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Laatste nieuws 
 
Zuidoost Twente: De thermosstaat gaat omlaag! 
 
Aan : Besturen, Locatieraden, Pastorale raden en overige belanghebbenden van 
Parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en de St.  Franciscusparochie 
Betreft : maatregelen energiekosten 
Datum : 15 oktober 2022 
 
Namens de besturen en het pastoraal team Zuidoost Twente worden in het kader van inflatie en 
hoge energiekosten de volgende afspraken afgekondigd.  
 
Ingaand vanaf 3 november (na Allerzielen) 
1. De verwarming in de kerk gaat uit (Met minimum van 5 graden om de kerk vorstvrij te houden.) 
Uitzonderingen zijn: Kerstavond, Eerste Kerstdag, Paaswake, Paasdag. 
2. In bijgebouwen mag de verwarming aan met een maximumaantal graden van 19 (Bijvoorbeeld bij 
koorrepetities, doopvoorbereidingen e.d.) 
3. Er zal een toeslag van € 400,-- berekend worden bij huwelijk, uitvaart of andere bijeenkomsten in 
de kerk. 
4. Waar mogelijk kan met verwarming gevierd worden in parochiezaal of vergelijkbare ruimte. 
 
Deze afspraken zullen gelden tot aan 1 mei 2023. De uitgangspunten zullen, indien daar serieuze  
redenen toe zijn, eerder worden herzien. In de tussen beraden wij ons op slimmere oplossingen. 
Het verwarmen van kerken kost veel geld, dat kan oplopen van €500,-- tot wel €1800,--, afhankelijk  
van welk kerkgebouw, per viering. Uitgangspunt is: in de gemeenschappen zoveel mogelijk  
vieringen en bijeenkomsten door te laten gaan. We zullen vaker een warme jas moeten  
aanhouden. 
Wij vragen uw medewerking bij het informeren hierover en het naleven ervan en nodigen u van  
harte uit mee te denken over hoe de uitgaven in de hand te houden en te kunnen blijven vieren. 
Voor vragen kunt u de besturen benaderen via de secretariaten van uw parochie. 
Namens de besturen van  
Parochie Maria Vlucht, Parochie St. Jacobus de Meerdere, de Franciscusparochie en het pastoraal  
team Zuidoost Twente (ZOT) 
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Zuidoost Twente: Omgaan met najaarsgolf Corona in onze kerken - Houd rekening met elkaar 
 
De komende tijd zullen we op de golven van Corona ons strikter of vrijer kunnen bewegen in onze 
kerken. Voor verschillende situaties zullen verschillende maatregelen gelden. Voor nu geldt: houd 
rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven 
en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met 
elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren! 
 

Agenda volwassenen 
 

Parochie Jac.de Meerdere Enschede: Uitnodiging parochieberaad  
 
Op donderdag 27 oktober om 19.30 u. in het Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe 
Schoolweg 2 vindt het parochieberaad plaats. U bent van harte uitgenodigd. De agenda voor 
deze avond: elkaar informeren en met elkaar in gesprek gaan. Het bestuur is van mening dat 
het goed is open en transparant te communiceren met de parochianen. Deze bijeenkomst 
mag gezien worden in het verlengde van eerdere gesprekken over de toekomst van onze 
parochie. Ook tijdens het synodaal proces zijn er al goede gesprekken gevoerd.  
Opgave voor deze avond is zeer gewenst: secretariaat@katholiekenschede.nl, 053 4785306. 
Opgave aub. vòòr 24 oktober. De koffie/thee staat klaar om 19.15 u.  
Namens het bestuur,  
Joop Hassink.  
 
Nieuws van de Ökumenischer Kirchengarten OASE  
 

Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht mens! Hij heeft 
veel voor de Oase betekend. Al vanaf het begin, in het Laga-jaar 2003, is hij 
betrokken geweest. Als oprichter, bestuurslid, vrijwilliger tijdens de vele 
activiteiten, de dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en tot 
het laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal een verbinder 
voor iedereen aan beide kanten van de grens. Anne, we zijn je heel 
dankbaar. 
Rietie Kenter heeft voor een deel de taken als pr. medewerker van de Oase 
overgenomen.  
Na de brand afgelopen zomer zijn met vereende krachten de blokhut en de 
schuurtjes opgeruimd. 

