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Agenda volwassenen 

 
 
Enschede Zuid zondag 5 juni: Kinderwoorddienst in de Sint Jan om 10.00 uur 

Zondag 5 juni vieren wij Pinksteren. Wat vieren 

wij dan precies op deze dag en waarom is het zo’n 

belangrijk feest dat we nog een extra vrije dag 

krijgen van school en werk? Tijdens de 

Communieviering mogen de kinderen ook 

vertellen over de wensen die ze op Paaszaterdag 

hebben opgehangen aan de Paastakken in de 

kerk. Werkgroep KWD Sint Jan 

 
 
 
Enschede Jacobuskerk woensdag 8 juni: Lezing over ‘Maria, Moeder van de Kerk’  

De lezing vindt plaats op woensdag 8 juni om 19.30 
uur in het parochiehuis aan de Walstraat achter de 
Jacobuskerk. Rietie Kenter vertelt over het feest van 
Maria, moeder van de kerk, dat op tweede 
Pinksterdag gevierd wordt. U bent welkom vanaf 
19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U kunt 
u aanmelden via 
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl 
of door een vrijwilliger aan te spreken.    
 
 
 

 
Zuidoost Twente: Kloosterweekend bij Franciscanen Megen vrijdagmiddag 24 tot zondagmiddag 26 

juni… Voor ieder uit Zuidoost Twente tot in de 
lage zestig jaar jong! Er zijn nog twee plekken vrij. 
Voor meer informatie en opgave klik hier . 
 
 
 

mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
https://franciscusparochie.nl/nieuws/nieuwsberichten/410-kom-eens-tot-rust-in-een-klooster-voor-twintigers-dertigers-veertigers


Enschede Zuid zondag 9 oktober: 100 jaar Sint Jan-parochie, nu geloofsgemeenschap Zuid 
Beste mensen, in de Pelgrim van april hebben we voor het eerst 
geschreven over het feest van 100 jaar Sint Jan-parochie. Daarna heeft er 
in iedere Pelgrim iets gestaan over de St. Jan en haar geschiedenis. Nu is 
het tijd om ook weer over het feest te praten. Want veel is intussen 
besloten: 
- de datum van het feest: 9 oktober 2022 
- de tijd van de viering: 10 uur 
- daarna gezellig koffiedrinken met heel veel lekker gebak erbij. 
- Dan wordt het schilderij van de jongeren onthuld en de 
tentoonstelling van de Sint Jan geopend. 
Maar ook heel veel kán nog en is nog niet besloten. Misschien zaken waar 

u wél, maar de voorbereidingsgroep niet aan gedacht heeft. Laat u zich betrekken bij dit heugelijk 
jubileum? Wat komt er bij u op? Welke ideeën heeft u als u denkt aan een 100-jarig jubileum? Graag 
horen we van u, zodat we een feest kunnen houden, waar ieder bij betrokken is. Namens de 
voorbereidingsgroep, Tiny Hannink. Heel fijn als u uw idee stuurt naar: 
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl . 
 
 

Afgelopen week: volwassenen 
 
Maria Vlucht: 50 wandelaars keerden terug van een mooie wandeltocht … 

 
In de ochtend van Hemelvaart keerden na een kleine 2 uur dauwtrappen circa 50 wandelaars terug 
van een mooie wandeltocht in het Losserse openluchttheater Brilmansdennen. Intussen hadden er 
zich tegen 9.00 uur ruim 80 kerkgangers verzameld om samen met de wandelaars deel te nemen aan 
de oecumenische gebedsdienst, die geleid werd door ds. Hennie Marsman en pw. Carla Berbée. 
Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor de Oekraïense vluchtelingen in Losser. De opbrengst 
bedroeg €228,87. Net als voorgaande jaren zorgde muziekvereniging 'Excelsior' voor de muzikale 
omlijsting door o.a. het begeleiden van de samenzang. Na afloop was er voor alle aanwezigen koffie 
en broodjes. Een geslaagde ochtend mede met dank aan alle betrokken vrijwilligers en sponsoren 
(Bakkerij Alink en Jumbo-Losser) en de weergoden….  
 

