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Kopy vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl . 

 
 

Agenda volwassenen 
 
 
Losser: 28 september - Oecumenische Schriftinstuif in Losser 

Woensdag 28 september van 20.00-21.30 uur is er weer 
een Schriftinstuif in Losser. Deze keer in het Aleida 
Leurinkhuis aan het Raadhuisplein, naast de Protestantse 
kerk. De avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in 
achtergronden over de schriftlezingen van het komend 
weekend en daarover met elkaar in gesprek wil gaan.  
De Schriftinstuif gebeurt in oecumenisch verband, in 

samenwerking met de protestantse gemeente van Losser. Dominee Hennie Marsman en/of pastoraal 
werkster Carla Berbée leidt de avond. Woensdag 28 september is dominee Marman uw gastvrouw. U 
hoeft zich niet van tevoren aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor 
koffie/thee is wel welkom. 
 
 
Losser: Laudato Si-boom wordt gezegend 

Zondag 2 oktober, bij de laatste zondag van de Scheppingsperiode, wordt de 
laatste Laudato Si-boom van onze parochie Zuidoost Twente in het zonnetje gezet 
tijdens de viering van 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk. In Haaksbergen en 
Enschede zijn inmiddels ook al bomen geplant. Deze biologische appelboom wordt 
maandag 3 oktober door de mannen van de Kerkhofploeg een mooi plekje 

gegeven op eigen terrein van de H. Maria Geboortekerk. Tijdens de viering van 2 oktober zal hier 
meer over bekend worden gemaakt! 
 
 

Enschede Sint Jan: zondag 2 oktober - Lezing Trees van Montfoort 
Op 2 oktober – na de slotviering van de Scheppingsperiode in de St Jankerk aan 
de Haaksbergerstraat Enschede - zal Trees van Montfoort een interactieve lezing 
geven. Zij is de auteur van het boek ‘Groene Theologie’ dat is gekozen tot beste 
theologische boek van 2019. De jury omschreef het als een ‘hyper-urgent en 
noodzakelijk boek’. Het is daarom een eer dat we Trees van Montfoort in ons 
midden mogen ontvangen en we nodigen u dan ook allemaal uit om voor deze 
bijzondere lezing naar de St Jan in Enschede te komen. De slotviering is om 10.00 
uur waarna we gezamenlijk koffie en thee drinken. Neemt u weer wat lekkers 
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mee? Kinderen kunnen schilderen met Ans te Lintelo. De lezing begint om ca 11.30 uur. Er is ruim tijd 
voor vragen stellen en gesprek met elkaar. We eindigen om uiterlijk 13.00 uur. 
 
 

Haaksbergen Bonifatiuskerk: 
zondag 2 oktober - 
Kevelaerslof 2022 
Op zondagavond 2 oktober 
om 19.00 uur wordt weer het 
grote Kevelaerslof gehouden 
in de kerk van HH. Bonifatius 
en Gezellen in de Veldmaat 
(Veldmaterstraat 61 
Haaksbergen). Dit bijzondere 
Maria- en Sacramentslof 
wordt gehouden in 

samenwerking met de Broederschap van de Haaksbergse Processie Kevelaer. Voorganger is pastor 
W. Rekveld eventueel geassisteerd door andere pastores en acolieten. De zang zal plaatsvinden door 
het Bonifatiuskoor uit de Veldmaat en het Marcellinuskoor uit Boekelo, die eerder tijdens de 
Kevelaarsmis ook al samen gezongen hebben. Iedereen is van harte welkom! Na het lof is er 
koffie/thee  drinken en gelegenheid om nog even na te praten op het pastoor Jetze Brandsmaplein, 
of - als het weer het niet toelaat - binnen in de kerk. Broederschap van de Haaksbergse Processie 
Kevelaer 
 
 
Losser: 2 oktober - Früchtefest op de Oase! 
Ondanks de brand van eind juni gaat de Oase vol goede moed door, want we geloven in een plek van 
Vrede, een oase in deze wereld. Komt dus vooral naar de laatste zondag van dit seizoen! Zondag 2 
oktober 2022 wordt een klein Oogstfeest/Früchtefest gevierd en koffie en aandacht geschonken op 
de oecumenische Kerkentuin Oase aan de Dinkelstraße 24 in Gronau. Daarmee willen we iedereen 
bedanken voor de belangstelling, ondersteuning en interesse in de Oase. De Oase is dan open van 
14.00 tot 17.00 uur. Er is koffie en heerlijke Zwiebelkuchen/Uientaart en er zal verse appelsap 
worden geperst. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Als het regent, wordt het oogstfeest 
afgelast, want helaas is er te weinig plek om te schuilen. 
 
