
31e jaargang                         no: 2 
23 maart            t/m       21 juni  2017 

 

 

 

 

 

 

 

Nabij blijven 

in goede en kwade tijden 

 

 

                             

PASTORAAL  TEAM  MARIA  VLUCHT 
Pastor W. Rekveld, pr. (Liturgie), Hoofdstraat 78,  

7586 BV Overdinkel  

 053-5745895 /  06-20874866 

E-mail: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  

E-mail: hwjm.rekveld@gmail.com   

Vacant (Diakonie) 

Pastoor André Monninkhof, pr. (teamleider), Nieuwe Schoolweg 

2, Enschede  06-27786151 

E-mail: a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl 
 

TELEFOONNUMMERS   PASTORAAL-TEAM 
Pastoor Andre Monninkhof    06 - 22786151 

Pastor Willy Rekveld    06 - 20874866 

Pastoraal werkster Margot Dijkman   06 - 38903999 

Pastoraal werker Frank de Heus  06 - 30098833  

Pastoraal werkster Carla Berbée  06 - 41252558  
 

OPENINGSTIJDEN   CENTRAAL   SECRETARIAAT 

Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht: van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt “bemand” 

door Annette Kerver en Irene Ridder, Gronausestraat 4, 7581 CG 

Losser.  5361675. E-Mail: secretariaat@Mariavlucht.nl 
 

UITVAARTLEIDSTER   MARIA   VLUCHT 

Mevrouw N. Roozeboom, uitvaartleidster Rooms Katholieke 

Begrafenis Vereniging te Overdinkel. 

In geval van overlijden bellen met nummer 06-53729776. 
  

PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur 

zijn de gastdames in het parochiecentrum bereikbaar.  

Woensdags is het parochiecentrum gesloten.  
 053-5381304  

E-Mail: gastdamesgmpo@kpnmail.nl 
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WEEKWACHT 
12 20 – 26 maart Pastor Rekveld 06-20874866 

13 27 maart – 2 april Pastoor Monninkhof 06-22786151 

14 3 – 9 april Pastor Rekveld 06-20874866 

15 10 – 16 april  Pastoor Monninkhof 06-22786151 

16 17 – 23 april Pastor Rekveld 06-20874866 

17 24 – 30 april Pastoor Monninkhof 06-22786151 

18 1 – 7 mei Pastor Rekveld 06-20874866 

19 8 – 14 mei Pastoor Monninkhof 06-22786151 

20 15 – 21 mei Pastor Rekveld 06-20874866 

21 22 – 28 mei Pastoor Monninkhof 06-22786151 

22 29 mei – 4 juni Pastor Rekveld 06-20874866 

24 12 – 18 juni Pastor Rekveld 06-20874866 

25 19 – 25 juni Pastoor Monninkhof 06-22786151 
 
LOCATIERAAD   OVERDINKEL 

Alfred Westenbroek (voorzitter)  5388242 

Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 

Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

Willie Elshoff (Algemeen & Onderhoud Gebouwen) 

 5382401 of 06-20312417 

Gerard Gervink (Algemene zaken)  5381174 of 06-23590628 

Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren) 

 5388242 of 06-26518335  
 
PASTORAATSGROEP   H. GERARDUS   MAJELLA 

Annie Groeneveld  W. Gamestraat 2  5387833 

Inge Masselink   Schoolstraat 28   5387728 

Rinate Olde Bolhaar  Goormatenweg 20  5382937 

Annie Broekhuis  Tiekenveenweg 61  5385377 

Mariët olde Beverborg  Ruhenbergerweg 16  5383608 

Tina Schipper   Het Witte Zand 60  4787475 

Mia de Vries   Hoofdstraat 157-2  5385016 
 
DATA PAROCHIEBLAD  JAARGANG 31 

In 2017 komt het parochieblad op de volgende data uit: 

Nr. 3 22 juni t/m 23 augustus 

Nr. 4 24 augustus t/m 25 oktober  

Nr. 5 26 oktober t/m 6 december 

Nr. 6 7 december t/m 17 januari 2018 
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BEGRAAFPLAATS 

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven  

en verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl. 

Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de 

begraafplaatscommissie. 

Leden commissie:  

Hans Morshuis    - beheerder      053-5382178 

Tonnie Breuker  - beheerder/onderhoud  053-5383309 

Johan Abbink    - penningmeester     053-5382180 

Joke Kupers       - kerkhof archief         053 5384051 

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl. 

