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Kopy vóór dinsdag insturen naar ans.telintelo@mariavlucht.nl  . 

 

 
Agenda volwassenen 

 
Overdinkel Gerardus Majellakerk: donderdag 13 t/m zondag 16 oktober – Gerardus Majella-
bedevaart  

Zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel 
plaatsvinden, met als thema: ‘Vrede geef ik U’. Er is dan om 11.00 uur een Plechtige 
Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella-park (achter de Gerardus 
Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten 
georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de kerk. 
De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 
15 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor 
stil gebed. 
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de 
Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur): 053-5381304 . 
Verder staat heel veel informatie natuurlijk op onze website: www.mariavlucht.nl/gerardus-majella-
bedevaart. 
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com.  Komt allen! Deze bedevaart is altijd weer 
een feest van verbondenheid!  
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Enschede: zaterdag 15 oktober - Sam’s kledingsactie bestemd voor Burundi 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie inzamelingen voor het 
goede doel. Dit najaar willen wij een inzamelactie organiseren ten behoeve van 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi. 

• Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. 

• Onderwijs is de béste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. 

• Kinderen die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen leven en dat van hun 

kinderen aanzienlijk verbeteren. 

Op zaterdag 15 oktober a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij 
de Sint Jan-kerk en de Ontmoetingskerk. De vrijwilligers zijn dan van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig 
om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. Met uw hulp kunnen 
we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya ruim 45.000 kinderen 
kwalitatief goed onderwijs bieden en keren we het tij voor de toekomst van al deze kinderen en hun 
gezinnen. 
 
 
Zuidoost Twente: Op Bedevaart naar Kevelaar met Allerheiligen, dinsdag 1 november. 
Alle parochianen van parochies Franciscus van Assisië, Mariavlucht en Jacobus de Meerdere zijn 
welkom om mee te gaan. 

De Haaksbergse 
broederschap naar Kevelaar 
heeft besloten om toch dit 
jaar op dinsdag 1 november 
2022, Allerheiligen, een 
bedevaart te organiseren naar 
Kevelaer. We sluiten ons aan 
bij de bedevaartsgroep van 
Oost Twente. De plechtige 
Hoogmis is om 10.00 uur in 
de Mariabasiliek (in deze 
viering wordt het 
zogenaamde 
bedevaartsseizoen 
afgesloten). Om 14.30 uur 
wordt de Kruisweg gehouden 
in het prachtige park, in die 
periode getooid in mooie 

herfstkleuren en de dag wordt besloten met een Marialof in de Biechtkapel. 
Gezien de kosten moeten er minimaal een deelname zijn van 30 pelgrims. De buskosten van deze 
dag zijn € 30,00 per persoon. Graag opgave voor 16 oktober bij de Broedersmeester van uw parochie 
of bij de heer: Bennie klein Rot, 06 53712355, of Jos Westendorp, 06 186 00 463, 
joswestendorp@home.nl. De vertrektijden en opstapplaatsen zijn op dit moment nog niet bekend, 
heeft ook te maken met alle weg opbrekingen rond Haaksbergen. Haaksbergse Broederschap 
Kevelaer 
 

Agenda kinderen en jongeren 
 
Zuidoost Twente: Tot 17 oktober kunt u uw zoon of dochter nog opgeven voor deelname aan het 
project voor de Eerste heilige Communie in uw parochie. Zie voor meer informatie en het 
opgaveformulier op de website van uw parochie. 
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Franciscus van Assisië: 
https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijffor

mulier  
Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie  
Jacobus de Meerdere: https://katholiekenschede.nl/1ecommunieform  
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen week: volwassenen 
 
Enschede Zuid: Het was een heerlijk feest  

Op zondag 9 oktober 2022, vierde de st. Jan parochie haar 100 jarig bestaan. 
Het was een heerlijk feest, met heel veel bezoekers (+ 350) uit de gehele 
stad. Pater Ben Engelbertink ging in deze viering voor de laatste keer vóór in 
de st. Jan, omdat hij gekozen is tot overste van de Mill Hill congregatie 
Nederland en naar Oosterbeek moet verhuizen. Daarnaast gingen Pastoor 
Paul Daggevoorde en pastor Carla Berbée voor.  
Koren van de Parochie van Jacobus de Meerdere vormden voor deze 
gelegenheid 
een prachtig 
zingend groot 
koor. De 

