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Kopy vóór dinsdag insturen aan: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

 

 

Agenda volwassenen 
 

Online: woensdag 7 december - Webinar 'Hoopvol 
op weg naar een synodale kerk'  
Hier hoeft u de deur niet voor uit!  Woensdag 7 
december om 19.30 uur kunt u online meedoen. 
Wilt u ook de Vespers meemaken, ga dan om 19.00 
uur al kijken. De webinar is online ook terug te 
kijken, dus u bent niet gebonden aan dit tijdstip. 
Prof. dr. Myriam Wijlens (oorspronkelijk uit Losser!) 
geeft de inleiding: zij is lid van het secretariaat van 

de bisschoppensynode en zal het werkdocument toelichten. Daarna reageren vier sprekers 
inhoudelijk: een jongere, een migrant, een religieus, bisschop De Korte en Jos Moons s.j.   
Meer informatie en de link vindt u op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/webinar-
hoopvol-op-weg-naar-een-synodale-kerk  
 
 

Haaksbergen-Buurse-Usselo PKN: zondag 11 december - intrededienst 
nieuwe dominee 
"Twente is helemaal nieuw voor mij", bekent de 62-jarige dominee 
Wiebke Heeren. Zij komt van oorsprong uit Duitsland. De afgelopen zes 
jaar was zij werkzaam in de Friese gemeente Trynwâlden. 
Heeren gaat voor vijftig procent aan de slag in Haaksbergen en voor 
vijftig procent in Usselo. De intrededienst in Haaksbergen is zondag 11 

december 's ochtends om 10.00 uur in de protestantse kerk aan de Jonkheer von Heijdenstraat 4. De 
dienst in Usselo is om 15.00 uur 's middags.  
 
 

Glanerbrug: vanaf 9 december kunt u een keuzeformulier 
invullen 
Vanaf vrijdag 9 december a.s. liggen de keuzeformulieren 
klaar op ons secretariaat, waarop u uw voorkeur kunt 
aangeven over de toekomst van de gebouwen van 
geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de H. 
Rozenkrans. Alleen parochianen mogen stemmen! Op 
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maandag, woensdag en vrijdag is het secretariaat open van 9.00-11.00 uur. Tot 8 januari heeft u de 
tijd. U leest de hele keuzeprocedure in de volgende parochiekrant en ook op onze 
website: https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten 
 

 

Glanerbrug: woensdag 14 december - Advents-Kerstviering 
voor ouderen  
Woensdagmiddag 14 december wordt een advents-
kerstviering gehouden in het parochiehuis in de Kerkstraat. 
Vanaf 14.00 uur kunt u binnenlopen, de viering begint om 
14.30 uur. 
Alle mensen die dit kalenderjaar 80 zijn geworden en alle 
mensen die 80+ zijn, zijn van harte welkom. Pastor Rekveld 
zal voorgaan in deze viering. Na de viering drinken we samen 

gezellig een kopje koffie/thee met wat lekkers. U bent van harte welkom! Wilt u worden gehaald en 
gebracht dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Vloedbeld: 053 461 22 91 
 
 

Losser: woensdag 14 december - Brook Duo met 
Tweeduusterschavuit 
In de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein in 
Losser wordt een origineel, Twents en muzikaal 
kerstverhaal gespeeld, dat geschreven is en verteld 
wordt door Gert Jan Oplaat. Reserveren is beslist aan 
te raden, want het Brook Duo is inmiddels zeer 
populair! Voor € 10,00 incl. consumptie heeft u een 
bijzondere avond - deze begint om 20.00 uur. Lees er 
alles over op onze 
website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/brook-
duo-komt-naar-losser 

 

 

Jacobusparochie: Uw wens in de kerstwensenboom? 

In al onze drie parochiekerken, Sint Jozef, Sint Jan, Heilige Jacobus, zal weldra een 

dennenboom komen te staan die met uw hulp een ‘kerstwensenboom’ kan worden.  

In de kapel liggen papieren sterrren, kaartjes of anderszins, die zijn voorzien van een 

touwtje. U kunt op die sterren en kaartjes, dát wat uw hart u ingeeft, opschrijven. U mag 

natuurlijk ook uw eigen kaart(je) van thuis meebrengen. Vergeet dan niet er een lusje aan te maken, 

zodat u hem in de boom kunt hangen. 

Wat u schrijft, kan van alles zijn. U kunt een hartewens schrijven. U kunt 

opschrijven waar u van droomt. Een verlangen, een kerstgroet, een 

lichtpuntje, een spirituele gedachte of wát dan ook… 

Het uiteindelijke resultaat is dan een prachtige boom met hopelijk 

ontelbaar veel sterren en kaartjes die een warm en betrokken gevoel 

geven.  