 

REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 

Jan Hesselink    5383717 

Joke Lentfert    5362780 

Kopij voor het parochieblad svp sturen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

WEBSITE   MARIAVLUCHT 

Alle informatie betreffende Maria Vlucht is te vinden op: 

www.mariavlucht.nl. Op deze site vindt u ook de vieringen die in 

de andere kerken binnen Maria Vlucht plaatsvinden. 

 

KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE  

De stand van de kerkbijdrage per 10 maart bedraagt € 6.549,30. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Mocht u uw ingevulde formulier 

nog niet hebben ingeleverd, dan verzoek ik u dit alsnog te doen. 

U kunt het formulier inleveren bij de gastdames van de kerk of in 

de brievenbus bij het parochiecentrum (s.v.p. niet in de brievenbus 

van de pastoor). Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook storten op 

banknummer NL65RABO0130336815 onder vermelding van  

uw gezinsnummer. 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail jhuitink@outlook.com 
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PASTOR  PRAAT 

 

 

LIEFDE DOET LEVEN 

 

Pasen, nieuw leven. Dit feest vieren wij in een wereld waarin veel 

onvrede is. Vragen rond de schepping, hoe gaan we met onze 

wereld om? Een indringende vraag hierin is: hoe zal de toekomst 

zijn?  

Vragen over dat wat ons raakt, zoals de vluchtelingen, de vele 

brandhaarden door oorlog en geweld, het eerlijk delen van het 

voedsel, de vragen rond een beter en schoner milieu en om dichter 

bij huis te blijven, de problemen in de zorg, de landbouw, met 

name de veeteelt.  

Ook in onze kerk kennen wij zorgen en delen wij de zorgen die 

ons raken, ook al lijkt alles doods en voelen wij ons verlaten. 

Pasen wil ons zeggen: geen dood, alleen maar leven. 

Pasen wil ons zeggen: Jezus, Christus is verrezen, de dood heeft 

niet het laatste woord. De zware steen van lijden en dood is 

weggerold. Jezus leeft en wij leven met Hem. Zo is er nieuw leven, 

leven voor ons. Er is liefde, liefde voor ons. Jezus heeft ons lief. 

Daarom mogen wij elkaar liefhebben. 

Pasen wil zeggen: Niets kan ons scheiden van God. Niets kan ons 

scheiden van Jezus Christus. Niets kan ons scheiden van zijn 

liefde. Ook de dood niet. 

Pasen = een teken van hoop = een teken van liefde = een teken van 

leven.  

 

ZALIG PASEN.  
 

Pastor Willy Rekveld 
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Zoals in ons vorig parochieblad aangegeven het 

vervolg van de overdenking van ons pastoraal team 

over het Onze Vader…. 
Deze tweede editie buigen we ons over…. 

 

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

onze schuldenaren… 

Een liedje uit mijn jeugdjaren klonk als volgt: Tot zeventig keer zeven 

maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeventig, zeven maal, de Heer 

heeft met mij ook geduld. De tekst van dit liedje is gebaseerd op de 

vraag van de leerlingen aan Jezus hoe vaak men moet vergeven. Wij 

mensen hebben die vergeving om in de geest van het Onze Vader te 

zeggen: broodnodig. Want wij allen schieten, ondanks onze goede 

bedoelingen, wel eens tekort tegenover Degene, Onze Vader, zichtbaar 

geworden in Jezus, Christus. Maar door onze tekortschietingen tegen 

over Hem, schieten we ook tekort tegenover elkaar. Maar we mogen 

ondanks onze tekorten rekenen op Gods Barmhartigheid. We mogen dat 

ervaren, zien in het verhaal van de Barmhartige Vader die uitziet naar de 

verloren zoon, naar ons. Een Vader, een God die in Jezus ons niet 

veroordeeld maar bevrijding geeft. Een ander mooi voorbeeld is dat 

Jezus zegt tegen de vrouw bij de put: “heeft iemand u veroordeeld ook ik 

veroordeel u niet”. Of zoals in het verhaal van de Tollenaar Zacheüs. 

Jezus roept hem, ondanks dat hij een zondaar is. Hij wil bij hem de 

maaltijd houden. Een vergevende God zichtbaar in Jezus die ons het 

gebed, het Onze Vader gaf en vergevend was tot op het kruis. Dat ook 

wij die vergeving mogen ervaren om ook aan anderen hun tekorten, hun 

zonden te vergeven, hoe moeilijk misschien soms ook. Tot zeventig keer 

zeven maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeventig, zeven maal, 

de Heer heeft met mij ook geduld. Dat wij dat geduld kunnen opbrengen 

en elkaar schenken. 

Pastor Willy Rekveld.  

