
Nieuwsbrief 
Pastoraal team Zuidoost Twente 
Woensdag 25 mei 2022 
 

 
 

Agenda volwassenen 
 
Haaksbergen: Dauwtrappersmis Hemelvaart (26 mei) en ontbijt op voetbalcomplex Bon Boys 

Donderdagmoprgen 26 mei vindt om 08.00 uur de jaarlijkse Dauwtrappersmis plaats op Bon Boys-
complex ‘de Greune’. Voorganger in de Eucharistieviering is pastor Willy Rekveld. Het Franciscuskoor 
zal haar medewerking verlenen. Bij minder weer wijken we uit naar de kerk. Na afloop van de viering 
krijgt iedereen een ontbijt aangeboden door de ondernemers van de Veldmaat en voor daarna is er 
een fietstocht uitgezet. Voor het ontbijt had u zich moeten aanmelden. 
 

Losser: Dauwtrappen en Dauwtrapviering op Hemelvaartsdag 26 mei 
Om 7.00 uur wordt gestart met het dauwtrappen. Het vertrek is vanaf de ingang van het 
Openluchttheater aan de Gildehauserweg. Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of 
werd een gedicht voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de wandelaars personen zijn die 
zich hiertoe geroepen voelen…  
Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een Oecumenische 
gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée worden geleid. Muzikale 
medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie 
en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er een moment voor een gezellig samenzijn: al met al een 
mooi begin van Hemelvaartsdag 2022. 
 
 

Lezing 'Ons voedsel door de jaren heen' op 3 juni op de Oase 
Gronau Vrijdag 3 juni a.s. is er weer een Oasefeuer: een gezellig 
samenzijn in de openlucht op de Oase bij Gronau mét een 
interessante lezing. Dit keer over ons voedsel door de jaren heen, 
toegelicht door stadsmoestuinder Henry Otter. De lezing is in het 
Nederlands en we beginnen om 19.00 uur. U bent van harte welkom 
aan de Dinkelstraße 24! Meer informatie én een 

filmpje: https://www.mariavlucht.nl/actueel/ons-voedsel-door-de-jaren-heen 
 
 
Enschede Jacobuskerk 8 juni: Lezing over ‘Maria, Moeder van de Kerk’  
De lezing vindt plaats op woensdag 8 juni om 19.30 uur in het parochiehuis aan de Walstraat achter 
de Jacobuskerk. Rietie Kenter vertelt over het feest van Maria, moeder van de kerk, dat op tweede 
Pinksterdag gevierd wordt. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U 
kunt u aanmelden via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of door een vrijwilliger aan 
te spreken.    
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Alvast voor in uw agenda: Dinkeldienst op 19 juni  
Over precies een maand is het Vaderdag, op 
zondag 19 juni. Begin Vaderdag goed dit jaar met 
een inspirerende en bijzondere oecumenische 
openluchtviering om 10.30 uur aan de Dinkel op de 
Oase (bij Gronau)! Met een actueel thema: Water 
en Droogte en met het koor Op Toon. Bij slecht 
weer wijken we uit naar het Syrisch-Orthodoxe 
klooster. Tot dan! Lees meer op: 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/dinkeldienst-op-de-oase. 
 
 
Zuidoost Twente: Kloosterweekend bij Franciscanen Megen vrijdagmiddag 24 tot zondagmiddag 26 
juni… Voor twintigers, dertigers, veertigers uit Zuidoost Twente. Er zijn nog drie plekken vrij. Voor 
meer informatie en opgave klik hier . 
 
 

Afgelopen week: volwassenen 
 

Enschede Zuid: Nu ook livestream in Sint Janskerk 
Ook in de Sint Jan is sinds kort livestream mogelijk. Kabels zijn gelegd en 
camera's geplaatst. De installatie werkt. Er worden nog mensen gezocht 
voor de bediening om regelmatig vieringen en bijeenkomsten te kunnen 
uitzenden. De Mariaviering van afgelopen zaterdag en de viering van de 
Eerste Communie van afgelopen zondag zijn inmiddels al uitgezonden. Je 
kunt ze terugzien via 
https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA. 
 
 
Enschede Zuid: Welkom Michael! 
Op zaterdag 21 mei werd Michael Martinez Claveo in de Sint Janskerk in 
Enschede door het heilig Doopsel en Vormsel opgenomen in onze 
katholieke kerk. Zoals hij zijn er jaarlijks meer volwassenen die toetreden 

tot de kerk. Zij worden in het 
catechumenaat voorbereid 
door pastoraal werker Carla 
Berbee. Welkom Michael! 
 