 

 
Franciscusparochie – Kerstwensenboom: Ook in de kerken van de 

Franciscusparochie kunt uw wens of droom in een wensenboom ophangen!  
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Haaksbergen Bonifatiuskerk: vrijdag 16 december – Korenfestival 

 
 

 

Enschede Sint Jan: Wie heeft zijn jas laten hangen? 

Een paar weken geleden heeft iemand zijn of haar jas (merk Nike) 
laten hangen in de gang bij de parochiezaal van de Sint Jan. De 
eigenaar kan zich melden bij José Heitbrink: heitbrink1@home.nl.  
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Zuidoost Twente: Van placemat naar KLETSPOT 

Vooraankondiging van een nieuwe gespreksronde 

Het synodale proces is nog steeds gaande. Binnen Zuidoost Twente 

zijn veel gesprekken gevoerd. Mensen gaven ons terug dat het fijn 

was om met elkaar in gesprek te zijn, eens te kunnen zeggen wat je 

voelt bij verschillende zaken. We deden dat meestal aan de hand van 

onze eigengemaakte placemats.  

Daarom bieden we u in februari – maart 

2023 een nieuwe gespreksronde aan. 

Aan de hand van een KLETSPOT met vragen met als centraal thema 

‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ kun je zeggen wat je kwijt wilt. We doen het dit 

keer voor onszelf, voor elkaar, voor een vitale geloofsgemeenschap. We 

hopen dat u mee zult doen, dat we ons weer bijzondere 

ontmoetingsmomenten zullen herinneren.  

In januari willen we gespreksleiders bekend maken met de methode KLETSPOT. Dan kunnen in 

februari en maart 2023, zoals gezegd, de groepsgesprekken plaatsvinden.  

Namens de stuurgroep Synode gezamenlijke parochies Zuidoost Twente, hartelijke groet van Ans te 
Lintelo, Carla Berbée en Monique Lubbers 
 

 

Agenda kinderen en jongeren 

Weerselo: zaterdag 10 december - Theatergroep ‘sTOF  brengt “Stille Nacht..”   

Het gaat over Marieke. Marieke is een meisje van 16 jaar. Het zou je 
buurmeisje kunnen zijn. Tijdens een avondje stappen gaat het mis. Er is iets 
met haar. Veel later blijkt ze zwanger te zijn. Marieke’s toekomst ziet er 
ineens heel anders uit. Wat doen haar ouders? Waar is haar vriendje? Hoe 
reageren haar vriendinnen. Waar moet ze heen? Is er iemand die haar 
helpt? Hoe loopt dit af? 

Deze voorstelling die ongeveer een uur duurt, is serieus van opzet, maar zit toch vol humor. Er wordt 
gezongen als in een musical. En wat belangrijker is, Theatergroep ‘sTOF  zet een oer-oud verhaal om, 
in een stuk van deze tijd. Kortom genoeg aanknopingspunten voor nabespreking en beleving van de 
echte kerstgedachte. 
Wanneer: 10 december 15.00 uuur.  Daarna eventueel ontmoeting met de spelers. 
Waar: H. Remigiuskerk, Legtenbergerstraat 2, Weerselo. 
Aanvang: 15.00 uur 
Entree: Vrije gift; Koffie/thee/frisdrank: gratis. 
Auteur & regisseur: Michel de Wal. 
Zangcoach: Martine Bos 
 
 
Haaksbergen Oproep: ZANGERS (kinderen en volwassenen) GEVRAAGD voor familieviering KERST 

Zaterdag 24 december is er om 19.00 uur een familieviering in de 
Bonifatiuskerk in Haaksbergen. Het zou leuk zijn als daar een koortje bij 
zingt. Afhankelijk van wie zich aanmeldt zullen we meer of minder 
traditionele Kerstliederen zingen en Kerstrepertoire voor kinderen van de 
laatste decennia. Ton ten Hagen is bereid om één of twee keer met ons te 
oefenen. Stuur uiterlijk zondag 11 december a.s. een berichtje als je mee 
wilt zingen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33. 
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Enschede Sint Jan: zondag 11 december – Kinderwoorddienst ‘Deze kant op!’ 

We vieren om 10.00 uur in de warme parochiezaal! 