 
Losser: Afscheid van de werkgroep Losserse missionarissen 
Afscheid van Liesbeth Miessen en Gert Veger 
Aansluitend op de Eucharistieviering, zondagochtend 29 mei, werden Liesbeth Miessen en Gert 
Veger door Ad Willems, lid van de Losserse pastoraatgroep, toegesproken met een dankwoord. Als 
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blijk van grote waardering ontvingen zij namens de Losserse Geloofsgemeenschap een applaus, een 
fleurig boeket en een kaars.  
De aanleiding om hen in het zonnetje te zetten is dat zij beiden jarenlang deel uitmaakten aan de 
werkgroep ‘Losserse missionarissen’ én het gegeven dat de werkgroep niet langer bestaat.                       
Liesbeth en Gert, de laatste twee werkgroepsleden, schreven hierover onlangs in parochieblad ’t 
Klöpke zo ook hun slotconclusie: “Met de missionarissen, hun naaste familie, de pastores, de 
voorgangers, de koren, de parochianen en oud-leden van de werkgroep: sámen hebben we er iets 
moois van gemaakt”. Liesbeth was vanaf de oprichting van de werkgroep - in 1982- de drijvende 
kracht en trok - samen met vele andere vrijwilligers- 40 jaar lang de kar. Door de jaren heen wist zij 
aan de hand van fotocollages het werk van de Losserse missionarissen een gezicht te geven en 
daarmee de kerkbezoekers (e.a.) te stimuleren de portemonnee te trekken voor het missiewerk. 
Gert heeft - als verantwoordelijk penningmeester van de werkgroep - gedurende 35 jaar op 
zorgvuldige wijze de financiën beheerd en ervoor gezorgd dat de donaties op de juiste plek terecht 
kwamen. De werkgroep wist gedurende al die jaren de missionarissen - van weleer - 
spreekwoordelijk een warm bad te geven: zij voelden zich bij hun tijdelijke terugkeer weer thuis in 
Losser, zij voelden zich gewaardeerd, gesteund en geholpen bij hun missie in verre landen. 

 
 
Enschede Zuid: Klokken luiden (niet meer) voor Oekraïne. 

Nog niet zo lang geleden liet ik u weten dat ook in de Sint 
Jankerk, zoals in vele kerken, iedere vrijdagmiddag de 
klokken luiden voor Oekraïne. Er kwamen echter klachten 
van de school, de klokken luiden zó luid, dat de lessen 
onderbroken moesten worden. Dat vond de 
pastoraatsgroep toch niet verantwoord, daarom, als 
vrijdag de kinderen weer naar school gaan, zullen de 
klokken stil zijn. Het Coventry gebed, het gebed voor 
Vrede en Verzoening (15 á 20 minuten) wordt nog wél 
iedere vrijdag gebeden. Nog niet weer in de Wonne, maar 

in de Ontmoetingskerk, Varwiksingel 139, (hoek Wagenaarstraat) Enschede. Tiny Hannink, namens de 
pastoraatsgroep Zuid 
 



Synode gesprekken: terugkomst van gespreksleiders, hier in Enschede 
Vanaf maart zijn er door heel 
Zuidoost Twente meer dan 40 
gesprekken gevoerd in het kader van 
de synode die volgend jaar in Rome 
gehouden wordt. Die gesprekken hier 
in de regio gaan gewoon door. Van 
de eerste ronde is een ingedikt 
verslag naar Utrecht gegaan. Alles 
wat daarbinnen is gekomen wordt 
weer verder ingedikt en gaat door 
naar Rome. Maar dat was voor ons 
niet de hoofdzaak. We hebben 
gemerkt hoe veel deze gesprekken 
hebben losgemaakt. Dat hebt u hier 
al meer kunnen lezen. Vandaar dat 
we willen doorgaan. Ook hebben we 

een tussenbalans opgemaakt. Inhoudelijk kunt u daar de komende tijd over gaan lezen. Voor nu is 
leuk om te melden dat er inmiddels in elke parochie een terugkombijeenkomst is geweest voor de 
gespreksleiders. Daar is terug gekeken. Én ook vooruit. Er kwamen weer nieuwe ideeën op tafel voor 
een volgende ronde. Inmiddels is het pastoresteam met een aantal punten aan de slag en ook de 
parochiebesturen sluiten zich hierbij aan. Dus: wordt vervolgd. Want er is genoeg werk aan de 
winkel. Carla Berbée, Ans te Lintelo, Monique Lubbers. 
 