 

en breng ons niet in beproeving… 

Dit vind ik een lastige. Er stond “bekoring” in de vorige versie. Het 

Griekse woord “peirasmon” dat in de grondtaal van de bijbel staat kan 

ook vertaald worden als proef, loutering, verzoeking, verlokking. Is het 

iets dat je overkomt, dan wordt ook het woord “aanvechting” genoemd.  
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Al die woorden kunnen dus meeklinken, als we dit bidden. Is God, dan 

een God die ons op de proef stelt, die ons verlokt? En tot wat dan? 

Van Jozef, de zoon van Jacob, is een mooi verhaal bekend, dat hij zijn 

broers op de proef stelt, als zijn naar Egypte komen om brood te kopen. 

In Israël is er hongersnood. Hun eigen broer Jozef hebben ze uit jaloezie 

en nijd jaren daarvoor in een put geworpen. Eigenlijk met de intentie 

hem te doden. Uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht aan een 

voorbijkomende karavaan. Jozef kwam in Egypte terecht en klom daar 

op tot een hoge post onder Farao. Daar zwaait hij na zeven vette jaren de 

scepter over de opslag en verkoop van graan. Hij wordt door zijn broers 

niet meer herkend en dat houdt Jozef aanvankelijk zo. Hij is met zijn 

hongerige broers begaan, maar wil ook weten of ze veranderd zijn. Zijn 

zij gegroeid in broederliefde? Is er wat veranderd? Misschien worden wij 

in het leven zo ook wel eens op de proef gesteld, door mensen of in 

situaties. Dat zoek je niet. Dat overkomt je. Soms doe je het een ander 

aan. Maar je kunt er wel aan groeien. Misschien kun je er achteraf zelfs 

de hand van God in herkennen, zoals Jozef en zijn broers dat deden. Ze 

hebben geleden aan elkaar, aan de hongersnood, aan de gevangenis zelfs, 

maar ze zijn er sterker en vooral menselijker door geworden. Maar liever 

ondergaan we zo”n beproeving natuurlijk niet. Het gemak dient de 

mens…. en breng ons niet in beproeving. 

pastor Frank de Heus 

 

maar verlos ons van het kwade… 

Jezus leert ons dat we mogen bidden dat God ons redt uit de greep van 

het kwaad, dat we worden verlost, vrijgemaakt. Het woord “Vader” staat 

aan het begin van het gebed, het woord “kwade” besluit het. Al biddend 

doen we het vertrouwen op dat de kracht van God zo groot is dat het 

kwaad er niet tegen op kan.  

Het kwade in onze wereld toont zich vaak en op allerlei verschillende 

manieren. Het is op grote schaal bij oorlogen, hongersnoden, milieu-

vervuiling, heeft een vernietigende kracht en treft velen tegelijkertijd. 

Het doodt mensen letterlijk en figuurlijk. In ons leven is ook het kwaad 

op een kleinere schaal bij individuen. Dat is niet minder ingrijpend en 

niet minder kwaad. Kwaad dat je overkomt en kwaad dat je wordt 

aangedaan, het stelt je geloof op de proef.  
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Het gaat hier niet minder over het kwaad dat we in onszelf ervaren. Wij 

mensen maken fouten, we zijn feilbaar, het kwaad, de zonde is deel van 

ons leven. Soms is het alsof we tegen onze wil ons laten leiden door 

woede, teleurstelling, jalousie. Het lukt ons niet altijd te leven vanuit 

Gods liefde. Dit besef doet ons wellicht nog sterker bidden om 

verlossing ervan. 

Pastor Margot Dijkman 

 

 

 

 

OPBRENGST  VASTENACTIE 

2016 

 

Onderstaand een overzicht van de donaties van de vastenactie  

van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2016: 

 

- Parochieopbrengst    € 384,91 

- Giften met de overschrijving op het 

 Vastenzakje     €   20,00 

- Giften n.a.v. een donateursbrief van 

 Vastenactie     € 100,00 

 

 

Totaaloverzicht Vieringen in heel Maria Vlucht 

 

Helaas kon wegens ruimtegebrek het totaaloverzicht van de 

vieringen in heel Maria Vlucht niet worden opgenomen. 

U kunt echter al deze vieringen vinden op de website van Maria 

Vlucht:  

 

http://www.mariavlucht.nl/vieringen  
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 Natuurlijk sAmen kinderactiviteiten 

 

 Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd  

 worden ook dit jaar weer leuke activiteiten  

 georganiseerd. 