Het Adventsproject Levenslicht gaat over vijf bijzondere vrouwen die een 

belangrijke rol spelen in de afstamming van het kindje Jezus. Afgelopen 

zondag was het de beurt aan Ruth. Deze derde  Adventszondag gaan we het 

hebben over Rachab. Die vol vertrouwen en met gevaar voor eigen leven 

Israëlische verspieders hielp ontsnappen uit Jericho. De kinderen worden van 

harte uitgenodigd om zondag mee te doen.   

 

Enschede Sint Jozef: Ook in de Sint Jozef is er gedurende de Advent elke zondag een 

kinderwoorddienst tijdens de viering van 11.00 uur. 

 
 

Enschede: Kids Time – vrijdagmiddag 16 december over Driekoningen 
Zit je in groep 5,6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en 
feesten in het Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid 
ook leuk? Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en 
creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk. We 
gaan samen op ontdekkingstocht naar de weg van geloven. 
Op vrijdag 16 december 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal 
van de St.Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij 
elkaar met de Kids Time! Het thema voor deze bijeenkomst is: Driekoningen 
Driekoningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie 
koningen Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit 

het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de toekomst voorspellen. In de 
bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe koning van het joodse volk. Een heldere ster wees 
hun de weg naar het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus.Hij 
kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker ruikende hars die in zalf 
wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen wordt nog steeds gevierd, op de 1e zondag in Januari. 
Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal. 
Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je 
van harte welkom om er ook bij te zijn. Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om 
een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Neem een vriendje of vriendinnetje mee! 
Wie weet tot dan!!! 
Volgende data op de vrijdagen: 10 maart 2023: Vastentijd; 12 mei: zondag rustdag en 14 juli: 
Christoffel. 
Opgeven via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06 22 379 624. 
Begeleiders: Saskia, Engelien, Valerie en lieve moeders die regelmatig meehelpen. 
 

 
Zuidoost Twente: Dagje uit naar ‘Het feest van Licht’ 
De 12 plus jongeren uit Zuidoost Twente worden via 

whatsapp en langs deze weg uitgenodigd om op 

donderdag 5 januari 2023 mee te gaan naar Museumpark 

Orientalis, de Heilige Landstichting, gemeente Berg en Dal. 

Wat er te zien is? 

Het museumpark laat ervaren hoe in Het Christendom, het 

Jodendom en de Islam “Het feest van Licht”, Kerst, wordt 
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beleefd. In het park lopen we een route van 2, 5 km. Onderweg bezoeken we een Romeinse herberg, 

een ambachtenmarkt en een speciaal kunstproject met engelen. Er is ook een kerststallenexpositie, 

maar die is binnen. De jongeren betalen de entree en de versnaperingen zelf. Voor vervoer wordt 

gezorgd. Vertrek vanuit Losser over Enschede en Haaksbergen om 16.30 u. Onze route begint om 

18.00 u. We zijn rond 22.30 u. terug in Twente. Het belooft een mooie avond te worden.  Zie ook 

www.feestvanlicht.nl. Ans te Lintelo.  

 
 

Enschede: zaterdag 7 januari – Acolieten-Instructiemiddag ‘Dienen 
aan het altaar’ 

Op zaterdag 7 januari vanaf 13 uur is er een gezellige middag met 

uitleg om als acoliet bij het altaar te dienen. Dit is bedoeld voor 

huidige acolieten én voor wie dat misschien wel wil worden.  

Je krijgt uitleg in de Jacobuskerk en kan direct oefenen. Ook als je bij 

een andere kerk acoliet wil zijn, kan je je opgeven. Het grootste 

gedeelte is namelijk hetzelfde. Iedereen vanaf ongeveer 14 jaar is welkom! Je kunt je opgeven via 

pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl en ook voor vragen kun je hier terecht! 

 

 
 

Afgelopen week 
 

Losser: Benoeming drie nieuwe leden 
locatieraad katholiek Losser 
Twee van de drie nieuwe leden voor de 
locatieraad van katholiek Losser kregen 
afgelopen zondag aan het einde van de 
viering hun benoemingsbrief uitgereikt door 
de secretaris van het parochiebestuur Ton 
Melcherts. Van links naar rechts ziet 
u Hermien Heijmer en Lies Kerseborn-
Wantia. Ze werden toegesproken door Lien 
Dood, die samen met Ans te Lintelo, Ben 
Mulder en pastor Daggenvoorde deel 
uitmaakt van een groepje dat naar nieuwe 
mensen zoekt. 
Behalve deze twee is ook Hans oude Sogtoen 
bereid gevonden, én benoemd. Maar Hans 

kon er zondagmorgen helaas niet bij zijn. Hij was zaterdag ziek geworden. 
Het parochiebestuur en Katholiek Losser zijn blij met Hermien, Lies en Hans. Omdat ze naast 
organisatorische kwaliteiten elk ook veel gevoel hebben voor mensen, en flink wat affiniteit met 
waar het in de kerk om te doen is. Ze kregen ieder een sleutel van de Herberg van ontmoeting. 
Lien liet ook zien dat er nog twee sleutelhangers klaarliggen. Want er worden nog twee mensen voor 
de locatieraad gezocht.  
Wie zelf belangstelling heeft, of anderen kent, wordt vriendelijk verzocht zich te melden. Heel graag! 
 
