het is op donderdag 6 april om 17.30 uur in de 
gemeenschapsruimte van het Ariënshuis (bij de 

Bonifatiuskerk in Haaksbergen). Samen vieren en eten geeft verbondenheid, we hopen dan ook dat u 
dit samen met ons wilt vieren.  Er wordt van u een bijdrage van 5 euro gevraagd. Wat overblijft gaat 
naar de Vastenactie. Neemt u zelf een bord en bestek mee. U kunt  zich aanmelden bij Leonie Rutte, 
tel: 06 200 37 083. 
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Boekelo Momentum: vrijdag 7 april – ‘Jesus Christ Superstar’ 

Vrijdag 7 April verzorgt het koor ‘Inspiration’ een uitviering van Jesus Christ 

Superstar. De rol van Jezus wordt vertolkt door Rutger de Vries. Locatie 

Marcellinuskerk/Momentum Boekelo. Aanvangstijd: 19.30 uur. Entree: €12.50 

(€10 voorverkoop via koorleden) info: www.koor-inspiration.nl)). 

 
 
Paasavond Bonifatiuskerk: zaterdag 8 april - Viering van ‘Vuur en Water’ 
Voor jong en oud maken we zaterdagavond 8 april a.s. de overgang van Stille 

Zaterdag naar Pasen. Om 19.00 uur komen we samen 
in de Bonifatiuskerk. Pastoraal werker Frank de Heus 
gaat voor. Het Pablokoor zingt. De communicanten 
van dit jaar zijn in het bijzonder uitgenodigd, maar de 
viering is bedoeld voor zowel kinderen als 
volwassenen. We volgen in de viering het ritme van 
het avondgebed in kloosters in een afwisseling van 
actieve inbreng en meditatieve rust. De kerk wordt 
sfeervol verlicht. Kinderen wordt gevraagd een 
zelfgemaakt Paasei (van papier) mee te nemen met 
een lus eraan met een eigen geschreven ‘Paaswens’ 
erop. Wat wens je anderen juist met het feest van 

Pasen toe? Die wensen hangen we tijdens de viering in de kerk op. Water en vuur, belangrijke 
elementen uit de Paasliturgie, de thematiek van ‘schepping’, ‘bevrijding’en ‘opstanding’ komen in de 
viering in persoonlijke ervaringen voorbij. We eindigen met het ‘U zij de glorie’. Ieder van harte 
welkom! 
 
 
Haaksbergen Bonifatius: dinsdag 18 april – uitnodiging vrijwilligersavond Bonifatiuskerk 
Onze Bonifatiuskerk en gemeenschap kan niet zonder u als vrijwilliger. Als dank voor uw inzet willen 
we u graag een gezellige avond aanbieden en wel op: Dinsdag 18 april  om  19.30 uur in de 
gemeenschapsruimte van de pastorie. Wij vragen u om u zich hiervoor aan te melden. Dit i.v.m. 
organisatie/inkoop. Aanmelden bij Hans te Lintelo (053 572 32 07) of Marian Nieuwenhuis (053 572 
75 08 / mnieuwenhuis@live.nl . Graag vóór 9 april! We hopen vele vrijwilligers te mogen begroeten. 
De locatieraad HH Bonifatius en Gezellen. 
 
 

Vrijwilligers gezocht! Help jij? 
 

Maria Vlucht: Het parochiebestuur zoekt nieuwe bestuursleden 

Het parochiebestuur van Maria Vlucht is dringend aan vervanging toe. Zet u uw talenten in om onze 

kerken te besturen? U vindt een persoonlijke uitnodiging, een uitgebreide toelichting en 

functieomschrijvingen op onze website. We rekenen op u! Hier leest u er alles 

over: https://www.mariavlucht.nl/actueel/het-parochiebestuur-van-maria-vlucht-zoekt-nieuwe-

bestuursleden- 

 

 

Losser: Wie wil het kostersteam versterken? 

Momenteel vervullen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 4 vrijwilligers de rol van koster. Bij 

toerbeurt nemen zij de taken op zich en vormen samen een (h)echt team. De kosters zien graag 

uitbreiding van het team.  Enkele kosters gaven aan gas terug te willen/moeten nemen vanwege 
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persoonlijke omstandigheden. Vandaar de prangende vraag: wilt u, lezer of lezeres, het kostersteam 

komen versterken, immers: “meer handen maken het werk lichter”.  Gerard Hazekamp en Tonny 

Kamphuis zijn graag bereid u informatie te verstrekken over wat het kosterschap inhoudt, hoeveel 

tijd e.e.a. in beslag neemt, wat het leuk maakt om koster te zijn.  Telefoonnummers: Gerard 06 

12139651; Tonny 06 51233850.   

