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Uitnodiging: ‘Praat mee op open synode-bijeenkomst!’ 
 

Bijna ongemerkt is de katholieke kerk in beweging. Een 
bijzondere ontwikkeling. Ieder krijgt hierbij de kans om zijn 
of haar hun verhaal te doen, én een bijdrage te leveren aan 
veranderingen. Te vaak denken we dat de kerk een museum 
is. We merken zeker in ons bisdom  weinig van vernieuwing. 
Treffend is de wens: “Verlos ons ervan een museumkerk te 
worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig 
toekomst.” Je zou het niet denken, maar dit zijn letterlijk de 
woorden van paus Franciscus toen hij op  9 oktober 2020 de 
‘Synode 2021-2023’ opende. Een proces van samen op weg 
gaan. Het was niet eerder vertoond. Een paus  nodigt 
iedereen uit om mee te denken, om zijn of haar verhaal te 

vertellen: hoe willen we in de toekomst samen kerk zijn? Dat is uniek. Vaak hebben we in het verleden 
ervaren dat kerkleiders óns vertellen wat zij vinden. Vaak zonder eerst te luisteren naar wat er leeft. 
De paus wil niet alleen dat ‘kerkmensen’, maar ook mensen buiten de katholieke kerk worden 
uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Het is heel duidelijk dat paus Franciscus nieuwe wegen zoek in 
een veranderende wereld waarin mensen samen op mogen trekken. Gods volk onderweg. De drie 
parochies in Zuidoost-Twente gaan de uitnodiging van paus Franciscus aan. Zij organiseren enkele 
gespreksmomenten en hebben een kop koffie voor u klaarstaan. Kijk of u op een van die momenten 
ruimte wilt maken in uw agenda en kom:  
 

• Haaksbergen, zondag 13 maart van 10.30  – 12.00 uur, in het Arienshuis, Veldmaterstraat 61 

• Losser, dinsdag 15 maart van 20.00 – 21.30 uur in de parochiezaal van de H. M. 
Geboortekerk, Gronausestraat 4 

• Enschede, zaterdag 19 maart van 10.30  – 12.00 uur in het Parochieel Diensten Centrum, 
Nieuwe Schoolweg 2 

 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent welkom 
 
 
Enschede, Jacobuskerk: Bijeenkomsten ‘Bidden met Psalmen’ op woensdagavonden in de 40-
dagen tijd 
Iedere woensdagavond is er van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur een bijeenkomst, waarin we aan de 
hand van een thema uit de podcastretraite ”Bidden met Psalmen” uit de app “Bidden Onderweg” 
met elkaar in gesprek gaan. Voor lees- en schrijfmateriaal en koffie en thee wordt gezorgd. Inloop 
vanaf 19.30 uur. Data: 9, 16, 23 maart, 6 en 13 april. Graag vooraf per avond (of voor de hele serie) 
aanmelden via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of persoonlijk aanmelden voor of 
na de vrijdagochtend- of zondagsvieringen bij Juliette Jonker of Hetty Mulder. Van harte welkom! 
 
 
Haaksbergen, Doe mee met NL-Doedag ‘Gewoon doen’ op 11 en 12 maart 
De activiteiten waaraan je mee kunt doen vind je op 
https://franciscusparochie.nl/nieuws/nieuwsberichten/380-doe-mee-met-nl-doedag-gewoon-doen . 
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Enschede Jacobuskerk: Gemeenschappelijke ziekenzalving 
Op dinsdag 15 maart is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk 
aan de Walstraat. U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 (na 18.00 uur). Mensen 
die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat hierover een afspraak 
gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. Wij hopen op een goede 
opkomst. 
 
 
Zuidoost Twente: Whatsappgroep Vastentijd ‘De tien beloftes’ 

Gedurende de 40 dagen voor Pasen bieden we weer een Whatsappgroep aan. Elke 

zondag, en in de Goede Week elke dag, ontvang je ’s morgens vroeg een appje met 

een korte bezinnende tekst. Dit keer lopen we de tien geboden langs. Wil je meedoen, 

stuur dan een appje naar 06 300 988 33. 

 
Collecteren als vanouds … 
 
Waar het mogelijk en men het wil kan er als vóór de Corona-crisis weer gecollecteerd worden. Het 
pastoraal team schat in, dat het bij het loslaten van veel andere regels, het niet-collecteren tijdens de 
viering weinig zoden aan de dijk zet. Pastoraal team 
 
 

Enschede Zuid: Pathmos-Oase gaat weer open! 
 