kinderen zongen hun eigen lied, waarbij 
de kerk enthousiast mee zong: ‘Vier het 
leven’. De Maronieten zorgden voor een 
prachtig Aramees ‘Onze Vader’. 
Algemeen werd de viering zeer 
gewaardeerd. Er waren niet alleen 
mensen uit de RK traditie maar ook veel 
anderen. Stadsdeelwethouder Marc Teutelink was aanwezig. Samen met Clara Ikink, 91 jaar en Lody 
Machko van 9 jaar’ ging hij het schilderij onthullen, dat door jongeren uit de parochie geschilderd is. 
Waarom zij? Clara en Lody zijn samen 
100 jaar, symbolisch voor onze parochie. 
Jong en oud, maar beiden zetten zich in 
voor de kerk, Clara al vele jaren, Lody 
begint net. Beiden zijn lid van het koor, 
waar ze veel plezier aan beleven! 
Kerkzijn, is niet alleen naar de kerkgaan 
en bidden, maar ook samen iets 
opbouwen, elkaar helpen en hier samen 
blij van worden. 
Een goed voorbeeld voor de toekomst 
zijn onze jongeren. Samen hebben ze een 
schilderij van st. Jan gemaakt. Allemaal 
kleine deeltjes, die samen de St. Jan 
voorstellen. 
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Cadeaus waren er ook; De Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek, (OGH) kwam 
met een prachtige kaart en een fors geldbedrag. 
Bloemen kwamen van de Syrisch Orthodoxe Kerk 
Mor Yakub van Sarugh en van parochianen. Voor 
de mensen van de werkgroep was er voor ieder 
een mooie bos. 
En natuurlijk voor Pater Ben, die verrast werd 
met “Jacobusbier”, om in zijn nieuwe 
woonplaats, een fijn ‘Enschedees’ rondje te gaan 

geven. 
Na de viering was er volop koffie met lekkers en konden de bezoekers genieten van de mooie 
tentoonstelling en de lichtkrant, die veel van de voorbije 100 jaar lieten zien. 
Groet, Tiny Hannink. Als u de viering (nog eens) wilt zien, kijk dan op 
https://www.youtube.com/watch?v=I-MrsvGXeUU   
 
 

Enschede Zuid: Het bloemetje van afgelopen week ging naar dhr. Jean Obaji. Hij 
woont aan de Lintveldebrink. 
 
 
 

Ter bezinning 

 
Tweede brief aan de gelovigen in Zuidoost Twente 
De geloofsgemeenschap Enschede Zuid rond de Sint Jan-kerk viert haar 
eeuwfeest. Om Sint Jan van Patmos beter te leren kennen hebben we uit 
zijn boek ‘Openbaring’ gelezen. Daarin zijn zeven ‘brieven’ opgenomen aan 
zeven geloofsgemeenschappen in klein Azië. Een aantal parochianen heeft 
zich door die brieven laten inspireren. Zij schreven hun eigen brief aan de 
gelovigen in Zuidoost Twente. Aan U dus! Hieronder de tweede brief van de 
hand van Rietie Kenter. 

 

 
Beste medegelovigen, 

Ik wil graag wat delen over mijn geloof en wat de kerk voor mij betekent. In 2004 ben ik 

bewust katholiek geworden. Ik was als baby gedoopt in de Hervormde Kerk en hoefde dus 

alleen nog gevormd te worden. 

Katholiek worden. Daaraan ging een lang proces vooraf. Zoeken naar zin, naar het heilige 

van het leven, zoeken naar wat dat ‘Iets’ dan is, dat ons kracht en inspiratie en leven geeft. 

En dat ‘Iets’ heeft gaandeweg een naam gekregen: God, Vader Zoon en Heilige Geest. In 

de heilige Drie eenheid vind ik alles wat ik nodig heb: ontstaan, leven, beweging, 

inspiratie, vuur, geborgenheid, wijsheid, liefde. Ik was hiernaar op zoek en al die tijd was 

God er, geduldig wachtend op mijn vinden, heilzaam delvend in mijn hart. 

Geloven geeft betekenis aan mijn leven. En het is meer dan ‘meer tussen hemel en aarde’ 

en meer dan ‘Iets’ dat ons te boven gaat. Met God kan ik een relatie aangaan, omdat Hij 

mens geweest is, Jezus. In Jezus is God dichtbij en kan ik proberen Hem na te volgen. En 

als dat niet lukt - wat vaak het geval is - dan houdt Hij toch van mij. Want dat heeft Hij ons 
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zelf geleerd. Dat troost mij en geeft mij zin. Daarom heb ik zin – geeft Hij mij zin! - om mij in 

te zetten voor Hem en voor zijn schepping. God heeft mij gewenst op deze wereld en laat 

mij niet los. 

Het katholieke geloof geeft mij inspiratie. Geloven is niet alleen iets van woorden of daden, 

maar ook van intuïtie. Intuïtie dat we worden aangesproken op een ander, een dieper 

niveau. Waar vaak geen woorden voor te vinden zijn. Ik weet dat God er is. En Hij weet van 

mij. 

