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Pastoraat Zuidoost Twente 
Woensdag 10 augustus 2022 
 

 
Kopy vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  

 
 

Agenda volwassenen 

 
‘Vuur en verdeeldheid ben ik komen brengen’ 
 
Je zou denken dat Jezus vrede komt brengen. Maar zondag zegt hij zelf van niet.  Hij is niet van de 
lieve vrede: van iedereen te vriend, en alles bij het oude, of toegedekt houden. Wie geen gedoe wil, 
doet geen recht aan wie last hebben. Volgens de Bijbel is vrede de vrucht van gerechtigheid. 'Vuur en 
verdeeldheid ben ik komen brengen' zegt Jezus zondag. Ik denk dat hij daarmee passie bedoelt, en de 
moed om te kiezen. In de huwelijksvoorbereiding vraag ik weleens wie van het paar vaak het eerst 
een conflict bespreekbaar maakt. Wie er uit passie voor de relatie moedig voor kiest dat zaken en 
mensen tot hun recht komen. Ook door te zeggen wat je afwijst. Alles is niet om het even. Já zeggen 
moét nu eenmaal wat kosten. Namelijk dat je ergens ook tegen bent en afwijst. En de last van die 
strijd voor het goede zullen we zelf dragen. Ook daarvan is Jezus. 
Paul Daggenvoorde  
 
 
In het weekend van 14 augustus wordt Eucharistisch gebed 5 gebeden 
 
 
15 augustus Eucharistieviering Maria ten hemelopneming in de pastorietuin Jacobuskerk 
binnenstad Enschede. 
 

Aanstaande maandag, 15 augustus, viert de kerk het hoogfeest van 
de ten hemelopneming van Maria. Al enkele jaren wordt dan in 
Enschede de eucharistieviering gehouden in de pastorietuin van de 
Jacobuskerk in de binnenstad. Het ziet er naar uit dat het maandag 
prachtig weer is, en dat de eucharistie buiten gevierd kan worden. 
Welkom om de tenhemelopneming van Maria te komen meevieren 
in de tuin van de pastorie aan de markt aanstaande maandag 's 
avonds om 19:00 uur. Er is een koor. En celebrant is Paul 
Daggenvoorde. 
Uiteraard gaan we bij slecht weer de kerk in. 
 
Graag tot ziens. 
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Koffie met een kaarsje 
 
 

“Niet alleen in de kapel van de 
Jacobuskerk aan de markt in 
Enschede  kun je een kaarsje 
opsteken. 
Ook even verderop aan de 
Raadhuisstraat bij ‘Meisje 
Koffiegeschenk’ kan het.  
Drink hier je koffie met je lief, voor 
geluk, voor de Vrede, met een 
gedachte, om troost of voor een 
zieke. Of…..” 
 

Pastoor Daggenvoorde  
 
 
Vrijwilligersavond geloofsgemeenschap Katholiek Losser                                                    
 

Ook op deze wijze worden alle vrijwilligers (met hun 
eventuele partner) van harte uitgenodigd voor de 
vrijwilligersavond, donderdag 8 september a.s., in Café 
Heijdemann, Smalmaatstraat 55 in Losser: een gezellige 
ontmoetingsavond als blijk van waardering voor alle inzet 
voor de geloofsgemeenschap. Het aanvangstijdstip is 19.30 
u., de zaal vanaf 19.15 u. geopend zal zijn. 
Bij deelname wordt gevraagd dit uiterlijk vrijdag 26 

augustus kenbaar te maken bij de gastdames van het parochiecentrum, telefoon: 053-5381224 - op 
de werkdagen van 10.00u tot 11.30u. Of: aanmelden per e-mail losser@mariavlucht.nl 
 

 
Wie moet volgens u de Ariens Publieksprijs voor Diaconie winnen? 
 
 

https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-
diaconie/ariensprijs2022/stembus-ariens-publieksprijs-2022/ 
 

Stemt u ook? 
Eén genomineerd project uit Enschede:  

“Steun je medemens doneer je statiegeldbon PCI St Jacobus 
Enschede” 

 
Uitnodiging voor een zangmiddag 
 
Zaterdagmiddag 10 september is er een zangmiddag georganiseerd in de Thaborkerk Hengelo. Alle 
liederen die middag komen uit de bundel ‘Zangen voor Zoeken en Zien.’ We zingen afwisselend 
eenstemmig en meerstemmig, liederen en acclamaties die in elke viering gebruikt kunnen worden. 
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Uit het voorwoord van deze bundel:  

Zangen die mensen gaande en staande houden in hun 
zoektocht door het leven; zangen die vergezichten 
verwoorden en inspireren; zangen over oude en 
steeds weer nieuwe verhalen. 
 
Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken 
vernieuwing in taal en in muziek. Mensen zoeken 
daarvoor moderne, aansprekende teksten. Zo zijn er 
de laatste decennia veel nieuwe liederen ontstaan. 
Zangen van zoeken en zien geeft een brede selectie 
van deze prachtige liederen. 

 
Deelnemers hoeven de bundel niet aan te schaffen voor deze middag, voor bladmuziek wordt 
gezorgd. Zowel koorzangers als zing-grage kerkgangers zijn welkom.  De middag wordt (be)geleid 
door Brigit Huiskes, dirigent van de cantores en pianist in de Thaborkerk.  
Inmiddels zijn er ruim 20 aanmeldingen uit verschillende geloofsgemeenschappen van De Goede 
Herder uit Hengelo (en ook van daarbuiten).  
 
U kunt zich nog steeds opgeven. Graag per mail: brigithuis@hotmail.com 
 Bent u koorzanger (geweest), dan graag de stemsoort erbij vermelden. Inloop vanaf 13.45u, start om 
14.00u. Einde 16.00u. In de pauze is er koffie en thee. Graag een vrije gift na afloop voor gemaakte 
kosten. Ik hoop op een inspirerende bijeenkomst en veel zangplezier.  
Brigit Huiskes 

 
Agenda ook voor kinderen en jongeren 

 
 
Paus Franciscus roept ons op om beter voor de schepping - dat is onze mooie, unieke aarde - te 
zorgen. Hij noemt die aarde ons gemeenschappelijk huis. En dat huis is in gevaar.  
Aan die oproep willen we in onze parochies gehoor geven. Dat doen we om te beginnen met het 
vieren van de Scheppingsperiode in de maand september. Met startvieringen in Enschede en 
Haaksbergen op 3 en 4 september en slotvieringen op 2 oktober. Rond die vieringen is er een mooi, 
leuk en leerzaam programma, ook voor kinderen. Alle activiteiten staan in het teken van duurzaam 
leven voor het behoud van de Schepping. 
De informatie daarover vindt u in deze Nieuwsbrief, binnenkort ook op de website van Katholiek 
Enschede en via de facebookgroep  Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente 
We hopen dat velen van u komen. Ons aller betrokkenheid en actie is nodig. Want "welke wereld 
willen we nalaten aan wie na ons komt, de kinderen die nu opgroeien?" (Paus Franciscus in Laudato 
Si’) 
 
Hieronder ziet u de flyer: 
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Afgelopen week: volwassenen 
 
 

Van Jacobus naar Jacobus….. in 9000 stappen 
 
De tijd vliegt en met de maand augustus stond ook dit jaar de 
wandeling van Jacobus naar Jacobus op de kalender. Dit keer 
op 9 augustus. Alles was voorbereid, velen hebben zich 
aangemeld en de weergoden waren ons opnieuw gunstig 
gezind: volop zon en nog net niet te warm… 
 
Het Hilgenhuuske in Lonneker 
 

Op dinsdag 9 augustus meldden zich ’s ochtends rond half 10 de eerste Pelgrims op de Oude Markt in 
Enschede. Om samen, na een moment van bezinning en gebed in de kerk, op pad te gaan. Flesje water 
mee voor onderweg, een flinke dosis goed humeur, jong en oud, zo’n 40 Pelgrims, samen op weg.  
De wandeling voerde ons via Wilminktheater en Roombeek naar het Hilgenhuuske in Lonneker, waar 



