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Kopy vóór dinsdag insturen naar p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  . 

 
 

Afgelopen week: volwassenen 
 
Haaksbergen: Vrolijke boel met Stadlfreunde op ouderenmiddag in de Veldmaat 

 
We hebben dit jaar weer een ouderenmiddag georganiseerd in de kantine van de Bon Boys. We 
hadden een zeer goede opkomst en de Tiroler muziek werd verzorgd door Stadlfreunde. De mensen 
genoten hiervan. Rinus Rust ( Marcel Diepenmaat ) vrolijkte de boel op met leuke humor. Kortom 
een middag waar echt werd genoten. Georganiseerd vanuit de pastoraatsgroep door Bernardie 
Broekhuis, Leonie Rutte, Brigitte Damveld en Gerard Vaanhold. 
 
 

Enschede Zuid: De bloemen gingen afgelopen week naar mevr. Otten – Render in de 
Posten. 
 
 

 
Afgelopen week: kinderen 

 
Enschede Zuid: Jaarafsluiting ‘Kids Time’ Sint Jan 

Op vrijdag 8 juli hadden wij onze jaarafsluiting met een groep kinderen van 
de Kids Time, Sint Jan Kerk. We zijn met de kinderen dit keer naar de 
gigantische luchtkussenpark Bounce Valley gegaan. Wat hebben de kinderen 
zich toch heerlijk vermaakt. Lekker springen en bouncen op de 
springkussens, noem maar op. Tussendoor kwamen ze wat drinken en wat 
lekkers eten. Na afloop waren de kinderen ook helemaal moe van al dat 
gespring en gebounce.  
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het parochiebestuur. Wij 
kregen een mooie bijdrage om deze activiteit met de kinderen te doen. En 
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wat hebben de kinderen genoten! Bedankt!! 
Ook willen wij onze vrijwilligers en moeders 
bedanken die het afgelopen jaar ons hebben 
meegeholpen om elke keer weer een leuke, 
leerzame en plezierige Kids Time voor de 
kinderen te organiseren. Op naar een fijn, 
mooi en leerzaam nieuwe schooljaar van de 
Kids Time, Sint Jan Kerk. Na de vakantie 
zullen wij de nieuwe data bekend maken. 
Wil je als ouder ook vrijwilliger worden of 
meehelpen? Dat zouden wij heel fijn vinden. 
Je kunt het doorgeven aan Saskia 
Baldewsing, kidstime@katholiekenschede.nl  
of je komt de eerst volgende keer mee met 
je kind ☺. Wij van de Kids Time Sint Jan 
wensen jullie een hele mooie en fijne 
vakantie toe en hoop jullie weer allemaal te 
zien in het nieuwe schooljaar! Groetjes, 
Werkgroep Kids Time, Sint Jan Kerk ☺ 
 
 

Ter bezinning 

 
Waarom brandt de Paaskaars niet elke zondag in onze kerken? 

Die vraag wordt in Enschede Zuid nog weleens gesteld. De Paaskaars 
symboliseert immers de opgestane Christus. Dat vieren we toch elke zondag? Dan 
zou toch ook de Paaskaars moeten branden? In de protestante traditie is dat 
inderdaad het geval. Met Goede Vrijdag wordt de Paaskaars uitgeblazen. De 
mensen verlaten daarna in stilte de kerk. Op Paasmorgen wordt de (nieuwe) 
Paaskaars weer feestelijk aangestoken. 
In onze katholieke traditie gaan we daar anders mee om. Ook bij ons staat de 
Paaskaars voor het Licht van Christus, de verrezen Heer. Bij ons is het echter 
traditie geworden de Paaskaars met Pinksteren aan het einde van de viering te 
doven. Met het ontvangen van de heilige Geest, wat we met Pinksteren vieren, 
vieren we immers dat wij allemáál die Geest van Christus ontvangen hebben. Het 
vuur is niet langer búíten ons, maar ín ons. We zijn zelf drager van de heilige Geest 
geworden. God heeft in jou en mij een thuis gevonden. Slechts op momenten 
brandt de Paaskaars nog verder door het jaar heen: bij uitvaarten, als we het licht 
van de Paaskaars nemen om de kaarsen rond de baar aan te steken. De 
overledene is in de hemel bij God, in het Licht. Bij doopvieringen om de doopkaars 
aan aan te steken. Zo ook bij Vormselvieringen. Hier vieren we ook weer, dat 
dopelingen en vormelingen het Licht van Christus ontvangen om als christen, 
gezalfde, hun verdere weg van het leven te gaan. 
Pastoraal werker, Frank de Heus 

 
 
Bidden zet je in je eigen kracht door Frank de Heus, pastoraal werker 

‘Zoek en je zult vinden!’ 

 

Afgelopen week hoorde ik hoe God voor een vader, iemand van de oudere generatie, heeft 

afgedaan. Zijn godsbeeld, dat God voor ons zorgt en ons geeft wat wij wensen, kwam op z’n kop te 
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staan, toen zijn vrouw overleed. Met het overlijden van zijn vrouw verloor hij dus ook zijn geloof. Zijn 

God was, was een lakei of wensenfee, die je geeft, wat je hart maar begeert. 

 

Wie in zo’n God gelooft, zal niet veel kunnen met het evangelie van komende zondag ( Lucas 11, 1-

13). De leerlingen van Jezus vragen hem hun te leren bidden. Jezus leert hun daarop het ‘Onze 

Vader’. Hij doet dit in groot vertrouwen in zijn hemelse Vader. Hij zegt: ‘Vraagt en u zal gegeven 

worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.’ Geeft God je dan alles wat je 

Hem vraagt? Nee, in ieder geval niet ‘On demand’, zoals we dat van onze leveranciers en webshops 

eisen. En ook niet altijd op de manier, waarop jij jezelf je dat voorstelt. 

 

Maar wie niet vraagt, wordt niet gegeven; wie niet zoekt, zal niet vinden; voor wie niet klopt, zal niet 

worden opgedaan. Bidden doe je om je leven boven het alledaagse uit te tillen en voor het 

aangezicht van God te brengen. Wie bidt, onderhoudt haar relatie met God, zoals je dat ook met 

vrienden en familie doet. Wie regelmatig bidt, 

met heel zijn hart en ziel, zal merken dat zijn 

persoonlijke relatie met God dieper wordt en 

steeds meer brengt. Misschien niet meteen wat je 

verlangd hebt, maar iets anders, verassends, en 

misschien wel iets beters. Bidden doe je niet om 

God te veranderen, maar om jezelf te veranderen. 

Om rust te vinden, moed op te doen, 

verantwoordelijkheid voor je eigen leven te 

nemen. Bidden zal teleurstellend werken voor wie 

zich een slachtofferrol aanmeet. Bidden wil je 

namelijk in je eigen kracht zetten. Niet God, maar 

jijzelf moet in beweging komen. En daar wil God 

je bij helpen. 

 

 
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/groups/194497662564639 
 
 
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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