
Nieuws Pastoraat 
Zuidoost Twente 
Woensdag 20 april 2022 
 

 
 

Gelieve kopy voor de komende twee weken toe te sturen aan p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl . 

Insturen voor dinsdagmiddag 12.00 uur. 

 

 

Agenda volwassenen 
 

Glanerbrug: vrijdag 22 april eerste ‘Oase Feuer’ – ‘Die Welt brennt.’ 

De Oase, de Oecumenische Kerkentuin, is een ruim 

openluchtterrein bij de Dinkel in Gronau. Er wordt Duits 

én Nederlands gesproken. Vrede, oecumene, 

hartelijkheid en samenwerking staan centraal. Het biedt 

ook dit seizoen voor elk wat wils! 

Vrijdag 22 april a.s. om 19.00 uur is het eerste Oase 

Feuer, waar u kunt luisteren én mee kunt praten over 

een thema dat aansluit bij ons jaarthema 'Die Welt 

brennt'. Elke vrijdagavond in de even weken komen we bij elkaar. En elke zondag tussen 13.00-17.00 

uur is er Kaffee und Kuchen. 

Ook wordt hier in de zomer, op zondag 19 juni, weer een oecumenische Dinkeldienst gehouden die 

wordt georganiseerd door alle kerken binnen Maria Vlucht. Alvast voor uw agenda! 

Lees meer op onze website https://www.mariavlucht.nl/actueel/oase-seizoen-2022 

 

 

Enschede Vrije Baptistengemeente ‘De Schuilplaats’ 
Hertmebrink 8 
Zaterdag 23 april: Benefietconcert t.b.v. Oekraïne 
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Losser: Sam’s kledingsactie zaterdag  7 mei 

Sam’s Kledingactie (Leek Fr.) zamelt al 55 jaar kleding in voor 
Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks 
honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst 

van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld. In Losser werd vorig jaar mei 
bijna 2400 kilo kleding opgehaald! 
 
De inzamelingsactie in Losser van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar plaats 
op zaterdag 7 mei tussen 8.00 uur en 10.45 uur. Gebruikte, nog bruikbare kleding en schoenen 
kunnen op alleen op deze dag bij de fietsenstalling van het parochiecentrum van de H. Maria 
Geboortekerk ingeleverd worden. Gevraagd wordt de spullen goed verpakt aan te leveren.        
 
Deze voorjaarsactie -i.s.m. Cordaid- is een vervolg op die van het najaar: onderwijs voor kinderen in 
Oeganda. In een toelichting op de website van Sam’s Kledingactie staat vermeld: ‘Zo zijn veel ouders 
gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. We doorbreken deze gewoonte 
door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst 
voor hun kinderen. We zorgen dat scholen met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen hoe 
belangrijk de basisschool is. Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder 
inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen 
inkomsten omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval 
helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket 
waarin o.a. een uniform zit.’ 
 
 
Enschede: vrijdag 13 mei: Ontvang thuis een paar vluchtelingen aan tafel 

Vanaf januari 2022 wonen 500 vluchtelingen op 
vliegbasis Twente. Deze mensen hebben een 
lange weg achter de rug en nog een lange weg te 
gaan. Als Stichting Present willen we iets voor 
deze mensen betekenen. En u/jij kunt hieraan 

bijdragen! Eten verbindt, het is gezellig en eten moet ieder mens. Daarom lanceert Stichting Present 
het programma Meet & Eat. Hierbij nodigen we zoveel mogelijk huishoudens uit om op 13 mei 2022 
een aantal vluchtelingen aan tafel te ontvangen om samen lekker te eten! 
Wil jij samen met een vluchteling de maaltijd delen? Meld je dan aan op onze website. Wij zorgen 
voor de matching tussen gastgezinnen en gasten. Op 13 mei haal je de gasten op bij vliegbasis 
Twente, neemt ze mee naar huis om te eten en brengt ze daarna weer terug. Wil je meer informatie 
of wil je je op een andere manier inzetten voor een ander? Kijk dan op onze website voor de 
mogelijkheden: www.presentenschede.nl . 
 

 
Enschede Jacobuskerk: Gebedsgroep ‘Oremus’ / Prayer group ‘Oremus’ 

Een gebedsgroep, wat is dat? We komen bij elkaar en bidden. Dat is de korte versie. Op 
die manier versterken  we ons gebedsleven en onze band met God’s liefde. We bidden 
voor de wereld, voor intenties die ingestuurd mogen worden, we bidden geïnspireerd 

door de dag. Samen zingen en lachen hoort er ook bij. Op termijn gaan we ook samen eten van 
tevoren. Doe je mee? Elke eerste maandag van de maand 19.30-21.00 uur in het parochiehuis aan de 
Walstraat. De volgende data zijn 2 mei, 6 juni en 4 juli.  Welkom! Intenties mag u insturen naar 
oremus@katholiekenschede.nl 
 

What does a prayer group do? In short: we come together and pray. In this way, we 
strengthen our prayer life and our shared bond with God’s love. We pray for the world, 

https://stichtingpresent.nl/enschede/meeteat-gastgezin-voor-een-avond/
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mailto:oremus@katholiekenschede.nl


for intentions sent in, we pray inspired by the day. Singing and a laugh too! In time, we will eat 
together beforehand, too. Will you join us? Every first Monday of the month at the Parish Hall behind 
Jacobuskerk from 19.30 to 21.00. The upcoming dates are May 2nd, June 6th and July 4th. 
Welcome!  Prayer intentions are welcome via oremus@katholiekenschede.nl 
 
De gebedsgroep is meertalig: Nederlands maar ook Engels voor wie nog niet zo goed Nederlands 
spreekt. Andere talen komen we vast wel samen uit. The prayer group is multilingual: English, Dutch 
or another language you feel comfortable with.  We’re sure we will understand each other.  
 