 

Agenda tieners en jongeren 
 

Zuidoost Twente opgave Vormsel 2022-2023: Voor opgave en meer informatie klik 
hier. Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend 
schooljaar welkom om mee te doen in Enschede! 
 
 

Ter bezinning 
 
De Helper door Willy Rekveld, parochievicaris 
Hij zal u alles leren (Johannes 14, 26)  
 
We sluiten met het feest van Pinksteren de Paastijd af. Vijftig dagen waren de sleutelwoorden: 
Leven, Vrede, Liefde, Gezonden zijn. Op Pinksteren horen en lezen we over een Helper die ons 
gegeven wordt. Hij zal ons alles leren wat Jezus ons gezegd heeft. In de Pinkstersequentie ‘Veni 
sancte Spiritus’ wordt dit zo mooi uitgezongen:  ‘De Geest die de armen troost, de harten verlicht; de 
Geest die de ziel geneest en verkwikking geeft. Licht dat schijnt in de duisternis. Wat vervuild is mag 
rein worden; die zacht maakt wat is verstard; die ons bijstaat in liefde.’ Mooie woorden, gebeden of 
gezongen. 
Een tekst, ik noem het een gebed, o zo actueel in onze hedendaagse wereld. Het zet mij aan het 
nadenken over alles wat aan harde woorden gesproken wordt. Aan wat gewond is door oorlog en 
geweld. Alles wat verwoord wordt met Pinksteren kan en wil ik samenvatten in één woord: ‘LEVEN’.  
Mensen wij zijn geroepen om te leven. Hoog is de hemel boven ons verstand. 
Om het dicht bij mijzelf te houden, ik kan alles niet bevatten en begrijpen. De verschillende 
opvattingen in onze wereld dichtbij en veraf roepen mij, ons, op mét of zónder woorden in gebed te 
gaan. We bidden om een goede Geest. 
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Pinksteren. Dierbaar is mij deze zin uit het gebed om de heilige Geest: ‘Ontsteek in ons het vuur van 
uw liefde’. Opdat het aanschijn van de aarde vernieuwd mag worden. Liefde strekt tot vrede en 
eenheid in ons hart, in onze gezinnen, in onze geloofsgemeenschap, in ons dorp, stad en wereld.  Ik 
hoop dat u, jullie, ik, deze bezieling mogen ervaren en uitstralen. ‘Dat vuur van het begin, wij ademen 
het in’. Gods woord dat antwoordt vraagt. Dat dit vuur van het begin onze adem mag zijn, maar ook 
ons antwoord. Óf, zoals de heilige Titus Brandsma het verwoordde: De wereld zien met Gods ogen en 
er een blij gezicht bij houden. (Titus Brandsma, Een blijvende bezieling). 
 
Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie 

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen 

de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen 

parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen 

vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen 

kerk terecht. 

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de 

voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige 

Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse 

pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag 

van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-

Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om Pinksteren 

te vieren. 

Pinksterchallenge 

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het 

verslag van de Pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen 

liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de 

Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het 

pinksterfeest, de bisdommen en de Pinksterchallenge van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze 

challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, 

deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload. 

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl! 

 

 
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 
 
Tijdens de Eucharistievieringen in het Pinksterweekend wordt eucharistisch gebed 3b gebeden: "Ja 
Heer, Gij zijt werkelijk de heilige.." 
 
Live-streams: 
Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-

De-Veldmaat 

Gerardus Majellakerk Overdinkel: 
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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 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: 
 

 
 
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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