 

Op woensdag 5 april om 14:00 uur voor kinderen vanaf groep 4: 

Paaskaars maken 

We leggen de traditie en symbolen van de paaskaars uit, 

hierna maken we onze eigen paaskaars 

 

Op zaterdag 8 april om 14:00 uur voor alle kinderen vanaf 4 jaar: 

Palmpasenstok maken. 

We leggen de symbolieken uit van de palmpasenstok en maken er 

dan zelf ook een. Deze brengen we gezamenlijk naar de kerk, 

alwaar we deze achterlaten.  

“s-Avonds is er een dienst waar alle kinderen met hun eigen 

palmpasenstok in optocht door de kerk mogen. 

Vervolgens mogen ze hun eigengemaakte palmpasenstok uiteraard 

mee naar huis nemen. 

 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de materiaalkosten. 

Hou voor meer info de flyers en onze facebookpagina in de gaten. 

  WerkgroepNatuurlijksAmen 

 

Of stuur een e-mail: WerkgroepNatuurlijksAmen@gmail.com 

 

Via bovenstaand mailadres kun je je ook alvast opgeven, dit in 

verband met materiaal inkoop. 
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
 

U kunt de vieringen ook vinden op de website van Maria 

Vlucht: http://www.mariavlucht.nl/vieringen  

 

 

Do 23 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Jgd. Gerhard Scheffer 

 

 

Za 25 mrt. Presentatie-viering 1
e
 Heilige Communie 

  (Tevens verkoop 3
e
 Wereldartikelen) 

  19.00 uur Communieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intentie Jgd. Johan Jansink 

 

 

Do 30 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 2 apr. 09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Aansluitend koffie drinken !! 

Voorganger Pastor C. Berbée, pw 

Lektor  Helma Kraesgenberg 

Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 
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Do 6 apr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Vr 7 apr. 18.30 uur Eucharistieviering 

   en aanbidding 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 8 apr. PALMPASEN/GEZINSVIERING 

 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

Lektor  Liane Grothues  

Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Henk olde Hanter, jgd. Hendrik Werger 

  Hermanus Gervink, Helena Gervink-Gerritzen  

 

 

Vr 14 apr. GOEDE VRIJDAG 

15.00 uur Kruisweg Gerardus Majella Park 

  m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Lektor  Evelien Beutinga 

 

 

Vr 14 apr. GOEDE  VRIJDAG 

20.30 uur Jesus Christ Superstar  

m.m.v.  Dynamique 
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Zo 16 apr. 1
e
 PAASDAG 

  9.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pater van Balen 

  Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink,  

    Luca Nijhuis 

Intenties Johan Evertman, Annie Visser-Hengelman, 

  Marlon Zuithof, Joop Bonte, Hennie Noordkamp,  

  Bas de Vries, Bert Aveskamp, Bennie Noordkamp,  

  ouders Noordkamp-Beernink, Jan Reuvers, 

  ouders Visser-Uitzetter, Johan olde Bolhaar, 

  ouders Oude Kempers-Riesewijk,  

  jgd. ouders Poorthuis-Reehuis  

 

Do 20 apr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 22 apr. 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Pam Gerard, Christine en 

    Birgit Mollink 

Intentie Hendrika Morshuis-Elfrink 

 

Do 27 apr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 30 apr. 09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Diaken Peters 
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  Lektor  Wilmien Haverkamp  

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intentie Johan olde Hanter  

 

Do 4 mei 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Henk olde Hanter 

 

Vr 5 mei 18.30 uur Eucharistieviering 

   en aanbidding 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 7 mei MOEDERDAG 

  09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Aansluitend koffie drinken !! 

Voorganger Pastor C. Berbée, pw. 

Lektor  Helma Kraesgenberg 

Acol. Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Herman Hergink, ouders Loskamp-Weustink,  

  jgd. Marie olde Kempers-Riesewijk 

 

 

Zo 7 mei  15.30 uur MARIAVIERING  

   in Gerardus Majella Park 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorgangers Lourdesgroepen van Maria Vlucht 

 

 

Do 11 mei 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Za 13 mei GEZINSVIERING 

 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intenties Johan Evertman, Frans Berndsen,  

  Minie Elferink-Saris,  

  Maria Hermine Krikke-Borgert, Hermanus Gervink, 

  Helena Gervink-Gerritzen, ouders Gerritzen-Effing  

 

Do 18 mei 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr 

 

Zo 21 mei 09.30  Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek en 

  Wilmien Haverkamp 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties Annie Visser-Hengelman, ouders Morshuis-Elfrink 

  mw. Huttenhuis op Bevers-Meijerink, Hendrik en  

  Liesbeth Werger  

 