 
Enschede: Jacobus insigne voor Riet Franke en Conny Oostdam 
Vrijdagochtend 25 november was het even spannend: zijn Riet en Conny vandaag in de viering? 
Normaal gesproken een vanzelfsprekendheid, vandaag extra belangrijk omdat voor hen 
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Jacobusinsignes met bijbehorende oorkondes 
klaarlagen. Ook een vanzelfsprekendheid. 
Want beiden hebben zich als vrijwilliger voor 
de Jacobuskerk vele jaren meer dan 
verdienstelijk gemaakt. Riet was er en werd 
daarom aan het eind van de viering 
toegesproken en gehuldigd, Conny was er om 
gezondheidsredenen niet en ontving het 
insigne met de bijbehorende oorkonde thuis. 
Van harte proficiat! 
 

 
Losser: Twee jubilarissen gehuldigd bij 
gemengd koor Sint Caecilia 
Afgelopen zondag werden aan het einde van 
de viering in de Mariageboortekerk twee 
jubilarissen gehuldigd. 
Paul Padberg 70 jaar koorlidmaatschap. Als 
schooljongen was Paul in 1952 lid geworden 
van het toenmalig knapenkoor en vervolgens 
onafgebroken van wat thans het Caecilakoor 
is. In de jaren 80 was hij medeorganisator van 
de jeugdkampen en betrokken bij het 
jeugdkoor en bij de activiteiten van Opera 
Forum. Vanaf 1983 was Paul bijna 20 jaar 
voorzitter van het orgelfonds. En vele keren 

heeft hij de jaarlijkse fietstocht voor de heren georganiseerd. Tientallen jaren heeft Paul een 
bestuursfunctie bekleed en vanaf 2012 was hij tot dit jaar voorzitter. We feliciteren hem met deze 
heel bijzondere mijlpaal.  
Jan Notkamp 40 jaar koorlidmaatschap. Jan is in 1982 lid geworden van het koor. Net als Paul zingt 
hij ook weleens solo. Jan heeft begin deze eeuw geholpen bij acties om restauratie van het kerkorgel 
mogelijk te maken. Tevens heeft hij vele jaren gezorgd voor de bar “de Vrolijke Noot” en zorgde er 
altijd voor dat er koffie en wat lekkers aanwezig was. Jan bedankt voor 40 jaar enthousiasme en 
inzet.  
 
 

Enschede Zuid: De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Saskia Baldewsing, 
Zweringweg 
 
 

Ter bezinning 
 
Verheug je door Paul Daggenvoorde, pastoor 
Verheug je! Straks Kerstmis. 
‘Verheug je!’ Niet dat we naïef of kinderlijk blij doen. Dat past volwassen gelovigen niet. Er is 
narigheid genoeg om te weten dat ‘doen alsof’, niet werkt. Verheugen is je laten optillen. Dat valt 
niet mee. 
Onderuit- en wegzakken gaat makkelijker. 
Humeurig klagen ook. En dat je maar blijft denken: ‘lukt niet, en wordt nooit wat’.   
Verheug je, is dat je je alvast een beetje laat optillen vanuit een volwassen verwachting: 'Wat mij nu 
niet lukt, kan vast met de hulp van een ander'. 



Met kerstmis vieren we de hulp van 
God. En dat die hulp er totáal anders 
uitziet dan verwacht: Een kínd wordt 
geboren. 
En in onze handen gelegd.  
Teder doet het beroep op onze liefde. 
Op onze hulp. Op wat wij allemaal best 
kunnen, ook in narigheid en 
moeilijkheden: een beetje lief zijn.  
Om de menswording van onszelf en 
anderen met liefde ter harte te nemen, 
én in de hand. Dat is best te doen. 
Dienst aan anderen beurt een mens op. 
Verheug je. 
 

 

 
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) 
Komend weekend: Prefatie van de advent en canon 5 
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/ 
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U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code: 
 

 
 
Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede        
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ 
 
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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