 

 
Haaksbergen: Fotobiënnale 
De Fotobiënnale in Haaksbergen levert dit mooie plaatje op bíj 
en ván de Pancratiuskerk 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/dinkeldienst-op-de-oase
https://franciscusparochie.nl/nieuws/nieuwsberichten/410-kom-eens-tot-rust-in-een-klooster-voor-twintigers-dertigers-veertigers
https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA


Agenda tieners en jongeren 
 
 
Enschede, vrijdag 3 juni: Kids Time voor kinderen van groep 5, 6 en 7 … 

Zit je in groep 5,6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en 
feesten in het Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid 
ook leuk? Kom dan naar Kids Time. Daar gaan we op een speelse en creatieve 
manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk. We gaan 
samen op ontdekkingstocht naar de weg van geloven. 
Op vrijdag 3 juni 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de 
St.Janskerk  aan de Haaksbergerstraat 253 in Enschede komen wij, de laatste 
bijeenkomst voor de zomervakantie, 
bij elkaar met de Kids Time! Het thema 
voor deze laatste bijeenkomst is 
‘Pinksteren’. Pinksteren valt vijftig 

dagen na Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat 
de apostelen en velen meer de heilige Geest ontvingen. Het 
is het ontstaan van de kerk. Tijdens deze laatste bijeenkomst 
vertellen we het verhaal van Pinksteren. 
Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je 
van harte welkom om er ook bij te zijn. Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om 
een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Kom dan na de zomervakantie en neem 
een vriendje of vriendinnetje mee! De datums zullen na de zomervakantie bekend worden gemaakt. 
Wie weet tot dan!!! 
Volgende keer: vrijdag: 8 juli 2022, afsluiting activiteit (wel van tevoren opgeven). Kosten: € 2,00  
Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl. Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en 
Rim. Wij hopen jullie te zien! 
 
 
Zuidoost Twente: opgave Vormsel 2022-2023: Voor opgave en meer informatie klik hier. Tieners van 
groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in 
Enschede. Zondag 3 juli gaan we van start! 
 
 

Afgelopen week: kinderen 
 
Franciscusbende puur natuur! 
Een aantal kinderen van de Franciscusbende heeft op zondag 22 mei samen met hun ouders onder 
de deskundige begeleiding van gidsen van Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie een mooie 
wandeling door het Witte Veen gemaakt. Het Witte Veen is een natuurgebied van ongeveer 100 
hectare in het grensgebied van de Nederlandse provincie Overijssel en Duitsland. 
Na een heerlijk verfrissend glas ranja en een verhaal over de vogeltjespreek van Franciscus van Assisi 
gingen we op pad. Onze gidsen wezen ons op plantjes waar je normaal gesproken zo aan voorbij 
loopt (hondsdraf, fluitenkruid). We mochten een meikever vasthouden en net over de grens met 
Duitsland zagen we prachtige ganzen en indrukwekkende Heck-runderen. Ook lieten de gidsen lieten 
ons de koelte van het prachtige bladerdak van de beuk ervaren. Het was een prachtige, leerzame en 
gezellige wandeling. 
Er staan nog veel meer activiteiten voor de Franciscusbende op stapel: de volgende keer gaan we 
waarschijnlijk op sterrenjacht, na de zomervakantie bezoeken we de molen van Usselo en gaan we 
pannenkoeken bakken. Rond 4 oktober komt er een Vossenjacht met figuren uit het leven van 

mailto:kidstime@katholiekenschede.nl
https://katholiekenschede.nl/profielen/catechese-sacramenten/vormsel-en-aanmelden-3


Franciscus van Assisi en in november gaan we schilderen met Elles Veltkamp. Precieze data volgen 
nog. Wie mee wil doen: van harte welkom! Frank Beuger 
 

 
 
 
Franciscusparochie: Jongerenpastoraat JP Sirkelslag 2022 

Drie basisscholen in de Franciscus parochie streden op 20 
mei om de wisselbeker in JP Sirkelslag. Groep 8 van de 
Marcellinusschool in Boekelo speelde fanatiek en goed en 
behaalde de derde plaats. 
Groep 8 van de Pius X in Haaksbergen werd eervol tweede. 
De wisselbeker ging dit jaar naar basisschool Buurse. Van 
harte gefeliciteerd! Qua inhoud kan ik nu nog niets melden 
want de scholen in parochie Maria Vlucht mogen nog niets 
weten.  Stel dat ze dit lezen… Dat kan natuurlijk niet! Daar 
wordt gespeeld op 9 juni. Later meer! Ans te Lintelo 
 
