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Maria Vlucht: Stof tot nadenken 

In de parochie Maria Vlucht, binnen het jongerenpastoraat, bestaat sinds 2013 een theatergroep.  
De groep bestaat uit 15 jongeren en 5 volwassenen die samen de naam ‘sTOF hebben bedacht. 
Achterliggende gedachte is dat de theatergroep met haar optreden ‘stof tot nadenken’ wil geven aan 
haar publiek, nadat ze eerst zelf heel goed over het thema van het theaterstuk hebben nagedacht.  
De thema’s van de theaterstukken die tot nu toe zijn opgevoerd komen in beginsel uit de Bijbel. Na 
een goed gesprek met elkaar over het Bijbelverhaal wordt de verbinding gezocht naar NU. Wat zegt 
dit verhaal nu, welk(e) thema(’s) komen voor? Dan begint de groep aan het schrijven. Een proces van 
een paar maanden, waarin veel wordt nagedacht, achtergrondinformatie wordt opgezocht en 
eventueel deskundigen worden geraadpleegd. Als het stuk klaar is, de liedjes zijn geschreven, begint 
de auditie. Als de rollen zijn verdeeld wordt er maandenlang geoefend. In april 2020 was 
Theatergroep ‘sTOF klaar voor de uitvoering van PUUR. Helaas kon het niet doorgaan. Maar nu, twee 
jaar later, gaat het dan toch echt gebeuren op Goede Vrijdag (!) 15 april om 19.30 u. in 
Openluchttheater Brilmansdennen te Losser.  
‘Puur’ gaat over een vriendengroep. In deze vriendengroep gebeurt iets ernstigs. Hoe komen zij 
hieruit? In mijn column van eind maart hierover meer. 
 

De Synode van 2023 vraagt ons in gesprek te gaan over de kerk. De parochies 
van Zuidoost Twente bieden een placemat, een ganzenbord en een aantal 
begeleidingsvragen aan die het in gesprek gaan zullen vergemakkelijken.  Wie 
meedoet, geeft vanaf de basis ‘stof tot nadenken’ aan onze kerkleiders. 
 
Ans te Lintelo 

 
 
Enschede Zuid: zondag 27 februari ‘Klokjesviering’ voor kleuters 
 

We ontmoeten elkaar elke 4de 
zondag van de maand in de St 
Jankerk. We beginnen om 9.30 
uur, zodat we na de viering nog 
even wat kunnen drinken en 
napraten (zodra het weer mag). 
Zoals altijd geldt: iedereen is 
welkom. We gaan kijken naar 
Bijbelse verhalen maar dan met 

kinderoogjes. En we gaan samen de opbouw van de kerkviering leren kennen. Door elke keer 
dezelfde elementen te gebruiken bieden we een ritueel voor je zondagmorgen. Je mag er elke keer 
bij zijn of maar een enkele keer. De verhalen volgen het kerkelijk jaar, wat er in de kinderen omgaat 
of waar jij om vraagt. Zou je dus een idee hebben laat maar weten: 
klokjesviering@katholiekenschede.nl en wie weet komt jouw idee de volgende viering aan bod. Kom 
je gewoon kijken dan wil je het niet meer missen. Tot dan! Andrea en de Klokjesviering-werkgroep 
 
Oh ja! De komende keer gaat het een beetje over Carnaval, wie verkleed wil komen, mag dat doen! 

mailto:klokjesviering@katholiekenschede.nl


Enschede: Kids Time voor kinderen basisonderwijs 
 

Op Vrijdag 4 februari was weer 
de eerste Kids Time-bijeenkomst 
in het nieuwe jaar in de 
parochiezaal van de Sint Jankerk. 
We hebben het gehad over: 
Maria Lichtmis en het verhaal 
verteld van, Het kindje Jezus in de 
Tempel aan God werd 
opgedragen. Hierbij een 
impressie. 
             
Volgende data: vrijdagen 8 april 
en 3 juni 2022 
Thema: Goede vrijdag, 
Pinksteren, Slotbijeenkomst 
(datum komt nog) 
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur 
Locatie: Parochiezaal Sint Jan-
Kerk, Haaksbergenstraat 253, 
Enschede 
Kosten: € 2,00 per keer 
(t.b.v. materiaal) 

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com 
Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim. Wie weet tot dan!!! 
 

Enschede Jacobuskerk: Geloofsgesprekken in de Vastentijd 
 

Vorig jaar zijn we op initiatief van Rik 
Ledoux, die toen als priesterstudent 
stage liep in onze parochie, gestart met 
een wekelijkse meditatie in de 40-dagen 
tijd. Toen waren we door de lockdown 
aangewezen op Zoom bijeenkomsten, 
die overigens erg inspirerend waren. Dit 
jaar ziet het er naar uit dat we bijeen 
kunnen komen in het Parochiehuis aan 
de Walstraat. 

De pastoraatgroep van de Jacobuskerk nodigt u van harte uit om in de 
komende 40-dagentijd deel te nemen aan ‘Bidden met Psalmen – in alle 
dingen God liefhebben en dienen’. Wekelijkse bijeenkomsten op de 

woensdagavond van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur in het Parochiehuis aan de Walstraat. Data: 2 
maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april. We maken gebruik van de 
Podcastretraite ‘Bidden met Psalmen’ van Bidden Onderweg.  
We beluisteren iedere avond gezamenlijk een thema uit de podcastretraite, waarna we aan de hand 
van vragen met elkaar in gesprek gaan. Voor lees- en schrijfmateriaal en koffie en thee wordt 
gezorgd, er is iedere avond plaats voor 12 personen. Aanmelden: 
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.  
 
