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Maria Vlucht: Vastentijd in onze parochie 
 
Aswoensdag 2022 
Woensdag begint de Veertigdagentijd en worden we opgeroepen door 
paus Franciscus om solidair te zijn met de mensen in de Oekraïne. Ook 
vindt u hier een overzicht van de Aswoensdagvieringen binnen Maria 

Vlucht, de sobere maaltijden die gepland staan en een bezinning van pastoor 
Daggenvoorde: https://www.mariavlucht.nl/actueel/aswoensdag-2022 
 
Inspiratiepagina Aswoensdag en 40-dagentijd 
Aswoensdag en de Veertigdagentijd: wat vieren we dan eigenlijk? Met onze inspiratiepagina bent u 
helemaal op de hoogte! U leest u niet alleen over die achtergronden, maar ook over de speciale 
Hongerdoek in Lonneker, de Vastenbrief van paus Franciscus, een filmpje over de Veertigdagentijd, 
komende bezinningsbijeenkomsten in Enschede en tips voor kinderen. Kortom, voor elk wat wils. Kijk 
gauw eens op: https://www.mariavlucht.nl/aswoensdag-en-40-dagentijd 
 
Sobere maaltijden 
Op Aswoensdag in Losser, op 12 april in Enschede en 13 april in Haaksbergen kunt u aanschuiven bij 
een sobere maaltijd, een mooie traditie die we door corona twee jaar hebben moeten missen. U 
moet wel even een mailtje sturen om u aan te melden. Hoe en waar vindt u 
op: https://www.mariavlucht.nl/actueel/sobere-maaltijden-2022 
 
Voorbereiding Communicanten 
Maar liefst 38 kinderen uit heel parochie Maria Vlucht bereiden zich voor op hun eerste H. 
Communie. Op Aswoensdag is er voor hen een speciale viering om 18.00 uur in de H. Maria 
Geboortekerk. Maar daarna staat nog veel meer op stapel. Ook zo nieuwsgierig wat de kinderen 
allemaal doen wat hen nog te wachten staat? U leest er hier alles 
over: https://www.mariavlucht.nl/actueel/voorbereidingen-eerste-h-communie 
 
 
Nederlandse bisschoppen: Vasten voor het volk van de Oekraïne 

 
De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij de oproep van paus 
Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op 
woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te 
bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde 
geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe 
te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van 
vrede en niet van oorlog,” aldus de paus. De Nederlandse bisschoppen hopen 

dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op 
Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet 
getreden kan worden om tot vrede te komen. 
  
Lees hier het hele bericht: https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-reageren-
geschokt-op-de-oorlog-in-oekraine/ 
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Maria Vlucht: Klokken voor vrede en recht 
 
Op woensdag 2 maart zullen de kerken van Losser tussen 17.15 en 17.30 uur de kerkklokken luiden 
voor vrede en recht. De parochie Katholiek Losser, de Protestantse Gemeente Losser en het Syrisch-
Orthodoxe klooster te Glane geven op deze manier gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken in 
Nederland. 
 
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! 

 
 
Enschede, oecumene: Gebedsdienst voor de Oekraïne op donderdagavond 
3 maart in de Immanuelkerk 
 
Zoals bekend heeft de Russische regering besloten om  de soevereine en 
democratische staat Oekraïne aan te vallen om volstrekt illegale redenen. We 
zien dagelijks de beelden via TV en social media langskomen. Als Christenen 

in Enschede kunnen we een belangrijke bijdrage leveren door voor de bevolking van Ukraine te 
bidden, te doneren via de Zoa en misschien wel binnenkort  vluchtelingen op te vangen, als dat van 
ons gevraagd wordt. 
We zouden graag donderdagavond  3 maart a.s. met elkaar een gebedsdienst willen houden in de 
Immanuelkerk, Wicher Nijkampstraat 95 vanaf 19.00  tot uiterlijk 20.00 uur. Waarom zo vroeg? We 
hopen dat de kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en de middelbare scholieren dan ook 
mee kunnen/mogen naar de dienst.  
We hopen op een enorme opkomst om te bidden voor de Ukraine en vragen u om alle broeders en 
zusters (jong en oud) uit uw parochie uit te nodigen om deze avond bij te wonen 
 
 

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, 

die we interpreteren als tien beloften. Eenvoudige leefregels van lang geleden die 

eeuwigheidswaarde hebben. Pastores en parochianen proberen vanuit hun eigen 

leven en ervaringen te vertellen, hoe inspirerend die leefregels voor hun nog 

steeds zijn; hoe ze houvast en richting bieden voor het leven van alle dag.  Als de veertig dagen 

voorbij zijn, wordt de Whatsappgroep weer opgeheven. De app is ingesteld op éénrichtingsverkeer. 