In de ledenvergadering is besloten om verder te gaan met de activiteiten, waar we blij mee zijn.  
Er wordt nu een plan gemaakt om op het terrein een gebouwtje te plaatsen, van waaruit we 
koffie/thee kunnen schenken. Hopelijk is het klaar op 1e paasdag in 2023. 
Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilliger, dan mag u contact opnemen met 
een bestuurslid. Zie https://oase-gronau-losser.org/nl/  
Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met een korte Vesper in het gebouw van 
de Nederlands Hervormde Vereniging aan de Hoofdstraat 184 in Overdinkel. Nadere bijzonderheden 
zullen worden aangekondigd op de website van de Oase en op die van Maria Vlucht: 
www.mariavlucht.nl  
Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling. De berichtgeving hierover kunt u volgen 
in de media en op de websites.  
Omdat er ook nieuwe inventaris nodig is - kopjes, stoelen, kussens, een koffiezetapparaat…. echt 
alles is verloren gegaan -  vragen wij u om de Oase te steunen met een gift. Doet u mee? 
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U kunt uw gift overmaken naar: Ökumenischer Kirchengarten OASE, Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: 
DE 16 4016 4024 0114 9536 00. Bij voorbaat heel hartelijk dank! 
“Weet dat je welkom bent.”                                                              Namens de Oase, Carlien Oldekamp 
 
Vrijwilligers gezocht voor Nederlandse les: 
  
Sinds kort krijgt een aantal nieuwkomers (wonende in Losser en omgeving) Nederlandse les in het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. De lessen worden verzorgd door Het Budak College.  
De cursisten wonen nog maar kort in Nederland.  
Onze doelstelling is, dat we de nieuwkomers voldoende (talige) bagage meegeven, om zich te 
kunnen redden in onze maatschappij. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die ons willen 
en kunnen ondersteunen tijdens de lessen. Bij voorkeur personen die bekend zijn met het geven van 
lessen.Waarschijnlijk zal er ook worden gevraagd om 1 op 1 met cursisten te werken.  
Hierbij zal dan de Nederlandse taal met hen worden geoefend. 
De lessen zijn op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag. Lijkt u dit leuk?  
Voor meer info kunt u bellen met: Circis Budak: tel.nr.: 06-30286361 
Of u kunt contact opnemen met de gastvrouwen van de H.M. Geboortekerk elke werkdag tussen  
10 u.-11.30 u. tel. 053-5381224 
 

Agenda kinderen en jongeren 
 
St. Jan Enschede: Aankondiging Klokjesviering  

      
Komende zondag is er om 9.30 uur weer een klokjesviering in de Sint Janskerk. 
Deze viering is er speciaal voor de allerjongsten, drie tot zevenjarigen, maar iedereen is van harte 
welkom om met ons mee te vieren. 
We gaan het hebben over bidden. Kom je ook? 
 
Werkgroep klokjesvieringen Sint Jan. 
Hieronder de link naar een chatgroep voor de klokjesvieringen.  
Klik met je mobiel erop en je zult automatisch toegevoegd worden.  
https://chat.whatsapp.com/IMqd4fx71nmEycnNfAIxXB 
 
JP Maria Vlucht: Halloween, Allerheiligen, Allerzielen 
 

In allerlei culturen en godsdiensten komen feesten voor waarbij de 
doden worden vereerd en boze geesten moeten worden 
weggejaagd. Bijvoorbeeld omdat ze één keer per jaar vrij 
rondzwerven over de aarde. Halloween is zo’n soort feest. In 
Nederland is het vrij nieuw, net als Valentijn. Het is overgenomen uit 
Amerika, maar komt oorspronkelijk uit Engeland. De commercie 
speelt er handig op in, je kunt er bijna niet omheen. Het spreekt 

volgens mij vooral kinderen en jongeren aan. 
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In het jongerenpastoraat Maria Vlucht grijpen we ook onze kans. Verschillende oudere jongeren 
zullen zich vermommen en verstoppen in het Gerardus Majella Kerkebos in Overdinkel. De jongeren 
van het JP en van muziekvereniging Concordia lopen de route door het bos. Ze worden verrast door 
een enge of een gezellige griezel, krijgen groene limonade en enge snoepjes. Soms mogen ze een eng 
spelletje doen. Na de route grijpen wij de kans om te vertellen over 1 en 2 november, Allerheiligen 
en Allerzielen. Rond een lichtpunt in het donker, verzamelen we ons in een kring. Wie dat wil mag 
een verhaaltje vertellen over ‘WAT / WIE IS HEILIG (SUPER BELANGRIJK) VOOR JOU?” Uit andere 
jaren weet ik nog dat de tweede vervolgactiviteit veel indruk maakte bij groot en klein: Kaarsjes 
aansteken.  Soms vallen er stiltes, soms delen we met elkaar ons verdriet/ons plezier. Ook hebben 
we nog een Halloween-bingo voor als het weer te slecht is. 
En dat is allemaal mogelijk op de avond van Halloween: 28 oktober, 19.15 u. Kerkebos Overdinkel, 
Hoofdstraat 78. Aanmelden vóór 26 oktober. Uitvalsbasis: Het Muziekhoes van Muziekvereniging 
Concordia. Een unieke samenwerking! 
O,ja  je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen doen! Kom maar op als je durft! 
Ans te Lintelo. 