de familie Ten Vergert ons gastvrij ontving bij de aan Jacobus gewijde kapel, die in hun weiland staat. 
De familie heeft stoelen klaar gezet, koffie en thee gemaakt en zelfs cake gebakken, onze Wies en Frits 
waren er zoals altijd om de mensen van een natje en droogje te voorzien. 
Alice ten Vergert vertelde de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere kapel op de Lonneker Es, 
aansluitend zongen we met zijn allen het oude Jacobuslied.  
Rond kwart voor 12 gingen we verder op weg naar de Jacobuskerk Lonneker, we konden de kerktoren 
achter de bomen al zien. Pastor Berbée sloot daar vervolgens met een korte overweging en gebed de 
bijeenkomst af: Het gaat om de ontmoeting! Dat is tijdens deze wandeling weer helemaal gelukt. 
Mooie gesprekken onderweg, goede sfeer, fijne samenwerking tussen twee locaties. Wij kijken er met 
veel voldoening op terug. Met dank aan Hennie van der Meer van de locatieraad Lonneker, de familie 
Ten Vergert en alle anderen die meegeholpen hebben bij de voorbereiding en uitvoering.  
Graag tot volgend jaar! 
Juliette Jonker en Hetty Mulder, pastoraatgroep Jacobus Enschede 
 

Gebed: Ga mee op onze 
tocht   vandaag.   Wijs ons 
de juiste weg zoals het 
water weet heeft van de 
richting naar de zee. 
Open onze ogen voor wat 
anderen nodig hebben  
onderweg. 
Was onze oren schoon om 
signalen te horen van de 
nood in de wereld om ons  
heen.  
En mag de  Geest ons 
besprenkelen met vrede, 
vreugde en volharding. In 
de naam van de Vader en 
de Zoon en de H. Geest. 
Amen. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Bedankt  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Wij, Siny en Jos Morsink, willen iedereen bedanken voor de jarenlange samenwerking in de H. Maria 
Geboortekerk en met de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.   De zondagochtend van 3 juli, de 
eucharistieviering van 9.00u -voorgegaan door pater Visschedijk en m.m.v. het Caeciliakoor- en het 
georganiseerde afscheid bezorgden ons een mooi moment in het leven.  We willen iedereen 
bedanken voor de warme, mooie woorden en de ontvangen attenties.  De aanwezigheid van zovelen 
uit de parochie MariaVlucht deed ons goed. Tot slot willen we onze speciale dank overbrengen aan 
pastoor Paul Daggenvoorde en p.w. Carla Berbée.   
Good gaon!    
Jos en Siny 

Ter bezinning 

Vrij zijn 
 
De zomervakantie voor de scholen duurt nog tot 28 augustus. Misschien bent u nog vrij, misschien is 
het leven van alledag alweer begonnen. Is het niet heerlijk om er even tussenuit te gaan? Even de boel 
de boel te laten? Even wat anders te doen of lekker niets te doen? Ik ervaar dan vrij zijn. Ik kijk in zo’n 
periode terug en ook vooruit. Laat alles even de revue passeren. Ik kom ook dit jaar weer tot de 
conclusie dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in een vrij land leven. We genieten vrijheid van 
meningsuiting. Iedereen mag zeggen en denken wat hij wil. Toch denk ik dat fatsoensnormen soms 
wel eens bespreekbaar mogen worden. Ondanks de vele crisissen hebben de meeste mensen om me 
heen het goed met elkaar. Ik gun het iedereen om vrij te zijn. Voor wie dat niet is, wil ik opkomen. Vlak 
voor de zomervakantie heb ik met een aantal jongeren het Gevangenismuseum in Veenhuizen 
bezocht. De straf-geschiedenis van Nederland, de rechtspraak van nu, alles trok aan ons voorbij. Het 
‘Pauperparadijs’ Veenhuizen, ooit uit idealisme opgericht om armen en wezen een stabiel leven te 
leren, het heeft kort en toch uiteindelijk niet gewerkt. Waarom niet? Mensen 
leerden wel veel, maar waren niet vrij. Ze voelden zich gevangen. De echte 
gevangenis staat er dichtbij. Een ex-gevangene vertelde ons zijn verhaal. Hoe 
hij door anderen aangespoord, zijn eigen wil en mening verloor, in de 
criminaliteit terecht kwam. Toen moest hij zitten! Nu is hij weer vrij-man. En 
heeft hij steun aan religie en geloof. Een harde leerschool om uiteindelijk vrij 
te zijn. Zo indrukwekkend!  
Ans te Lintelo 
 
 
 
 
 

 
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: 
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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/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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