 
Enschede: 29 september t/m 6 oktober - Week van de Eenzaamheid 
Van 29 september tot en met 6 oktober is het de Week van de eenzaamheid. Samen1Enschede 
organiseert in de stad dan ‘Maak-eens-een-praatje’ bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is 
om eenzaamheid te verminderen bij een groot aantal mensen. Meer informatie vindt u op Week van 
de eenzaamheid | Gemeente Enschede . Op donderdag 6 oktober wordt er tussen 15.00 en 18.00 
uur een programma aangeboden in de Sint Jankerk en de Pathmos-oase.  
 
 

Lonneker Jacobuskerk: zaterdag 8 oktober - Meditatief 
wandelen. Thema: ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?’  
Op zaterdagmorgen 8 oktober vindt er weer een meditatieve 
herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ 
aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker. Iedereen is tussen 9.15 en 
9.30 uur welkom bij de Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse 
ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze 
prachtige kerk wandelen we 11 km door het mooie buitengebied 
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van Lonneker. Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met 
stiltemomenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug bij de 
kerk. Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname is 
gratis. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De werkgroep wil dit 
initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet 
kerkelijk bent.  
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com. Bij opgave ook even uw 
woonplaats vermelden. Onze volgende wandeling staat gepland op 4 maart 2023 met als thema: 
‘Ontluikend wonder’. 
 
 

Enschede Zuid: zondag 9 oktober – 100 jaar Sint Jan-parochie, nu 
geloofsgemeenschap Zuid 
Beste mensen, In de Pelgrim staat al geregeld iets over het komende jubileum. Op 9 
oktober vieren we dit jubileum van de parochie. Om 10.00 uur is er een feestelijke 
viering, waar Pater Ben Engelbertink, Pastoor Paul Daggevoorde en pastor Carla 
Berbée voorgaan en (bijna) alle koren van de Parochie  Jacobus de Meerdere zullen 
zingen. Het is tevens de laatste keer dat Pater Ben, bij ons vóór gaat. Ook hier 
zullen we kort aandacht aan besteden. Voor de kinderen is er een 
Kindernevendienst en ook de kleuters hebben hun eigen ‘viering’. 
De organisatie van het feest vordert gestaag. Heel veel mensen zijn uitgenodigd, 

ook veel oud-pastores. Enkelen hebben gereageerd en laten weten dat zij het bijzonder op prijs 
gesteld hebben, dat ze een uitnodiging kregen. Maar ondanks dat ‘onze gasten’ op de Wonne mogen 
overnachten, valt het vaak niet mee om naar Enschede te komen. Echter, een aantal heeft laten 
weten dat ze de uitnodiging graag aannemen en komen. Wij, de organiserende werkgroep 100 jaar 
St. Jan Parochie, verheugen ons erg op hun komst. Maar niet alleen op de mensen die nadrukkelijk 
een uitnodiging gehad hebben, maar alle parochianen en mensen die zich betrokken voelen, zijn van 
harte welkom! 
Hebt uzelf nog een idee voor het feest, laat het ons dan weten. Heel fijn als u uw idee stuurt naar: 
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl  
 
 

Haaksbergen: dinsdag 11 oktober – bezoek 
Zwanenhof met de Wittemgroep 
Voormalig Retraitehuis, nu Gezondheidshuis 
Tijden veranderen, waarmee ook de wijze 
waarop we geloven verandert. Op dinsdag 11 
oktober brengen wij opnieuw een bezoek aan de 
Zwanenhof, onlangs van functie en dus naam 
veranderd in het ‘Gezondheidshuis’. Op dit 
moment onder meer in gebruik als 
opvangcentrum voor Oekraïense vrouwen en 
kinderen.  
In 1927 werd het Retraitehuis gebouwd, tot 

2000 geleid door de orde van Redemptoristen. In de kapel zullen wij ‘s morgens onder leiding van 
Susan van Os terugkijken op de rijke geschiedenis van het huis en vooruitzien naar de toekomst. Na 
een eenvoudige lunch is er een korte presentatie van de actuele uitdagingen van het 
Gezondheidshuis en komen we toe aan een creatieve verwerking van ons eigen, veranderende 
perspectief van geloven. Om vier uur ronden we af. We vertrekken om half tien uur vanaf de 
Bonifatiuskerk. Van ieder wordt een bijdrage gevraagd van€ 20 ter plekke, bij voorkeur contant, te 
voldoen. 
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Er geldt een maximum van 40 deelnemers: deelname op volgorde van aanmelding. Bij onvoldoende 
belangstelling gaat de excursie echter niet door. Dringend verzoek: per ommegaande uw aanmelding, 
doch uiterlijk vóór zondag 2 oktober 24.00 uur (met vermelding of u eventueel bereid bent 
passagiers mee te nemen). 
Opgave bij Jan van Schaardenburgh:  jvschaardenburgh@gmail.com, 06 18813028, of Harry 
Maathuis, hmaathuis@planet.nl, 06 48261795. 
 