Wil je meedoen, stuur dan een appje naar 06 300 988 33. 
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Enschede: Internationale Vrouwendag op 8 
maart  
 
Elk jaar organiseert SIVE, de Stichting 
Intercultureel Vrouwencentrum Enschede, een 
gevarieerd programma voor vrouwen op 
Internationale Vrouwendag, 8 maart. 

Iedereen heeft wel gehoord van het The Voice-schandaal en misschien ook zelf ervaring met 
ongewenste seksuele intimidatie. In Enschede wordt daar al veel werk van gemaakt. Er hangen 
posters in de stad, er is extra beveiliging op straat én er is sinds kort een Meldpunt Seksuele 
Intimidatie, waar je ook anoniem terecht kunt. 
Vrouwen voor Vrede Enschede vindt dat vrede begint bij onszelf en houdt daarom een 
informatiemiddag over dit thema op dinsdag 8 maart in de bibliotheek Enschede. 
Van 14.30-15.45 uur geven zij een presentatie én gaan zij in gesprek met de aanwezigen en met 
vrouwen van het Meldpunt.  
Behalve dat is er de hele dag van alles te doen in de bibliotheek.  
Vanwege een maximumaantal deelnemers is het belangrijk je van tevoren aan te melden. Dat kan 
onderaan het programma op hun website, zie: 
https://www.sive.nl/activiteiten/evenementen/internationale-vrouwendag/  
Wie weet tot ziens! Vrouwen voor Vrede Enschede 
 
 
Haaksbergen: NL-doedag ‘Gewoon doen’: 11 en 12 maart Nationale Doe-dagen van het Oranjefonds 
ook in Haaksbergen. Steek de handen uit je mouwen en doe één dag(deel) mee met een 
parochieactiviteit! 

 

 
KERKHOFBOYS  ENSCHEDESESTRAAT 
Een voorjaarsbeurt. Schoffelen en harken. Eén ochtend meedoen met de ‘Kerkhofboys’. Zorgen 
voor het onderhoud van onze R.K begraafplaats aan de Enschedesestraat. We zoeken 
vrijdagochtend 11 maart (9.00 uur) nog drie vrijwilligers. Doe mee. Info en opgave: Chris Deursen 
(c.deursen@live.nl). 
 

 
BLOEMENGROEP 
Wij verzorgen de bloemversiering in de Mariakapel/Pancratiuskerk. Kom zaterdagochtend 12 
maart (9.30 uur) via de Mariakapel naar in de koffiehoek van onze kerk. Wij zorgen voor verse 
voorjaarsbloemen en zoeken twee vrijwilligers. Kom alleen of samen met een ander. Info en 
opgave: Lia Horck (hgjhorck@kpnmail.nl). 
 

 
TUINPLOEG - KERKHOFPLOEG 
De Bonifatiuslocatie heeft de traditionele ‘Voorjaarskriebels’ verschoven naar zaterdag 12 maart. 
Doe één dagdeel mee. Vele handen maken licht werk. Om 8.30 uur starten we. Harken, schoffelen 
en vegen. Een ontspannende doe-activiteit. Twee werkgroepen zoeken op 12 maart nog  een 
aantal vrijwilligers die één dag(deel) willen meewerken:  

• Info en opgave ‘kerkhofploeg’: Benno te Lintelo (bennotelintelo@kpnmail.nl) 

• Info en opgave  ‘Tuinploeg’:  Toon Ooink (tonooink@outlook.com) 

Of kom spontaan. We zoeken bijvoorbeeld nog medewerkers die willen helpen bij reparatie dak 
gereedschap schuur. 
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VOORJAAR-SCHOONMAAK-PLOEG 
Als de zomer eraan komt, zorgt een groep vrijwilligers ook dit jaar voor de grote schoonmaak van 
de pastorie/Ariënshuis in De Veldmaat, met name het wassen van de ramen buiten. Wie wil één 
dag(deel) meedoen? We zoeken nog vrijwilligers die 12 maart (9.00 uur) met ons actief willen zijn. 
Info en opgave: Anne en Gerrit de Munnik (anneengerrit@gmail.com).  
 