Namens de pastoraatgroep Jacobuskerk, Juliette Jonker en Hetty Mulder 

mailto:saskiabal1900@hotmail.com
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Zuidoost Twente: Thema Vastenactie 2022  – Je land is je leven 
 

Voor een nieuwe weg, woonwijk of industrieterrein is 
land nodig. Land waarop boeren soms al generaties 
lang hebben geboerd. Deze “oale groond” is hun 
bestaanszekerheid, hun leven en identiteit. 
Als deze grond toch moet worden afgestaan, komt 
eerst een proces op gang om een vervangende locatie 
te vinden of een schadeloos stelling te regelen. Lukt 
dat niet dan kan de grond worden onteigend. Een 
proces waarin de belangen van getroffen eigenaren 
goed zijn gewaarborgd. 
In Zuid-Amerika gaat dit vaak heel anders! Daar 
worden inheemse gemeenschappen zelfs met steun 

van de overheid met grof geweld van hun land beroofd. Dorpen van deze mensen worden gewoon in 
brand gestoken, de mensen met geweld verjaagd of vermoord. Wie zich verzet wordt geïntimideerd 
en belandt vaak in de gevangenis! 
Dit jaar steunen wij ca. 180 Maya-gezinnen in Guatemala in hun strijd tegen de bouw van een 
waterkrachtcentrale in de rivier waarvan zij afhankelijk zijn. De toegang tot water wordt beperkt en 
kostbare landbouwgrond verdwijnt. De bouw is officieel verboden maar gaat gewoon door!. Het 
energiebedrijf zaait angst en dreigt met juridische stappen om het verzet te breken. Leiders van deze 
Maya-gemeenschappen lopen het risico jarenlang in de gevangenis te belanden. 
Het project biedt juridische steun aan de leiders om een onrechtmatige veroordeling te voorkomen 
en helpt deze gezinnen om duurzaam met hun waterbronnen om te gaan en zo in hun 
levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. 
 
 
Veertigdagen 
 
Veertig dagen gaan wij reizen 
door een onherbergzaam land. 
Eenzaam, moe en zonder uitzicht 
zo ver je zien kunt: rotsen, zand. 
* 
Mijn ogen zoeken horizon. 
Reikt iemand mij daar een hand? 
Soms win ik hoogte, stralend licht 
omgeeft mij van de overkant. 
* 
Van waterstromen kan ik dromen, 
levend water, koel en schoon. 
Water is mij als een spiegel 
waar ik jou mijn gezicht in toon. 
* 

Weerloos wacht ik op het donker, 
verlang naar bakens in de nacht. 
Licht opdat mijn voet niet struikelt 
warm licht waarop ik weerloos wacht. 
* 
Buigzaam, teer en ingesloten 
schors en windsels tegen de kou. 
Ik kan pas bloeien, opengaan 
door levend water, warmte, jou. 
* 
Stenen vertellen van mensen 
duizenden voeten onderweg. 
Liefde zoeken we, nieuw leven, 
hoop en geloof in ons gelegd. 

 
Enschede Jacobuskerk: Vrijwilligers gevraagd! 

 
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van onze enthousiaste groep vrijwilligers? 
Wij kunnen extra handen gebruiken in de groep kosters, acolieten en Pelgrim 
bezorgers. Ook zoeken we iemand die af en toe de dagkapel wil openen en 
sluiten. Meld je aan bij secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of spreek 

een van onze vrijwilligers voorafgaand aan of na afloop van de vieringen. Welkom! 

mailto:secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl


Maria Vlucht en Franciscusparochie – Vormsel 

Afgelopen weekend zijn in Losser 14 en in Haaksbergen 8 kinderen gevormd door onze hulpbisschop 

mgr. Herman Woorts. Voor drie kinderen ging het Vormsel helaas niet door. Zij zaten thuis met 

Corona. Dat gold ook voor een aantal ouders en onze jongerenwerker Ans te Lintelo. Dat was heel 

jammer. Verder waren het vieringen met goede koorzang van Vivace en het Pablokoor, een 

vriendelijk voorgaan van de bisschop en met betrokken mensen in de kerk. Volgend schooljaar 2022-

2023 vindt de voorbereiding plaats in Enschede en zal er waarschijnlijk in de Sint Jozef kerk gevormd 

gaan worden.  

 

 

Wees barmhartig! door Willy Rekveld, parochievicaris 
Geef en er zal u gegeven worden. Lucas 6,27-38 
 

‘Wie goed doet goed ontmoet’ is een gezegde, dat wij allen wel 
kennen. Wij zouden dit zo op het verhaal dat Lucas heeft 
opgeschreven kunnen plakken. Het roept ons op het goede te doen, 
uitgaan naar onze medemensen, wie of wat zij ook zijn. Het goede 
doen aan onze naaste. Maar wie is onze naaste? Een indringende 
vraag voor ons allen. In hetgeen Lucas schrijft wordt ons een spiegel 
voorgehouden met tegenstellingen die voor zichzelf spreken. Goed 
doen, beminnen, liefhebben, barmhartigheid. Veroordeel niet en gij 
zult niet veroordeeld worden zegt Jezus. Nog duidelijker is Hij aan het 
einde: de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Het mag 
ons allen uitnodigen tot gerechtigheid, tot liefde die groot mag zijn om 
onze naaste de hand te reiken. Tot liefde die vijandschap en haat 
overwint. Liefde die ons allen tot vrede brengt. Vaak moeilijk, maar 
misschien eenvoudig om het te beleven door je naaste te zien als je 
evenbeeld. Gods evenbeeld. Vrea en good goan! 

 
 

 

 



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/ 
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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