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Agenda volwassenen 

 
Bisdom Utrecht: Bedevaart 2 t/m 6 september: Gaat u ook met ons mee naar Banneux? 
Dit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer 
naar Banneux. Banneux is een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria 
in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en 
brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt 
niets te sjouwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het 
eten en drinken en met douchen en het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en 
rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 360,-- alles inbegrepen. 
U stapt in uw eigen regio in de bus.  Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met 
u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we 
een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een 
kruisweg, een viering met handoplegging, het samen bidden bij de bron en samen hulde brengen 
tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen 
verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even 
niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.  
De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september  t/m dinsdag 6 september 2022. U kunt verdere 
inlichtingen krijgen of zich opgeven bij Ans Olde Theussink , 06 274 08 273, en Bert Elferink, 06 237 
70 341. Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie. 
 
 

Agenda kinderen en tieners 
 
Jacobuskerk Enschede: zondag 10 juli - kleuterviering en uitreiking 

doopschelpjes  

Zondag 10 juli is er om 11.00 uur een kleuterviering in de Jacobuskerk aan de 

Oude Markt. We vieren een half uur met korte en eenvoudige liedjes, de 

koffer, een verhaal (Toren van Babel), de (voedsel)mand, korte gebeden met 

gebaren, en ook de jarigen worden niet vergeten. De doopouders van de 

afgelopen twee jaar zijn persoonlijk uitgenodigd om hun schelpjes op te 

halen, maar iedereen is welkom! Pastor Frank de Heus gaat voor. Het 

kinderkoor JM zingt. We richten ons op kinderen van 3 tot 7 jaar, maar neem 

kleinere kinderen gerust mee. 

We vragen iedereen die komt een doos(je) mee te nemen. We gaan samen de toren van Babel 

bouwen en zien of die blijft staan! Neem ook een houdbaar product mee voor de voedselbank. Dit bij 

wijze van collecte. 



Aanmelden groepsapp Klokjesvieringen voor kleuters in de Sint 

Jankerk 

Via bijgaande QR-code kun jij je laten opnemen in de groepsapp voor 

Klokjesvieringen voor kleuters van 3 tot 7 jaar in de Sint Jan. De 

klokjesvieringen vinden doorgaans elke vierde zondag van de maand 

plaats om 9.30 uur. Niet in juli en augustus. 

De groepsapp is ingesteld op éénrichtingsverkeer. Je hoeft dus niet 

bang te zijn voor een overdosis aan appjes. Je ontvangt wel telkens 

een reminder voor de eerstkomende viering.  

 
 
 

Afgelopen week: volwassenen 
 
Glanerbrug: Brand op de Oase!  

De Oase, een geliefde plek bij de Dinkel midden in onze parochie tussen Glanerbrug en Losser, waar 
we nog maar pas een prachtige Dinkeldienst hebben gevierd, was helaas al vaker doelwit van 
vernielingen en is nu getroffen door een brand. In de nacht van dinsdag op woensdag 29 juni is er 
brandgesticht. Twee bestuursleden kregen een alarmmelding en troffen brandweer en politie aan op 
het terrein. 
Hoewel de brand in het voorste gedeelte van het gebouwtje kon worden geblust, is bijna alles 
verloren gegaan. De blokhut waar altijd koffie werd geschonken is weliswaar verzekerd, de inhoud 
niet. De achterste schuurtjes inclusief toilet, meterkast, alarm, gereedschap, tenten, stoelen, 
parasols, kussens, servies enz. zijn totaal in vlammen opgegaan. 
Tot nader order mag nog niet worden begonnen met opruimen, omdat er nog onderzoek moet 
worden gedaan door de politie. En omdat er veel vrijwilligers op vakantie zijn, kan nog niet overlegd 
worden over wat precies gedaan kan worden. 
U begrijpt dat er voorlopig geen Kaffee mit Kuchen wordt geserveerd op de zomerse zondagen. Ook 
de lezingen tijdens het twee wekelijkse OaseFeuer staan nog even op losse schroeven. We zijn heel 
verdrietig en leven erg mee met de betrokken vrijwilligers die altijd zo gastvrij voor ons klaarstaan. 
Wij willen u daarom oproepen om, zodra hulp nodig is, uw helpende hand te bieden. We houden u 



via onze media op de hoogte. 
U kunt de Oase in ieder geval steunen met een gift naar: Ökumenischer Kirchengarten OASE, 
Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: DE 16 4016 4024 0114 9536 00. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
Losser: Een afscheid met een Willibrordplaquette 

Jos en Siny Morsink besloten onlangs te stoppen met het 
vrijwilligerswerk voor de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser. Meer dan 15 jaar waren zij actief: Siny met name 
als koster en als gastdame in het parochiecentrum; Jos 
maakte deel uit van diverse werkgroepen                                
- meestal als voorzitter - waaronder het parochiebestuur, 
de locatieraad, de pastoraatgroep en de 
begraafplaatcommissie. Voor menige parochiaan (e.a.) 
waren zij al die jaren vaak het aanspreekpunt van de 
geloofsgemeenschap. Al met al voldoende redenen hun 
afscheid extra luister bij te zetten.                                                         
Zondag 3 juli jl. -aansluitend op de eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk- werden zij in het zonnetje gezet. 
Pastoraal medewerkster Carla Berbée bedankte hen 
beiden voor hun jarenlange inzet en werd hen een boeket 
en een cadeaubon overhandigd. Een bijzondere blijk van 
waardering mocht Jos ontvangen in de vorm van de 
Willibrordplaquette met oorkonde: een onderscheiding 

van het Aartsbisdom voor personen die meer dan gewone diensten hebben verricht. Siny viel al een 
aantal jaren geleden deze onderscheiding ten deel.   
Na afloop werden zij beiden - in de buitenlucht en onder het genot van een kop koffie- door vele 
parochianen -ook van buiten Losser - bedankt voor hun grote betrokkenheid bij de parochie.  
Op het YouTubekanaal van de parochie Mariavlucht is de huldiging te zien bij ‘eucharistieviering 3 
juli’. 
 

