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Woensdag 5 oktober 2022 
 

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

 
 

Agenda volwassenen 

 
 
 

Afgelopen week 
 
Franciscusparochie: Franciscusdag – ‘In het zonnetje gezet en gedecoreerd’ 

 
 
 
Afgelopen zondagmorgen 2 oktober werden tijdens de bijzondere Franciscusviering een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dick Kohlweij, de vicevoorzitter van het bestuur, vertelde treffend 
hoezeer vrijwilligers onmisbaar zijn in onze kerkgemeenschap. Belangrijk is het dan ook om onze 
waardering duidelijk uit te spreken. Bernardie Broekhuis, voorzitter van de Pastoraatsgroep, sprak 
woorden van waardering uit naar de Pastorale Raad van de Marcellinus-locatie. Aansluitend werd 
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namens de parochie de jaarlijkse Franciscuspenning uitgereikt aan Gerrit Menkehorst, Gerard 
Vaanhold, Marion Reinderink en Yesa Bozoghlan. 
 
 
 
 

Ter bezinning 

 
Eerste 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 eerste brief van de hand van Vera Berkvens. 
 

 
Goeie dag eenieder, 

 
Wat mij alsmaar meer bezighoudt is dat de kerk ons in deze complexe tijden de eenvoud 

heeft te bieden. Dat ons welbevinden niet zit in de overdosis aan materie, maar in de 
eenvoudige aandacht die we elkaar kunnen geven en delen. 

 
Tevens leert Jezus ons dat we over onze angst heen kunnen stappen. Probeer “over het 

water te lopen”, laat angst je niet tegenhouden om kleine grenzen te verleggen. En Jezus 
leert ons tevreden en vrolijk te zijn wanneer de wijn op is en we het met water zullen 
moeten vieren. Vieren is delen, is leuk met luxe, maar de intentie is het samen-zijn. 

 
Het nieuwe testament staat vol met deze beeldspraak. Net zoals de beeldende kunst vol 

staat met verbeeldingen. Met als ( voor mij) onmiskenbaar hoogtepunt het “lam gods” van 
de middeleeuwse vlaamse schilder Van Eyck. Tijdloze verbeelding over het leven. 

 
Woorden en beelden die ons laten dolen, dromen, vertellen, leren, hoe wij als eenvoudige 

mensen met al onze goede bedoelingen en fouten onze aardse tijd doormaken. 
 

Hartelijke groet Vera Berkvens 
 

 
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: 
Komend weekend wordt de eucharistische canon 6 gebeden. 

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-
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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/groups/194497662564639 
 
 
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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