 
Overdinkel Gerardus Majellakerk: donderdag 13 t/m zondag 16 oktober – Gerardus Majella-
bedevaart 

Op 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  of via de 
link:  https://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. 
 
 
Enschede Jacobuskerk: 5 november - Wereldjongerendagenkruis in Enschede!  

Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het 
Wereldjongerendagenkruis een tour maken 
door Nederland. Het vier meter hoge kruis 
is onderdeel van een landelijke 
pelgrimstocht door de bisdommen op weg 
naar de Wereldjongerendagen (WJD) die 
begin augustus 2023 in Lissabon 
plaatsvinden. De 
pelgrimstocht van het 
kruis nodigt uit om de 
boodschap van vrede, 
verzoening en 

verlossing door te geven. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in 
Nederland. 
De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door alle bisdommen in Nederland. Van 3 tot 6 november is 
het Wereldjongerendagenkruis in ons bisdom. Onderweg naar Utrecht waar op 6 november, aan de 
vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaatsvindt.  
En … op 5 november is het Wereldjongerendagenkruis in Enschede! Het wordt om 11.00 uur 
feestelijk onthaald in de Jacobuskerk aan de Oude Markt, met een eucharistieviering waarna hapjes 
en activiteiten in het parochiehuis aan de Walstraat.  Iedereen die jong is, zich jong voelt of zich 
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verbonden voelt met de wereldjongerendagen en de wereldkerk, is hierbij van harte uitgenodigd om 
mee te vieren en mee te doen op deze ochtend/middag. Voor meer informatie en als je wilt helpen,   
neem contact op met Juliëtte Kemp via pastoraatgroep@katholiekenschede.nl of kom naar de 
voorbereidingsavond in het Parochiehuis aan de Walstraat op maandag 3 oktober om 20.00 uur. 
 
 

De afgelopen week: volwassenen 
 

De septembereditie van Geloven in Lonneker is uit!  
U kunt weer nieuws, interviews, verslagen en meer lezen over het wel 
en wee in en rond onze geloofsgemeenschap Lonneker van de 
afgelopen periode. Met natuurlijk veel aandacht voor het laatste 
oogstfeest en de priesterwijding van Joachim Oude Vrielink, maar ook 
over de Jacobuswandeling en met bijdragen van dominee Lambers 
Heerspink en pastor Berbée en meer! 
U leest hem op onze website: 
https://www.mariavlucht.nl/actueel/geloven-in-lonneker-september-
editie-is-uit 

 

 

Glanerbrug: Oecumenische vredesviering en fietstocht 
Afgelopen zondag, 25 september, was de laatste 
zondag van de Vredesweek. Er was daarom een 
oecumenische vredesviering, dit keer in de O.L.V. 
van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug. Pater Sait 
van het Syrisch-Orthodoxe klooster, dominee 
Kroeskop van de Protestantse gemeente en pastor 
Berbée gingen voor. Tijdens de viering vertelde 
pater Sait over zijn indrukwekkende ervaringen als 
vluchteling vanuit Syrië en hoe belangrijk het is om 
een veilige plek te hebben om te wonen. Mensen in 
de kerk konden op een briefje schrijven waar ze 
moeite mee hebben - in hun persoonlijk leven of in 

hun relatie met God. Deze briefjes werden in het vuur geworpen, waarmee pastor Berbée de kerk 
rondliep. 
Er is gecollecteerd voor de Oase aan de Dinkel bij Gronau, omdat zij graag met het nieuwe seizoen 
(vanaf Pasen) een nieuwe start willen maken met een nieuw huisje en inventaris! Er werd gul 
gegeven, waarvoor grote dank. 
Na de viering was er koffie en ging een kleine groep een mooie fietstocht maken langs plekken van 
oorlog en vrede in Glanerbrug, Gronau en Losser waar gedichten over hoop en vrede werden 
voorgelezen. Deze fietstocht kan worden opgevraagd bij de Vrouwen voor Vrede: 
vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com 
 
 