Pastoor Daggenvoorde op Groot Nieuws Radio 
Donderdag 30 juni werd pastoor Daggenvoorde geïnterviewd 
op Groot Nieuws Radio, over onze parochie Maria Vlucht, over 
zijn werk, de synodale gesprekken en het behoud van de 
Schepping. U kunt het interview hier 
terugluisteren: https://www.mariavlucht.nl/actueel/interview-
met-pastoor-daggenvoorde 

 
 
Zuidoost: Inkijk Synodegesprekken deel 2, thema: ‘Vieren’ 

In het kader van de Synode 
spraken we binnen de 
parochies van Zuidoost 
Twente in de eerste helft 
van dit jaar met vele 
parochianen en 

belangstellenden over drie thema’s. Graag geven 
we u een inkijk in de thema’s en vaak genoemde 
onderwerpen waarover gesproken is. Eén van de 
thema’s is het thema ‘Vieren’. Opvallend bij het 
vieren is bijvoorbeeld dat muziek enorm 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/interview-met-pastoor-daggenvoorde
https://www.mariavlucht.nl/actueel/interview-met-pastoor-daggenvoorde


belangrijk is omdat het verbindt en sfeer schept. Dat er vraag is naar een kerk die meebeweegt en 
openstaat. Dat er gemakkelijk begrijpbare taal gesproken wordt en vreugdevoller en eigentijds 
gevierd kan worden. Bijvoorbeeld door meer interactief te vieren door het meer betrekken van 
bezoekers. Ook van kinderen, bijvoorbeeld door het aansteken van een kaarsje. En dat vieren en 
ontmoeten bij elkaar past. Maar ook de behoefte aan bezinning, stilte en meditatieve momenten. In 
gesprek kijken we hoe deze uitkomsten te vertalen om aan te sluiten bij wat er leeft. Na de zomer 
daarover meer. Carla Berbée, pastoraal werker 
 

 
Afgelopen week: kinderen en jongeren 

 
Zuidoost: Veel kinder- en jongerenactiviteiten afgelopen weekend 
Door heel Zuidoost Twente heen was er het afgelopen weekend veel te doen voor jongeren en 
kinderen. Linksboven: Jongeren van M25 uit de Franciscusparochie verzorgen een barbecue in de 
Wonne in Glanerbrug. Middenboven: De kindernevendienstgroep van de Sint Jozef sluit het seizoen 
af met een picnic in het Volkspark te Enschede. Rechtsboven: Jongeren uit Maria Vlucht bezoeken 
het gevangenismuseum in Veenhuizen. Linksonder: Tieners uit Zuidoost beginnen het Vormselproject 
met een alternatieve viering ‘De weg van je leven’ en een Casinospel (Leerdoel: Wees voorzichtig! 
Werkt verslavend!) in de Oase bij de Sint Jan in Enschede. Rechtsonder: Kinderen en ouders van de 
Franciscusbende kijken sterren in Buurse.  
 

 
 
 

Ter bezinning 
 
Barmhartigheid. Wie is mijn naaste? (Lucas 10,25-37) door Willy Rekveld, parochievicaris 
We kennen denk ik allemaal het spelletje wie van de drie. Een spel waarin je moet raden  wie het 
beroep, dat vooraf gegeven is, uitoefent. In het woord beroep zit het woord roep. Wordt die roep 
gehoord in onze tijd. De roep om vrede en gerechtigheid. De roep om nabijheid en begrip. In alle 
problematiek rondom al wat geschapen is. Voelen wij ons geroepen om daarin elkaars naaste te 
worden? Onze ziel en zaligheid daarvoor te geven? Aan Jezus wordt de vraag gesteld: “Wat moet ik 



doen om het eeuwig leven te verwerven?” Het antwoord is duidelijk. Jezus 
legt het antwoord bij degene die de vraag stelt. Het antwoord zijn we zelf, u, 
jullie, wij en ik, mogen het antwoord zijn naar God toe, naar elkaar toe. Met 
andere woorden, kijkend naar het evangelie, er niet met een grote boog 
omheen lopen. Het spreekwoord; ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ is een 
goed begin in de realiteit van de dag. Maar in die realiteit moeten we wel 
elkaars naasten zijn. Elkaars naasten in het vertrouwen, dat wederzijds 
respect ons kan brengen tot de heelheid van de Schepping. De wonden 
verzorgen die er in mensen zijn, door oorlog en geweld. In de mensen die 
niet verstaan worden, geen antwoord krijgen. Wij zijn ook hierin geroepen 
om te leven, het leven te delen. Niet omzien, maar uitzien. Het beste in jezelf 

naar boven te halen door er te zijn waar gevraagd wordt. Ik wens ons daarin wijsheid toe, vrede en 
alle goeds in nabijheid.  
 
 

Enschede Zuid: Dit keer geen bloemen, maar een grote puntzak snoep 
ging naar Julie Abou Alwi. 
 
 
 
 
 

 

 
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: 
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/ 
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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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