 
Afgelopen week: volwassenen 

 
 
Enschede Zuid: Het bloemetje van afgelopen week ging naar mevr. Kuipers, 
woonachtig in de Hatteler. 
 
 

 
Gezamenlijke ziekenzalving in Haaksbergen 
 

Afgelopen zaterdag werd zowel op het Wiedenhof als in het Saalmerink een 
viering van de gezamenlijke ziekenzalving gehouden. 
Georganiseerd door Bernadie Broekhuis van de pastoraatsgoep en pastoor 
Daggenvoorde. Met medewerking van de vrijwilligers die regulier in beide 
huizen betrokken zijn bij de wekelijkse vieringen. Nel Niekus bespeelde het 
orgel. Het sacrament van de ziekenzalving is ter bemoediging en tot troost. 
Wie het sacrament toegediend kregen zaten in een kring en hebben dat 
ervaren. De aandacht en de devotie deed hen zichtbaar goed. Familie en 
anderen die meekwamen spraken hun waardering uit.  Ter herinnering was er 
een mooie kaart voor de aanwezigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Gerardus Majellabedevaart 2022: ‘Vrede geef ik U’ 
 
Het was de honderd-en-tiende bedevaart in Overdinkel. Pastor Rekveld 
ging voor in de openingsviering op donderdagavond. Voor hem was het 
de tiende keer. Hij heeft de 
geloofsgemeenschap een icoon 
aangeboden, gemaakt door Wilna 
Monninkhof. Pater Wilhelm, een van de 
paters van Bardel, heeft de icoon onthuld 
en daarna is hij plechtig ingezegend. 

Daarmee was het een afscheid van de paters van Bardel bij de Gerardus 
bedevaart een feit.  
Op vrijdag was de kerk open voor stiltegebed. Er is best veel gebruik van 
gemaakt, getuige het aantal kaarsen dat er brandde. 
Op zaterdagavond verzorgde Dynamique een inspirerende en vrolijke 
eigentijdse viering in de kerk. Dynamique verstond de kunst om met Duitse 
liedjes het Oktoberfest en Gerardus Majellabedevaart met elkaar te verbinden.  

Op zondag was het prachtig herfstweer voor de viering in het park en de 
aansluitende processie. Met parochievicaris Willy Rekveld en diaken Jan 
Kerkhof Jonkman, een prachtig koor en vele vrijwilligers. Vier jubilarissen uit 
Twente werden gehuldigd. Voor Robert Konter uit Overdinkel was het ook 
een speciale bedevaart. Hij werkt al vijftig jaar mee aan de bedevaart, eerst 
als misdienaar en nu voor allerlei algemene zaken.  
De boterkoek was snel uitverkocht. Er was veel te zien bij het 
devotionaliakraampje. Er werden veel kaarsen gebrand, kinderen konden 
worden geschminkt en lekker spelen, stenen schilderen en broodjes bakken.  
Het sluitingslof was om 15.00 u. in de kerk.  
 

Zie ook www.mariavlucht.nl voor een verslag en fotoalbum over de bedevaart 2022.  
 

 
Ter bezinning 

 
Derde 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 derde brief van de hand van Johan Hofhuis. 
 

Haaksbergen, 3 oktober 2022  

Aan mijn broeders en zusters in Jezus Christus, 

Een aantal weken geleden werd in de digitale nieuwsbrief 

gevraagd om u eens een brief te schrijven om elkaar daarmee te 

inspireren en te verrijken. Maar het kan misschien ook een 

manier zijn om steun bij elkaar te zoeken voor wat ons bezig 

houdt. Ik ben de middelste uit een traditioneel katholiek gezin 

met zeven kinderen. Gevormd in de tijd dat de verzuiling in 

Nederland – en het vanzelfsprekende - op zijn einde liep. Ik kan me nog goed herinneren 

http://www.mariavlucht.nl/


dat wij op de kleuterschool toevertrouwd waren aan de nonnen. En zij vertelden ons 

uiteraard de eerste en vele verhalen over Jezus. Ook op de lagere school was godsdienst-

onderwijs – b.v. de catechismus leren - heel gewoon. De Eerste Heilige Communie, het 