Rituelen helpen daarbij: vaste gebaren, vaste gebeden, vaste formules. Niet steeds iets 

nieuws, iets anders proberen – dat kunnen we wel met woorden en taal - maar gesterkt 

worden door de kracht van eeuwenoud gebed. Die herhaling graaft bij elk gebed, bij elk 

gebaar, telkens een stukje dieper. Zo delven wij God op. 

Daarom heb ik de kerk daar ook bij nodig. Een plek, een heilige plek. Een plek waar mijn 

hele lijf wordt aangesproken: met staan en met zitten, met knielen en opstaan, met bidden 

en zingen, met luisteren en ruiken, met broeders en zusters naast mij, die ik niet hoef te 

kennen, maar met wie ik onlosmakelijk verbonden ben. 

God is méér dan een gevoel: Hij gaat mijn verstand te boven, mijn leven te boven en mijn 

lichaam te boven. Hij gaat alles te boven en is tegelijk in mij genesteld, in ieder van ons. Ik 

probeer mij naar Hem te vormen en Hij vormt zich naar mij. God is zo groot en toch zo 

dichtbij. Dat is zo wonderbaarlijk en zo’n diep geluk. 

Tegenwoordig lijkt het alsof we vooral in onszelf moeten geloven. Dat geloof ik niet. Ik 

geloof in God die in mij gelooft, die vertrouwen in mij heeft. En om Hem te laten zien dat hij 

mij kan vertrouwen, moet ik moeite doen mijzelf te leren kennen. Mijn kracht en mijn 

zwakte leren kennen. Dat zijn de wezenskenmerken van ons mensen. En daar wijst Jezus 

ons telkens op. In elk evangelieverhaal en elke parabel houdt Jezus ons een spiegel voor 

die mij bij mijzelf te rade laten gaan. God gaat op weg met mij. En hoe ga ik op weg met 

Hem? Als Jezus de weg is, hoe herken ik die dan? 

Ik ben altijd blij als ik iets van mijn onvermogen en emoties herken in de psalmen – dan 

denk ik: kijk, ik ben niet de enige. Ik ben blij als ik mij mag laven aan wijsheid - die van 

Jezus Sirach en vooral die van Jesaja, mijn lievelingsboeken. Jezus daagt mij uit en 

bevraagt mij en elke dag mag ik opnieuw proberen antwoorden te vinden en goede 

keuzes te maken. Hij schudt me wakker, grijpt me bij mijn lurven, sleept me mee en fluistert 

mij in. Dat is voor mij de kracht van de heilige Geest. 

In de stormen van mijn leven; bij verliezen en veranderingen, denk ik altijd aan de woorden 

van Jesaja: Hij zal het geknakte riet niet breken. 

Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen en de vergeving van de zonden. Mijn relatie 

met God is van een constante uitwisseling. Geloven is genade. Ik ben dankbaar. 

Rietie Kenter, 27 september 2022 

 

‘Geef niet op!’ door Frank de Heus, pastoraal werker 

Je zult maar recht hebben op een uitkering vanwege ziekte en je krijgt em niet, omdat de ambtenaar 

het geld in eigen zak steekt. Ik ken iemand uit de buurt van Napoli die dat heeft meegemaakt. Of je 



vindt, dat je zoon of dochter recht heeft op speciaal onderwijs, 

maar het wordt je geweigerd. Of je huurt een woning en jouw 

huisbaas repareert niet wat stuk is, zorgt niet voor dubbelglas of 

goede isolatie. Er zit schimmel overal… Wat doe je dan? Laat je 

het erbij zitten? Of blijf je aandringen totdat jou recht wordt 

gedaan? 

In Jezus’ tijd speelden dat soort dingen ook. Jezus vertelt een 

parabel (zondag 16 oktober; Lucas 18,1-8) over een weduwe die 

geen recht wordt gedaan. Ze staat in haar recht! Laat dat 

duidelijk zijn. Maar de rechter heeft er gewoon geen zin in. 

Mogelijk is hij corrupt en laat hij zijn oren naar de andere partij hangen. Maar de weduwe blijft 

aandringen totdat de rechter het ‘gezeur’ zat is en haar recht verschaft. 

Jezus zegt met deze parabel tegen mij en tegen jou: ‘Hou vol!’’Blijf geloven in jouw standpunt.’’Blijf 

vertrouwen, dat dat, wat jij wil, er eens van zal komen’. ‘Geef niet op!’ In Nederland zeggen we dan: 

‘De aanhouder wint’. Stel nu dat jij nu hetzelfde meemaakt als die weduwe en je komt Jezus tegen. 

Thuis, op straat, op je werk… Zou hij bij jou dan datzelfde geloof en doorzettingsvermogen vinden als 

van die weduwe? En heb je de moed God te blijven vragen om jou te helpen? 

 

 
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 wordt de volgende eucharistische canon gebeden: 3b. 
Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-

De-Veldmaat 

Gerardus Majellakerk Overdinkel: 

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

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/groups/194497662564639 
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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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