 

Losser: Wie wil helpen met het livestreams van de kerkdiensten?                                                                       
Het voornemen is livestreams te gaan verzorgen vanuit de H. Maria Geboortekerk in Losser. Echter 
daarvoor zijn behalve apparatuur ook vrijwilligers nodig. Daarom de oproep: wie wil helpen de 
livestreams te verzorgen, de betreffende apparatuur (o.a. camera en laptop) te bedienen? Wie heeft 
er enige affiniteit mee?  Op wie zou 1 – 2 keer in de maand  een beroep gedaan mogen worden? 
Natuurlijk, vaker mag ook!  Heeft u interesse of wilt u meer weten? Carlo van den Beld heeft tijdens 
de coronaperiode menige livestream verzorgd en wil u graag informeren: tel. 06 24603580 of e-mail: 
c.vandenbeld@gmail.com 

 

 
 
 

Zuidoost Twente - Terugblik op de afgelopen weken 
 

Hoorzitting Glanerbrug in goede harmonie verlopen 

Maandag 13 maart was de formele hoorzitting over 

de voorgenomen kerksluiting van de O.L.V. van de H. 

Rozenkranskerk in Glanerbrug. Er werden ca. 50 

parochianen begroet. 

De bedoeling van deze avond was dat er nog 

bezwaren konden worden geuit en vragen konden 
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worden gesteld. Nadat Mien Besseler werd herdacht met mooie woorden en het ontsteken van een 

paaskaars, lichtte Marcel Brueker (voorzitter van de locatieraad) toe wat nodig zal zijn voor de 

toekomst van het parochiehuis als de kerk eenmaal gesloten is. Voorwaarde is echter wel dat er 

voldoende vrijwilligers zijn om onze geloofsgemeenschap levendig te houden. 

Pastoor Daggenvoorde beantwoordde daarna vragen uit het publiek. Zo werd duidelijk dat uit de 

toekomstige opbrengsten van de kerk en pastorie eerst het parochiehuis zal worden opgeknapt en 

dat ook zeker rekening zal worden gehouden met het behouden van kostbare bezittingen, zoals 

kerkramen, beelden en andere spullen. Ook zal het parochiehuis gebruikt kunnen blijven worden 

door de vele werkgroepen, de KVG en de Vincentiusvereniging. Vanwege dit gewenste 

multifunctionele gebruik zal het parochiehuis echter niet geconsacreerd worden, maar wel geschikt 

zijn voor vieringen. Al met al een prachtige ruimte voor onze geloofsgemeenschap. 

Een geschikte koper zal rekening moeten houden met de sociale cohesie van onze gemeenschap, dus 

niet elke koper zal ervoor in aanmerking komen.  

De aartsbisschop zal na beoordeling van alle notulen en verslagen een decreet uitbrengen. Tot die 

tijd kan het parochiebestuur al op zoek gaan naar een koper. Maar dat zal nog enige tijd vergen.  

Pastor Berbée noemde verder nog de noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven en samen 

activiteiten te ondernemen, zodat we ook in de toekomst een geloofsgemeenschap kunnen blijven.  

Wij houden u op de hoogte! Alle notulen vindt u (binnenkort) op de nieuwspagina van Glanerbrug: 

https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten  

 

 

Maria Vlucht: Eerste 

communicanten aan het werk 

Woensdag 15 maart waren er weer 

bijeenkomsten voor drie groepen 

communicanten in het 

parochiecentrum in Losser. Zij zijn 

zich flink aan het voorbereiden met 

leuke activiteiten. Nu maakten ze 

een uitnodiging voor het 

communiefeest. De stemming zit er 

al goed in, kijk maar naar de foto! Een overzicht van hun activiteiten vind je op hun speciale 

pagina: https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-eerste-h-communie 

 

 

Bijbelgroep ‘Bijbel en praktijk’ nu ook mee te maken via Whatsapp-groep 

Sinds kort komt er eens in de maand een nieuwe groep voor 30- tot 50-jarigen samen om zich samen 

over de Bijbel te buigen en te zien en ontdekken, wat relevant is voor je eigen dagelijkse leven. Een 

verslag van de tweede bijeenkomst vind je op www.katholiekenschede.nl . 

Interesse om aan te sluiten? Neem contact op met huubruel@hotmail.com of anders met Frank de 