Eindelijk gaat de Pathmos-Oase weer open. We starten vanaf 
dinsdag na Pasen 19 april. We verwachten veel mensen te 
ontvangen. Daarom zoeken we nog vrijwilligers die ons helpen op 
dinsdag- en/of donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur, twee 
middagen per maand om koffie/thee te schenken. Je maakt deel 
uit van een leuk team en ontmoet nieuwe mensen. Doe je mee? 
Bel of mail even met Henk Thüss, 053 433 03 22, 
h.thss@kpnplanet.nl,  Alvast bedankt 

 
 
Afscheid pater Arnulf van de Wonne 
 
Op donderdag 4 maart was in de Jacobuskerk aan de Oude Markt de viering uit dankbaarheid van 
Arnulf Sibbing: een markante figuur sinds de jaren ’70 in Enschede en wijde omgeving. In de geest van 

Franciscus heeft hij de 
Wonne gesticht en door te 
leven met Gods schepping 
en mensen zonder aanzien 
dit ‘klooster-met-een-
straat-erdoor’ verder 
uitgebouwd. Zowel 
Jacobus-parochianen als 
mensen uit heel het land 
brachten verleden én 
heden samen. Arnulf 

Sibbing is bijgezet op het kerkhof bij het voormalig kapucijnenklooster te Velp-Grave. 
Carla Berbée, pastoraal werker 
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Veel belangstelling bij projectvieringen Eerste Communie: Aswoensdag en presentatie 
 
Bij vieringen voor Communicanten op Aswoensdag en afgelopen weekend in presentatievieringen in 
Losser, Enschede en Haaksbergen was veel belangstelling. Met kinderen, jonge gezinnen en wie er 
maar bij was hebben we een goede start gemaakt voor de Vastentijd. Aanwezigen ontvingen een 
askruisje, kinderen hebben bedacht wat ze de komende tijd aan ‘goede dingen voor anderen’ willen 
doen en de verschillende Goede doelenacties werden bekend gemaakt. In Maria Vlucht wordt 
aangesloten bij de Vastenaktie. In Haaksbergen namen de kinderen bollen van voorjaarsbloemen mee 
naar huis. Ze maken er mooie potjes bij en brengen die naar iemand, jong of oud, die het de afgelopen 
Coronatijd misschien wel moeilijk heeft gehad. In Enschede gaan communicanten via een ‘heitje voor 
een karweitje’ geld inzamelen voor de Stichting Fietswens. Wim en Mathijs (zie foto) verzorgden een 
korte presentatie in de Aswoensdagviering. Mathijs heeft een zoon met een groei- en krachtbeperking. 
Voor zijn eigen zoon en inmiddels vele andere kinderen maakt hij fietsjes en andere hulpmiddelen op 
maat. Dat kan niet iedereen betalen. Daarvoor zamelen wij nu geld in. 
 

 
 
 
 



Synodale weg: Ans te Lintelo in gesprek met jongeren in Maria Vlucht 
 

 
 
Deze 6 jongeren hebben met me gesproken over hun ervaringen van geloof in de samenleving, over 
wat samen op weg betekent, en over welke goede ideeën ze aan de paus willen doorgeven. We 
begonnen met de placemat. Losserse boterkoek en cola of iets zonder prik en daar ging het… De 
plaatjes op de placemat deden het goed. Echt belangrijk vinden deze jongeren een goede gezellige 
familie. Dat is de basis. De vriendengroep komt op de tweede plaats. Samen met je vrienden zoek je 
uit hoe je over dingen denkt. Dieren geven geborgenheid en warmte. Geloof leer je van je ouders. Als 
zij naar bijvoorbeeld zieke of oudere mensen omkijken gaan wij het vanzelf ook doen.  Eén van de 
jongeren zei ook “Als ik groot ben, ga ik het geloof dat er iets is, denk ik, wel doorgeven aan mijn 
kinderen. Maar nu is het best lastig om er over te praten. Ik ben meer van doen - dingen doen. Daar 
heb je ook veel aan.” Verder is de kerk saai, we moeten lang stilzitten, er zijn geen beeldschermen, de 
muziek eng en hoog. Waarom is er geen popmuziek of rap in de kerk?  Eén van de jongeren zei: “Alles 
is politiek en heeft met geld te maken, dan is het toch moeilijk om dingen te veranderen. Als ik kiezen 
mag wat ik wil doen voor de kerk, dan wil ik wel geld inzamelen of boekjes maken.” Ook het 
scheppingsverhaal en de oerknal kwamen nog aa nbod. Er zijn gamespellen die daar mee te maken 
hebben blijkbaar.. Wat is nu waar? Kortom het was een interessant en plezierig gesprek. 
 
Ans te Lintelo, jongerenwerker 
 
 
Franciscusparochie op de vitaltaliteitsbeurs 
 

Afgelopen zondag heeft de pastoraatsgroep van de 
Franciscusparochie i.s.m. het parochiebestuur een 
heel leuke en drukbezochte stand gehad op de 
Vitaliteitbeurs in Haaksbergen samen met de PKN-
Kerk. Er was een donatie-pot neergezet voor de 
Oekraïne en daar zat het mooie bedrag in van 
€539.25. 
 