 

Algemeen: volwassenen 
 

 

Losser: Voorlopig beperkte livestreams vanuit de H. Maria Geboortekerk 

Vanwege technische problemen zal er voorlopig vanuit de H. Maria 

Geboortekerk uitsluitend op bijzondere dagen (b.v. Eerste Heilige 

Communie, Pinksteren etc.) een Livestream te zien zijn. 

Wij hopen binnenkort over nieuwe apparatuur te beschikken zodat de 

kwaliteit van de Livestreams dan gegarandeerd kan worden en er ook automatisch Livestreams van 

vieringen kunnen worden uitgezonden. Carlo van den Beld 

 

 
Geloven in Lonneker Paaseditie 
Nee, Pasen is nog niet voorbij! De Paastijd duurt tot en met Pinksteren. 
Genoeg tijd dus om de Paaseditie van Geloven in Lonneker te lezen. U 
vindt hem hier: https://www.mariavlucht.nl/lonneker-nieuws-en-
activiteiten 
 

 

 

 

 

 

Afgelopen week: volwassenen 
 

Enschede Noord: Kardinaal Eyk te gast in de Jozefkerk 

Op Paasochtend ging kardinaal Eyk voor in de viering in de Jozefkerk bij gelegenheid van Pasen. In de 

viering werd Dorothy Kwidama (25) gevormd. We heten haar van harte welkom in onze 

geloofsgemeenschap. 
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Afgelopen week: kinderen 

 
Franciscusparochie: Weer volop fruit van kinderen voor ouderen 
Na twee jaar Corona werd een oude traditie op Witte Donderdag weer opgepakt. Kinderen brachten 
fruit bij elkaar voor de ouderen in het dorp. Dat gebeurde onder meer vanuit schoolvieringen van de 
Bonifatiusschool en de Paus Joannesschool, die in de kerk samenkwamen. Maar ook de Pius X-school, 
de Honeschschool en het Palet deden mee. Zo wensten kinderen ouderen en zieken in onze parochie 
een vrolijk Paasfeest. Met dank ook aan de bezoekersgroep! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maria Vlucht: Theatergroep ‘sTOF zoekt nieuwe spelers 
Theatergroep ‘sTOF, onderdeel van het jongerenpastoraat, is vanaf nu op zoek naar nieuwe spelers.  
Ben je tussen de 12 en de 18 jaar en wil je meer uit jezelf halen, meld je dan aan voor een auditie. 
Kom ontdekken of theater maken iets voor je is. Ervaring leert ons dat je bij ons een leuke 
vriendengroep vindt. We oefenen op woensdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur in basisschool 
De Wegwijzer te Losser. We bespreken een thema, we schrijven samen aan een script, we zingen 
samen, we spelen samen. En als beloning voor al die trainingen treden we ook nog samen op. Dit 
alles onder deskundige begeleiding van Michel de Wal en enkele ervaren speelsters. Wil je meer info: 
www.theatergroepstof.nl 
Ons meest actuele stuk, gespeeld op Goede Vrijdag 15 april, was PUUR. Hieronder zie je twee foto’s. 
 

 
 

 
Enschede Zuid: Afgelopen weekend gingen de bloemen naar mevr. Simmelink aan de 
S.L. Louwestraat in Enschede. 
 
 

http://www.theatergroepstof.nl/


Ter bezinning 
 
‘De wonden aanraken’ door Frank de Heus, pastoraal werker 
 

Afgelopen week schreef Huub Ruel, theoloog en parochiaan in Enschede, 
voor onze Whatsappgroep in de Vastentijd, hoe hij in de wereld heel veel 
woestijn ervaart. Sociale media-algoritmes verleiden hem ongegeneerd en 
voortdurend. Om meer te kopen, om meer winst te maken met beleggen, 
met gokken of om er ‘second loves’ op na te houden. Hij pleit ervoor de 
olifanten in de kamer gewoon te benoemen. Ik denk, dat het evangelie van 
komende zondag daarover gaat (Joh. 20, 19-31). In een verhaal, dat je als 
een geloofsverhaal moet lezen – anders kom je er als 21e eeuwer niet uit – 
verschijnt Jezus na zijn dood aan zijn leerlingen. In het bijzonder aan 
Thomas. Thomas heeft Jezus dan nog niet gezien. De andere leerlingen wel. 

En Thomas wil of kan ook niet geloven, dat Jezus leeft, als hij niet eerst de wonden heeft mogen 
aanraken, die in Jezus’ lichaam geslagen zijn. Precies daartoe nodigt Jezus Thomas uit. ‘Raak ze maar 
aan’. Het mag. Het moet zelfs. Want alleen als wonden worden aangeraakt en serieus worden 
genomen, kunnen ze helen. In onze maatschappij. In ons persoonlijk leven. Dat vraagt durf. Dat 
vraagt vertrouwen. Jezus moedigt ons daartoe aan. Het is een sprong in het diepe. Maar het kan je 
de vrede brengen, die je zoekt. 
 
 
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 
Het eucharistisch gebed voor de komende zondag: Canon 2c Gij zijt waarlijk heilig. 
 
Live-streams: 
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 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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