 
ASSISTENT-KOSTER  
Zaterdag 12 maart (17.00 uur - 20.30) actief als assistent-koster en gastheer/gastvrouw. Samen 
met de aanwezige kosters zorg je voor het kosterwerk. Samen met Joke Diepenmaat (‘koffieploeg’) 
zorg je ervoor dat ook het Marcellinus-koor van Boekelo na de zaterdagavondviering koffie/thee 
krijgt aangeboden. Wie wil met deze doe-activiteit meehelpen? Info en opgave: Jos Westendorp 
(joswestendorp@home.nl). 
 

 
TEKST-SCHRIJVER  
Ben je geen ‘doener’, maar wil je je één dag inzetten voor de parochie?  Schrijf dan voor ons 
parochieblad ‘Op Weg’ een kort artikeltje over “NL-Doedag & Franciscusparochie”. Een mooie doe-
activiteit. Info en opgave: Thij Willems (t.willems@franciscusparochie.nl). 
 
 

 
 

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.De voorgangers hierbij zullen zijn de pastores Paul Daggenvoorde en Frank de Heus. 
Het sacrament van de ziekenzalving kan vertroosting bieden en versterkt, maar biedt tevens rust en 
perspectief. En op moeilijke momenten een veilige structuur, waarbinnen gevoelens opgeroepen en 
geuit kunnen worden. Na de H. Mis is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met 
wat lekkers. 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. 
De Bezoekersgroep van de Jacobuskerk. 
 

 

Zuidoost Twente: Communicanten maken een mobile 

 

Er is veel, waar je God dankbaar voor kunt zijn. In de eucharistieviering spreken we dat naar God toe 
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uit. ‘Eucharisteo’ komt uit het Grieks en betekent ‘dankjewel zeggen’. Met kinderen hebben we 

daarover nagedacht. Dat de zon iedere dag opgaat, dat we vrienden en vriendinnen hebben…; ons 

dagelijks eten, een dak boven ons hoofd, onderwijs, het is allemaal niet vanzelfsprekend. De mobile 

herinnert ons daaraan. 

 

 

Uit het Whatsapp-project ‘De tien beloften’ 

 
 

Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 

De eerste belofte: ‘God is er.’ 

door Paul Daggenvoorde, pastoor 

 

Naast God, die Leven is, en leven geeft, 

zullen wij geen andere goden hebben.  

Want die bieden van alles, 

maar verhinderen dat we léven. 

Ze maken ons onvrij. 

 

Herken jij, 

wat jou je vrijheid afneemt 

die je in principe  

hebt van God? 

 

Ik beleef God als iemand. 

die met mij de eerste  

en meest levengevende relatie heeft. 

 

Trouw aan die relatie te werken, 

maakt dat ik vitaal ben en kan liefhebben. 

Ik beloof daarom af te zien van wat deze bron verontreinigt.  

 



Wat zeg jij, als je God zegt? 

En waaraan merk jij  

of je leeft vanuit jouw bron.  

 

Ik merk het aan de kwaliteit van de verbindingen 

met mezelf, en anderen,  

met het algemeen belang, en mijn werkzaamheden  

en met de schepping. 

 

Ik merk of ik er kan zijn. 

En ruimte heb,  

om wat er is 

in mezelf en bij anderen, 

in zaken en in schepping  

echt te kunnen zien en aandacht te schenken. 

Dat het er kan zijn zoals het is 

omdat ik niet door iets anders wordt opgeëist.  

 

Ik vind dat moeilijk.  

 

Maar de komende periode biedt 

gelegenheid te leren  

er-te-zijn; 

door gebed te beoefenen,  

vasten vol te houden  

en aalmoezen te geven. 

 

 

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 
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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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