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Agenda volwassenen 
 
Enschede: Herdenking vuurwerkramp 
Op 13 mei is het 22 jaar geleden, dat de vuurwerkramp plaatsvond. Zoals in voorgaande jaren zullen 
de slachtoffers worden herdacht. Het programma zal hetzelfde zijn als in de jaren voor Corona. Dit 
betekent dat er onder andere een vast moment zal zijn waarbij er bloemen worden gelegd bij de 
gedenksteen in Roombeek. Ook is het ‘Huis van verhalen’ bij het Wijkcentrum weer geopend. Voor 
het programma zie: https://huisvanverhalenenschede.nl/herdenking-vuurwerkramp-2/ . 
 
 
Losser: Dauwtrappen en Dauwtrapviering op Hemelvaartsdag 26 mei 

Het is inmiddels 3 jaar 
geleden dat in Losser 
de Dauwtrapviering in 
het Openluchttheater 
‘Brilmansdennen’ voor 
het laatst werd 
georganiseerd. Dit 
geldt ook voor de 
voorafgaande 

nachtwandeling. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven wordt de draad weer opgepakt.  
De nachtelijke wandeling maakt dit jaar plaats voor een gezamenlijke ochtendwandeling van een 
kleine 2 uur, met tussentijds een pauze. Om 7.00 uur wordt gestart met het dauwtrappen, waarbij de 
organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het 
vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg. Aanmelding voor de 
wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat 
Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 
uur of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl.  
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. Deze plek en 
het vroege ochtenduur zorgen voor een unieke sfeer. Tijdens de dienst vindt een collecte plaats, de 
opbrengst ervan is o.a. bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen in Losser.  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. 

https://huisvanverhalenenschede.nl/herdenking-vuurwerkramp-2/
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Afgelopen week: volwassenen 
 

Glanerbrug: Afscheid van Gerard 
Hammer en Mien Besseler 
Op zondag 8 mei heeft de 
locatieraad Glanerbrug afscheid 
genomen van Gerard Hammer en 
Mien Besseler. Beiden werden 
toegesproken aan het eind van de 
eucharistieviering. Geen van beiden 
wilde in het zonnetje gezet worden, 
maar bij een afscheid ontkwamen ze 
er niet aan. Een dankzegging aan 
beiden is dan vanzelfsprekend. 
Gerard Hammer was vanaf 2014 
voorzitter, zat vergadering voor, 
zorgde dat de verschillende 

werkgroepen hun werk konden doen en zorgde zowel intern als extern voor de communicatie. Hij 
was de initiator van de oliebollenviering. Hij hield praatjes als voorzitter en zou zelfs op de preekstoel 
niet misstaan. Door ziekte is hij niet meer in staat de functie van voorzitter te vervullen. Dat alles 
vanuit de diep gevoelde overtuiging dat de geloofsgemeenschap Glanerbrug nog steeds 
bestaansrecht heeft. 
Mien Besseler is onlosmakelijk verbonden aan de locatie Glanerbrug. Ze was het geweten van de 
geloofsgemeenschap, werd door velen aangesproken over het wel en wee van de parochie. Ze loste 
het op of nam het mee naar de vergadering. Ze had vele functies (vaak op de achtergrond). Was de 
contactpersoon voor Vredehof, regelde koffietafels bij begrafenissen, wat lekkers bij de koffie voor 
de kerkhofgroep, koffie bij de tweede zondag van de maand. Kortom te veel om op te noemen. Mien 
heeft aangegeven dat haar gezondheid en haar leeftijd de reden zijn om haar functie neer te leggen. 
Beiden werden onder applaus verrast met een boeket bloemen. 
Mien en Gerard werden uitgeluid met een welgemeend: Good goan! 
 
 

Agenda tieners 
 

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023 
Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de 
brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te 
Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. 
Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .  
 

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 
2022-2023 aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook 
open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en Franciscus, die liever 
niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen 
ontvangen. In het schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de 
parochies Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden. De voorbereiding vindt 
grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, aan de 
Haaksbergerstraat 253 te Enschede. 

https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform


 
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van 
verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de 
jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we 
jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met 
andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de 
parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het 
Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.  

We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle deelnemers, ouders en 
kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 11.30 tot 
14.00 uur in de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met elkaar en met 
het project. 

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 
 
 
 

Afgelopen week: jongeren 
 
Pure passie 
Theatergroep ‘sTOF kwam op 6 mei in de ‘oude’ samenstelling nog een keer bij elkaar om samen te 

eten en na te praten over 
de belevenissen van de 
afgelopen jaren. Wat 
hebben we veel beleefd 
met elkaar. Zolang moeten 
wachten om te kunnen 
spelen. Wat een enorme 
groei aan talent hebben 
we gezien. De reacties op 
PUUR waren ook heel 
goed. Mede door de 
medewerking van de 
technici van het 
Openluchttheater en onze 
eigen Bram kwam het stuk 
goed tot zijn recht op dat 
grote podium. Ruim het 
dubbele aantal bezoekers, 
vergeleken bij het spelen 

op een schoolpodium. Deze groep blijft als JP-groep bestaan maar in de theatergroep maken 
sommigen plaats voor nieuw talent. En dat is ook goed.  
Deze groep is me zeer dierbaar geworden, bijna familie, omdat we elkaar elke week zagen.  
Ik zal hen dan ook een paar keer per jaar een JP-activiteit aanbieden. 
 
Ans te Lintelo 
 
 
 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl


Ter bezinning 
 
'Wat is dan liefde?' door Paul Daggenvoorde, pastoor 
'gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad' Joh. 13, 34 
 

Uit de autoradio klonk Hazes: "Liefde, wat is dan 
liefde?" Luidkeels heb ik zijn levensvraag meegezongen. 
Heerlijk! En me afgevraagd: houd ik echt van mensen? 
Vooral van mensen voor wie anderen niet meteen 
kiezen. En die daarom nauwelijks van zichzelf kunnen 
houden. 'Wat is dan liefde?'. Meezingen gaat makkelijk. 
Meedoen heel wat moeilijker. Jezus zegt dat niet wij 
hem tot vriend hebben gemáakt. Maar dat hij voor ons 
heeft gekózen. Want liefde is niet dat ik iemand, of iets, 
modelleer naar believen. Liefhebben begint met het 
besef dat ikzelf niet het middelpunt ben, en de maat der 

dingen. Maar dat een ander dat is. En dat daarom een ander, of wat vreemd is, niet zal worden 
omgevormd naar beeld en gelijkenis van mijzelf, en naar wat alleen ik wil. Liever niet. Liefhebben is 
zien wat eigen is aan een ander. En ervoor kiezen dat te erkennen als wat iemand van God draagt. 
Volgens Jezus is liefhebben bovendien durven erkennen wat ik niet aantrekkelijk vind, of zelfs 
bedreigend. En me ook daarmee willen verbinden. Wie het anders van anderen, en zelfs het 
vijandige, als geschenk van God kan aanvaarden en dragen, heeft lief, zoals Jezus dat deed. (H)eerlijk 
overigens zoals Hazes uit eigen levensleed zelf antwoord geeft op zijn levensvraag: 'Vergeven hoort 
ook bij de liefde!" Ik zong het stevig mee. En maak er werk van.  
 
 
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 
 
Facebookpagina’s parochies: 
https://www.facebook.com/Mariavlucht/ 
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/ 
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/ 
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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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