 
 
 



Enschede, Jacobuskerk: Bijeenkomsten ‘Bidden met Psalmen’ op woensdagavonden in de 40-
dagen tijd 
 
Iedere woensdagavond is er van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur een bijeenkomst, waarin we aan de 
hand van een thema uit de podcastretraite ”Bidden met Psalmen” uit de app “Bidden Onderweg” 
met elkaar in gesprek gaan. Voor lees- en schrijfmateriaal en koffie en thee wordt gezorgd. We 
kunnen per avond ongeveer 12 mensen ontvangen. Inloop vanaf 19.30 uur. Data: 2, 9, 16, 23 maart, 
6 en 13 april. Graag vooraf per avond (of voor de hele serie) aanmelden via 
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of persoonlijk aanmelden voor of na de 
vrijdagochtend- of zondagsvieringen bij Juliette Jonker of Hetty Mulder. Van harte welkom! 
 
 
Vrede en alle Goeds: Topervaring: zo kan het ook! (Lucas 9) door Carla Berbée, pastoraal werker 

 

Tientallen jaren geleden ging ik mee op een internationale jongerenreis 

van Pax Christi. Lopen in groepen met mensen uit geel Europa. Slapen 

bij gastgezinnen, mensen die je niet kende maar die ons hartelijk 

ontvingen alsof het nooit anders was geweest. 

Ik moest wel even schakelen tussen de verschillende manieren, 

omgang, en opvattingen over hoe je met elkaar taken verdeelt. 

Langzaam aan weken de nadrukkelijke verschillen voor ontmoeting, 

plezier om met elkaar om te gaan, te zingen en te lopen. En dat alles 

gedragen door gebed en bezinning. In de loop van de dagen groeide de 

groep naar elkaar toe. Zo iets had ik nog nooit meegemaakt. Het 

voelde alsof je elkaar al jaren kenden. Een echte eyeopener, daar 

lopend door de ruige heuvels van Wales. 

Er was ook een Italiaanse priester bij, Roberto, die net zo liep en zijn 

taken deed van corvee. Op zaterdagavond waren we uitgenodigd in 

een parochie bij de weekendviering. Roberto las het verhaal hoe op de berg Thabor Jezus’ ware aard 

bloot kwam te liggen. En toen snapte ik die onthulling: veel van onze werkelijkheid blijft verborgen. 

Alleen af en toe, op een speciaal moment piept die diepere laag omhoog. Zó kun je ook met elkaar 

omgang; ondanks alle verschillen. Zó kunnen mensen samenleven. Zó kan het ook! Het kán! 

 

Een gebed voor vrede door paus Franciscus 

 

Heer God van de vrede, hoor ons gebed! 

We hebben het zo vaak en in zoveel jaren geprobeerd om onze conflicten op eigen kracht en met de 

kracht van onze wapens op te lossen. 

Hoeveel momenten van vijandigheid en duisternis hebben we meegemaakt? 

Hoeveel bloed is er vergoten? 

Hoeveel levens zijn er verbrijzeld? 

Hoeveel hoop is er begraven? 

Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest. 

Nu, Heer, kom ons te hulp! 

Geef ons vrede, leer ons vrede; 

Leid onze stappen op de weg van vrede. 

Open onze ogen en ons hart, 

en geef ons de moed om te zeggen: "Nooit meer oorlog!"; "Met oorlog is alles verloren". 

Leg in ons hart de moed om concrete stappen te zetten om vrede te bereiken. 
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Heer, 

God van Abraham, 

God van de profeten, 

God van liefde, 

Gij hebt ons geschapen 

Gij roept ons op als broeders en zusters te leven. 

Geef ons dagelijks de kracht om instrumenten van vrede te zijn; 

Stel ons in staat om iedereen die ons pad kruist te zien als onze broer of zus. 

Maak ons gevoelig voor de bede van onze burgers die ons smeken om onze oorlogswapens om te 

zetten in werktuigen van vrede, 

onze schroom in zelfverzekerd vertrouwen 

en onze ruzie in vergeving. 

Houd in ons de vlam van hoop levend, 

zodat we met geduld en volharding 

kunnen kiezen voor dialoog en verzoening. 

Zo kan de vrede eindelijk zegevieren 

en zullen de woorden "verdeeldheid", "haat" en "oorlog" verbannen worden uit het hart van elke 

man en vrouw. 

 

Heer, 

maak heel wat het geweld 

van onze tong en onze handen brak. 

Vernieuw ons hart en onze geest. 

Opdat dit de woorden zijn die ons verenigen: 

"broeder" en "zuster". 

en dat hierdoor ons leven getekend zal zijn: 

"Shalom, Peace, Salaam!". 

 

 

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 
 
Nota bene: Voor wie online meevieren en vooraf willen weten welk eucharistisch gebed wordt 
gebruikt: komend weekend staat in de liturgieboekjes Canon 7 afgedrukt: 'Van in den beginne brengt 
Gij tot stand". 
 
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 
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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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