Franciscusparochie: onderscheiden … 

Eind juni werd in de viering in de Pancratiuskerk 

afscheid genomen van vier bestuursleden, Thij 

Willems en Marion van der Holst ontvingen een 

Willibrord onderscheiding. Afgelopen week konden 

ook de pauselijke onderscheidingen uitgereikt en 

mailto:pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
https://www.mariavlucht.nl/actueel/geloven-in-lonneker-september-editie-is-uit
https://www.mariavlucht.nl/actueel/geloven-in-lonneker-september-editie-is-uit
mailto:vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com


opgespeldworden. André Leferink en Jeannette te Bogt ontvingen de Pro Ecclesia en de Bene 

Merente onderscheiding uit handen van pastoor Paul Daggenvoorde. 

 

 

Lonneker: onderscheiden … 

In Lonneker werd afgelopen zondag na de viering een 

gezellige vrijwilligersmorgen gehouden. Er werden ook 

enkele Gregorius onderscheidingen uitgereikt. De 

afgelopen twee jaar was daarvoor geen gelegenheid als 

gevolg van Corona. Lidy Beernink (50 jaar lid)  

Jan Severt (40 jaar lid) en Agnes Kloosterman, (40 jaar lid) 

werden gefêteerd! 

 

 

 

Enschede Jozefkerk: onderscheiden … 

Drie akolieten werden afgelopen zondag in de 

Jozefkerk elk met een Willibrordplaquette en een 

Jacobusspeld onderscheiden voor trouwe dienst 

aan het altaar. Astrid Boomkamp, die zondag nota 

bene jarig was, is 20 jaar akoliet. Edwin Seinen en 

Maarten Meulenbroek zijn elk veertig jaar akoliet. 

Zij komen uit de voormalige Paulusparochie. En 

doen inmiddels meer dan alleen altaardienst. 

Edwin zit in het PCI bestuur en Maarten is als 

sleutelhouder van dienst bij het beheer van de Pauluskerk. 

 

 

Franciscusparochie: Het ‘nieuwe’ Ariënshuis staat aan de Veldmaterstraat! 

Op zaterdag 24 september, burendag, nodigde het bestuur, de pastoraatsgroep en het algemeen 

secretariaat de buurt voor het genot van een kop koffie en wat lekkers. Walter Olde Engberink, 

gebouwenman, sprak en onthulde het bord met daarop de naam Ariënshuis. Met dank voor de 

geslaagde gezellige middag. 

 

 

Enschede Zuid: Het bloemetje ging deze week naar Marit Terhürne aan de 

Texellaan. 

 

 



Ter bezinning 
 
Erbij door Paul Daggenvoorde, pastoor 

Onlangs was er bij een uitvaart een onbekende. 
Niemand wist wie het was. Of wat de band met 
de overledene en de nabestaanden kon zijn. Dat 
komt voor. Dat vreemden aansluiten bij een 
uitvaart. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om 
eigen verlies opnieuw te kunnen beleven. De 
uitvaart van je partner of kind gaat door alle 
organisatie vaak wat aan je voorbij. Dat je 
achteraf helemaal niet meer weet wie er waren, 
en wat er werd gezegd. De uitvaart van een 
ander biedt dan gelegenheid om weer bij je 
eigen verlies en verdriet te komen. 
Was er misschien ook daarom zo massaal en 

wereldwijd belangstelling voor het afscheid van koningin Elizabeth? Wat beweegt immers al die 
mensen om uren in de rij te staan. Vanwaar al die emotie? De Britse Koningin was bij iedereen 
bekend. Een icoon. Maar wie kende haar? Je mocht haar niet eens aanraken. Wie ze was en wat ze 
zelf vond, bleef achter rol en protocol. Iemand vergeleek haar met behang. Zij was de stijlvolle 
achtergrond bij alles in ons bestaan. Maar niet degene die jouw leven met je deelt. Waren wíj 
misschien als vreemdeling bij haar uitvaart?  
De parochie is weer van start. Gemeenschap zijn we. Bekenden die als zusters en broeders idealiter 
wekelijks delen in elkaars lief en leed. En die de vreemdeling, de weduwe en wees insluiten. 
Dit najaar zullen de natuur en Allerzielen verlies oproepen. Kom er dan bij. Om bij ons je verdriet te 
herbeleven en heilzaam op verhaal te komen. 
 

 
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: Eucharistische canon komend weekend: No 5. 
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 Jankerk Enschede: https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA 

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede 

 
Websites parochies: 
www.mariavlucht.nl 
www.katholiekenschede.nl 
www.franciscusparochie.nl 
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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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