Vormsel en het groot aannemen werd via school geregeld. Thuis werd er gebeden; ‘s 

morgens, ‘s middags en ’s avonds. In de meimaand en in oktober met zijn allen ‘s avonds 

op de knieën voor een stoel de rozenkrans bidden. Kortom het katholicisme is mij met de 

paplepel ingegoten en het hoort ook helemaal bij mij. Maar ik kan me niet herinneren dat 

er thuis veel over geloof werd gesproken. Mijn ouders waren dat ook niet gewend. Wel 

weet ik dat mijn ouders een rotsvast vertrouwen hadden in God en geloofden in een 

hiernamaals waarin ze voor eeuwig gelukkig zullen zijn. Zelf heb ik daar wel eens moeite 

mee. Ik bedoel dat bij mij wel eens de twijfel op komt: bestaat God echt? Is er een 

hiernamaals waarin we na dit aardse leven verbonden kunnen zijn met God en voor eeuwig 

gelukkig kunnen zijn? Hoe verhoudt zich dat met de wetenschap die het mysterie van het 

leven steeds verder ontrafelt? Lastig als je geconfronteerd wordt met dit soort vragen. Maar 

als ik dan nadenk over het leven van Jezus, wat hij ons heeft voorgeleefd en geleerd, de 

getuigenissen van de apostelen en de vele heiligen dan denk ik ook weer het moet wel 

waar wezen dat God bestaat en onder ons is. En ik heb ook wel de ervaring dat bidden en 

vragen om hulp wordt verhoord en dat geeft dan wel weer vertrouwen. Wat ik wel mis in 

onze geloofsgemeenschap is dat er niet veel inhoudelijk diepgaand inspirerend met elkaar 

gesproken wordt over ons geloof dat dan leidt tot concrete actie. Door ons te laten leiden 

door het Evangelie en dat wat daar staat in de praktijk te brengen, werken wij aan het Rijk 

van God op aarde. Door de zorg voor het behoud van de schepping inclusief de zorg voor 

de naasten (en dan bedoel ik vooral de armsten op deze wereld) centraal te stellen (en niet 

onszelf) kunnen we het verschil maken in de samenleving en een beweging op gang 

brengen. Daarvoor zijn we op aarde, daartoe worden wij door het Evangelie uitgedaagd en 

geroepen. Ik hoop dat het lukt om hierover binnen onze geloofsgemeenschappen in 

gesprek te gaan en dat het resulteert in daadwerkelijke actie! 

Johan Hofhuis 

 

Waarvoor dankzeggen. 

Wees ons genadig. Lucas 18,9-14 

Waarvoor zeg ik, zeggen wij dank? Danken wij omdat ik, wij het zo goed doen. 

Met een mooi woord noemen we dit zelfgenoegzaamheid. In ons leven hebben 

we in ons doen en laten genade nodig zodat we vanuit die genade het leven 

kunnen delen. In het evangelie van Lucas is er een die vooraan staat en is er een 

die achteraan staat. Waar ga ik, wij staan? Het is goed om daarover na te 

denken. Ga je vooraan gaat staan of in je zelfgenoegzaamheid denken dat je 

beter bent dan degene die achteraan staat, jezelf niet afzonderen. Of je nu 

vooraan staat of achteraan het is goed om jezelf een spiegel voor te houden. 

Een wijze gedachte die ik van mijn moeder meekreeg is: ‘Wat je bij een ander ziet aan tekorten loop 

je vaak zelf mank aan’. Met andere woorden in het leven van alle dag niet te snel een oordeel 

hebben. Degene die vooraan staat heft zijn hoofd op en dankt omdat hij niet zo is als zij die aan de 

rand staan van de samenleving. Hij noemt de dingen die hij zo goed doet. Die achteraan staat durft 

zelf zijn ogen niet op te slaan en bidt om ontferming, om genade. Hij weet dat hij niet perfect is. Het 

verhaal zegt dat die achteraan stond gerechtvaardigd of mag je het blijer noemen naar huis ging als 



hij die dacht, ik ben perfect. Mijn wens is, dat wij in genade, ontferming blije, gerechtvaardigde 

mensen zijn met zelfkennis. 

 

 
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: 12c. 
 

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 
 
U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code: 
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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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