Heus. Het is ook mogelijk om via een whatsapp-groep ‘Bijbel en Praktijk’ deel te 

nemen. Dan ontvang je de besproken Bijbeltekst met vragen en suggesties ter 

overweging na iedere nieuwe bijeenkomst. Wellicht is dit iets voor diegene die op 

dit moment te druk zijn of voor hen die liever vrijblijvend op afstand willen 

deelnemen, maar wel geïnteresseerd zijn. 
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Enschede Ontmoetingskerk: Mooie opbrengst benefietbijeenkomst 
voor Syrië 
Onlangs bezocht Yasmin Haider de Syrische hoofdstad Damascus. Door 
Damascus juist nu te bezoeken kreeg Yasmin de gelegenheid om 
zuster Joseph Marie te interviewen over het diaconale werk van de 
kerken in Damascus. Het interview vond plaats tegen de achtergrond 
van de altijd weer inspirerende muur in de slaapkamer. Door de jaren 
heen hebben de bombardementen scheuren in die muur veroorzaakt. 
Elke scheur wordt door Yasmins moeder met een penseel tot een takje 
van hoop gemaakt. 
Een benefietbijeenkomst in de Ontmoetingskerk bracht maar liefst € 
2437,-- op. Daar kan de kerk in Syrië veel goed werk voor de mensen 
mee doen. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer Vrouwen 
voor vrede, de Ontmoetingskerk en onze parochie. Meer over deze 
bijeenkomst kunt u lezen op www. katholiekenschede.nl . 

 

 

Enschede Zuid: Vorige week gingen de bloemen naar dhr. Bolster aan de 
Ypkemeulenstraat. Afgelopen zondag naar mevr. Roesink aan de Ploegstraat. 
 
 

Ter inspiratie 
 

Chrismamis in Apeldoorn 

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats 

op woensdag 5 april 2023 in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn 

(Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). U bent allen van harte 

welkom. In dit nieuwsbericht wordt de viering toegelicht door 

kardinaal Eijk zelf: https://www.mariavlucht.nl/actueel/chrismamis-

2023 

 

 

Inspiratiepagina Goede Week en Pasen 

De Goede Week en Pasen staan voor de deur. Maar wat betekenen al die bijzondere dagen eigenlijk? 

Dat en nog veel meer - zoals tips voor kinderen, leuke websites en natuurlijk een overzicht met 

vieringen - vindt u allemaal op onze website. Ga dus gauw naar https://www.mariavlucht.nl/goede-

week-en-pasen en u kunt goed voorbereid Pasen vieren! 

 

 

De intocht in Jeruzalem (Matt 21: 1-1) door Carla Berbée, pastoraal werker 

Gezegend wie komt in de naam van de Heer!  

We vieren palmzondag en de kinderen mogen een palmpaasstok maken. Met fleurige linten, lekkere 

dingen -zoet en zout-, eitjes en boven aan de top: een broodhaantje! 

De muziek gaat voorop door het dorp of door de wijk.  En alle kinderen met hun stok trotst 

erachteraan. Soms is de stok al half leeggesnoept nog voor de optocht ten einde is. Andere kinderen 

brengen hun trofee naar iemand anders: een oma of opa, een ziek kind of zomaar iemand in het 

bejaardenhuis. Iets afstaan wat jezelf gemaakt hebt, dat is voor jonge kinderen heel moeilijk. En voor 

sommige volwassen ‘kinderen’ nét zo! 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/chrismamis-2023
https://www.mariavlucht.nl/actueel/chrismamis-2023
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Hoe mooi of hoe vol de palmpaas gemaakt is, maakt niet uit. Het 

gebaar telt: hij wordt met een big smile aangenomen. “Gezegend 

wie komt in de naam van de Heer.” 

In symboliek van de palmpaasstok komt de hele Goede Week aan 

bod: het kruis van Goede Vrijdag; de haan die kraaide toen Petrus 

zijn vriendschap met Jezus ontkende, bang voor zijn eigen hachje. 

Het brood van Witte Donderdag. De palmtakjes van Palmzondag 

waarmee alle fans enthousiast zwaaiden bij de stadspoort van 

Jerusalem. Maar daar was vrijdag weinig van over. En vooral: de 

eitjes: teken van nieuw leven, van een nieuw begin. 

Ook wij dragen ieder onze levensboom mee: het zoet én het bitter 

door elkaar. In het besef van het perspectief: je hoeft niet te 

bezwijken onder je last, je kunt elkaar steunen. “Gezegend wie komt 

in de naam van de Heer.” 

 

 
Contactgegevens pastoraal team 
Pastoor Paul Daggenvoorde:  p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407 
Parochievicaris Willy Rekveld:  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl,  06 208 74 866 
Pastoraal werker Carla Berbée:  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558 
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833 
Jongerenwerker Ans te Lintelo:  Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689 
 
Live-streams (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending): 

➢ Prefatie van deze zondag en Canon 7 

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-

De-Veldmaat 

Gerardus Majellakerk Overdinkel: 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg 

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie 

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen 

Sint Jankerk Enschede: https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA 

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede 

 
Websites parochies: 
www.mariavlucht.nl 
www.katholiekenschede.nl 
www.franciscusparochie.nl 
 
Facebookpagina’s parochies: 
https://www.facebook.com/Mariavlucht/ 
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/ 
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/ 
 
U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code: 
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Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede        
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCq0wy5MQBZt1g 
 
Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg 
 
Parochie Maria Vlucht 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
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