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Agenda volwassenen 

 

Klokken luiden ‘weer’ voor Oekraïne. 
 
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne duurt maar voort. Zo machteloos kan ik mij daarbij 
voelen. 
Kunnen we dan helemaal niets doen. 
Ja, we kunnen BIDDEN en aan iedereen laten horen dat we VREDE willen! 
Een vele steden worden hiervoor wekelijks de kerkklokken geluid. 
Ook in Enschede deed de st. Jan daaraan mee.  
Maar er kwamen klachten van de St. Janschool, de klokken luidden zó luid, dat de lessen 
onderbroken moesten worden. 
We stopten met luiden, maar daar kwamen ook weer reacties op; we moeten rekening 
houden met elkaar, maar daarmee Oekraïne niet vergeten. En….  de kinderen moeten ook 
leren hoe verschrikkelijk een oorlog is en misschien daar leren iets voor over te hebben. 
De pastoraatgroep is gaan praten op de st. Jan school en daar is het volgende compromis 
uitgekomen: 
De school heeft in de les aandacht voor de oorlog en wat wij er aan kunnen doen, bij 
voorkeur om dit te voorkomen.  
De kerk luidt de klokken alleen op de 1e vrijdag van de maand. Nog steeds voor troost, hoop 
en verbinding voor en met de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. 
Laten we bidden, dat de oorlog met overleg gestopt kan worden, en niet met wapens. 
 
Het Coventry gebed gaat door. Het gebed voor Vrede en Verzoening. (15 á 20 minuten) 
Enkele jaren deden we dit in de Wonne in Enschede. Door Corona moesten we uitwijken 
naar een zaaltje bij de Ontmoetingskerk, Varwiksingel 139, (hoek Wagenaarstraat) Enschede. 
Iedere vrijdag om 13.15 uur. 
Als u graag meebidt voor Vrede en Verzoening bent u van harte welkom. 
 
 
In het weekend van 31 juli wordt Eucharistisch gebed 12b gebeden. 
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Agenda kinderen, jongeren en ouderen 
 

In de vorige Nieuwsbrief 
kondigde we het al aan: 
de viering van de 
Scheppingsperiode in 
onze parochies. We 
vieren dan Gods lieve 
Schepping en alle 
schepselen die daarin 
leven. We vieren dat God 
ons vrede gunt, 
gerechtigheid en een 
vruchtbare aarde, waarop 
het goed toeven is voor 
iedereen.  
De hele maand september 
staat in het teken 
daarvan.  
Zo is er de Vredesweek 
van 17 t/m 25 september, 
de Franciscusviering in 
Haaksbergen en heel veel 
leuke en actieve 
programma's voor jong en 
oud rond de start- en 
slotvieringen. Op de 
planning staan ook nog 
filmavonden. Als MOV 
Zuidoost Twente zijn we 
druk doende deze te 
organiseren.  
 

 
Houdt de berichtgeving in deze nieuwsbrief en op onze website in de gaten. Zodra het 
programma vastgesteld is plaatsen we daarop en op de Laudato-si facebook pagina alle 
informatie https://www.facebook.com/groups/194497662564639 
Gezellig als u allemaal komt! 
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Ik ga op reis en ik neem mee: het Bijbels vakantieboekje voor 
het hele gezin! 
Met dit interactieve boekje ga je 14 dagen samen als gezin met 
de Bijbel aan de slag. Stap in de wereld van de Bijbel en ontdek 
hoe mensen reisden in de tijd van de Bijbel. Of lees wat Jezus 
vertelt over het echte geluk. 
Wil je 14 dagen samen met je gezin de Bijbel ontdekken, met 
leuke weetjes, opdrachten en illustraties?  

Het is makkelijk mee te nemen. Je leest in dit boekje teksten uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’  
Vraag nu gratis aan!  https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/ 
Ze versturen 1 boekje per huisadres 
 
 
 

Ter bezinning 

 
 
Het elfde gebod: Geniet! Door Carla Berbée, pastoraal werker 
Bij de 18e zondag door het jaar 2022. Uit Lucas 12. 
 
Wat lekker is, wat mooi is, wat je bereikt hebt of wat zo maar goed uitvalt… allemaal gelegenheden 
om te genieten. In de zon, op het balkon, in de tuin, op een vol terras, fietsend door de bossen of 
gezellig met vrienden. Dat genieten gebeurt niet vanzelf. Voor sommige mensen is dat een prestatie 
op zich. Want je hebt er zó hard voor gewerkt dat je het verdient. Het moet! En gek genoeg…. Dan is 
het werkelijk genieten ver te zoeken. Veel verzamelen, steeds weer nieuwe dingen bereiken, 
aanschaffen; het is geen garantie voor wat dan ook.  Ergens van kúnnen genieten, zit niet in de veelheid 
of het aantal, zit niet in het bezit of je eigendom. Mógen genieten komt pas als je dat mooie, lekker, 
bijzondere op zijn eigen waarde kunt schatten, los van jezelf. Je hebt het niet verdient, maar 
uiteindelijk valt  het je toe. Hoe bijzonder is dat. Genieten kan pas vanuit dankbaarheid. Want niets is 
zeker in dit leven Uiteindelijk is alles gegeven door en geleend van onze Schepper.  
En soms heb je daar juist een vakantie voor nodig om dit te beseffen. Een goede zomer! 
 

 
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 
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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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