 
Maria Vlucht: Eerste Communie 
Zondag 22 mei jl. ontvingen de 36 communicantjes van 
Maria Vlucht hun eerste H. Communie in de H. Maria 
Geboortekerk in Losser. Het werd een mooi feest op deze 
zonovergoten dag. De vlaggen hingen uit en de kinderen 
werden met muziekvereniging Excelsior de kerk 

binnengeleid. Parochievicaris Rekveld en pastor Berbée spraken mooie woorden, de kinderen hielpen 
met het dekken van de tafel, ouders mochten meelezen en tenslotte mochten de kinderen dan echt 
te communie gaan. Nu horen ze er helemaal bij! Ze zijn, om met de woorden van het 
communieproject te spreken, ’Over de drempel van het Land van Herinneren’. We kijken dankbaar 
terug op deze mooie dag en hopen de kinderen weer te zien bij de terugkomviering ‘het Land van 



Moed’ op zondag 19 juni. Tot dan! De foto's kunt u bekijken op onze website: 
https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/eerste-h-communie-2022 
 

 
 
 
Jacobusparochie: Eerste Communie 
Ook in de Jacobusparochie deden 36 kinderen de afgelopen twee zondagen hun Eerste heilige 
Communie. Hierbij een impressie. Met heitjes en karweitjes hebben de communicanten in de 
Vastentijd € 427,-- samengebracht voor de ‘Stichting Fietswens’. Mathijs Beld nam het bedrag zelf 
van de kinderen in ontvangst. De Stichting Fietswens bouwt aangepaste fietsen en meer voor 
kinderen met groeistoornissen. Komende zondag is de Franciscusparochie aan de beurt. 
 

 
 

https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/eerste-h-communie-2022


Ter bezinning 
 
Inspiratiepagina Hemelvaart en Pinksteren 

Waar komt Dauwtrappen eigenlijk vandaan en wat vieren we precies 
met Pinksteren? Achtergronden en leuke weetjes over Hemelvaart en 
Pinksteren én de landelijke website over Pinksteren vindt u op deze 
speciale inspiratiepagina: https://www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-
pinksteren. 
 
 
Je met elkaar verwant voelen … 

Ik zal het meteen maar bekennen. Ik kijk graag naar het Eurovisie 

Songfestival. En dit jaar met meer betrokkenheid dan andere jaren. Al die mensen uit verschillende 

landen, die daar in Turijn bij elkaar kwamen of aan de buis gekluisterd zitten. Dat is toch eigenlijk wel 

heel bijzonder. Het is leuk, als je eigen land wint, maar het gaat toch vooral om de show en – oh ja – 

ook nog de liedjes. En dan kun je liedjes uit andere landen zeker zo goed waarderen als de inbreng 

uit eigen land. Dat dit jaar Oekraïne zou winnen, moest zo zijn. Dat werd de Oekraïners door 

iedereen gegund. We moesten laten zien, dat we achter dit volk staan en hen willen steunen.  

Meer dan op enig ander moment in het jaar krijg ik bij het Eurovisie Songfestival het gevoel, dat we 

als Europeanen bij elkaar horen en dat we – ondanks al onze culturele verschillen, talen en belangen 

– elkaar willen zien en willen zoeken. 

In de kerk is dat ook zo.  Niet alleen idealiter, maar het is ook echt zo. In de praktijk. Het is eigenlijk 

best bijzonder, dat metaalarbeiders, notarissen, winkeliers, agrariërs, witte boorden, jong en oud, 

allochtonen en autochtonen vanzelfsprekend samen vieren en daarna samen koffie drinken en 

elkaars verhalen horen. Het maakt niet uit, waar je vandaan komt. In Enschede – een multiculturele 

stad – misschien nog duidelijker dan in onze dorpen, maar toch…  

Ik kan u zeggen: ‘Daar was het Jezus om te doen’. Hij ervaarde zijn God heel dichtbij. Zo dichtbij, dat 

hij zich met God verwant voelde; zelfs één voelt. Dat voelde voor Jezus niet beknellend, maar 

bevrijdend. Die eenheid wenst Hij ook ons toe. Hopelijk ervaar je daar iets van in je relatie, je gezin, 

op je werk of waar dan ook. Want daar beleef je steun aan. We horen er komende zondag over in het 

evangelie (Joh. 17, 20-26). 

Frank de Heus, pastoraal werker 

 
Enschede Zuid: De bloemen deze week gingen naar dhr. Herman Workel aan de 
Hulststraat. 
 
 
 
 

 
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 
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Tijdens de Eucharistievieringen in het weekend van zondag 29 mei wordt eucharistisch gebed 12d 
gebeden: "Hemelse Vader, met eerbied noemen we uw Naam. Altijd bent u met ons op weg." 
 
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 
 
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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