Do 25 mei HEMELVAART voor heel MariaVlucht 

07.00 uur Eucharistieviering in openlucht 

 Brilmansdennen 

Voorganger Pastor Berbée 

 

 

Za 27 mei 19.00 uur Eucharistieviering 

    samenzang 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 Lektor  Evelien Beutinga 
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  Acol.  Christine en Birgit Mollink,  

    Pam Gerard  

Intentie Johan olde Bolhaar 

 

Do 1 juni 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr Vr 2 juni

 18.30 uur Eucharistieviering 

   en aanbidding 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 4 juni PINKSTEREN 

  09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor C. Berbée, pw 

  Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intenties Jan Reuvers, ouders olde Hanter-Effing, 

  Annie Visser-Hengelman, Johan olde Bolhaar, 

  ouders Oude Kempers-Riesewijk,  

   

 

Ma 5 juni 2
e
 PINKSTERDAG 

 09.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Lektor  Alfred Westenbroek 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intentie Johan Evertman 

 

 

Do 8 juni 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Za 10 juni 19.00  Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Diaken Peters 

  Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties Annie Visser-Hengelman,  

  Annie olde Hanter-Effing 
 

Do 15 juni 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 18 juni 1
E
 HEILIGE COMMUNIE 

  viering in Gerardus Majella Park 
  11.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

Voorgangers Pastor W. Rekveld, pr. en 

  Pastor C. Berbée, pw. 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Marlon Zuithof, ouders Gerritzen-Effing, 

  Hermanus Gervink, Helena Gervink-Gerritzen  

 

Ma 19 juni 18.00 uur Mariaviering voor de 

   Communicanten 

 Voorgangers ouders communicanten 

 

Do 22 juni 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 
Za 24 juni 19.00 uur Themaviering 

    m.m.v Dynamique 

Voorganger Par. Werkgroep 

Intentie Annie Visser-Hengelman 
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NACHTWANDELING 

 

Vier jaar geleden kwam pastoraal medewerker 

Bert Huitink op het idee, om op Hemelvaartsdag, voorafgaand aan de 

viering in het Openluchttheater Brilmansdennen, te voet van Tubbergen 

naar Losser te lopen. “s-Nachts om 1.00 uur in het donker en helemaal 

alleen. Waarom? Om tot rust te komen…. of tot bezinning? Om na te 

denken over het leven en de toekomst? 

Zijn tocht heeft een vervolg gekregen. In deze jaarlijks terugkerende 

wandeling gaan we langs de diverse kerken van de geloofsgemeenschap 

Maria Vlucht. Bij elke kerk kunt u zich aansluiten bij de wandelaars. In 

2017 is de wandeling op donderdag 25 mei. We starten om 1.30 uur bij 

de St. Jacobus de Meerdere kerk in Lonneker. Van daar uit lopen we 

naar de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans kerk in Glanerbrug. 

Via Glane (klooster Maria Vlucht) gaan we naar de H. Gerardus Majella 

kerk in Overdinkel, om vervolgens via de Protestantse kerk en de Maria 

Geboorte kerk, naar het Openluchttheater te wandelen. Bij de 

Protestantse kerk in Losser houden we de laatste pauze. Tijdens de 

wandeling worden we in de verschillende kerken warm ontvangen door 

vrijwilligers met koffie, soep en broodjes. Tijdens de rust wordt er in de 

kerken een verhaal of gedicht voorgedragen. Onderweg zullen er 

ongetwijfeld mooie, inspirerende of ontroerende gesprekken gevoerd 

worden. Lekker wandelen, verzonken in eigen gedachten kan natuurlijk 

ook. We zijn om 7.00 uur in het Openluchttheater waar de viering al 

voor de 15e keer met Hemelvaart plaatsvindt. 

Voor degene die geen vervoer heeft naar Lonneker vertrekt er een bus 

om 1.00 uur vanaf de Maria Geboorte Kerk naar Lonneker. Opgave 

hiervoor is noodzakelijk en de kosten hiervan zijn € 2,00 p.p. Deze 

bijdrage kunt u bij de bus betalen. Iedereen wordt verzocht een 

veiligheidshesje aan te trekken. Als u geen hesje heeft kunt u er een van 

ons gebruiken. We hopen dat er veel mensen mee wandelen. 

- Lonneker    vertrek 1.30 uur 

- Glanerbrug aankomst 2.45 uur  vertrek 3.30 uur 

- Overdinkel aankomst 4.45 uur  vertrek 5.30 uur 

- Losser aankomst 6.15 uur vertrek 6.45 uur 

(deze tijden zijn bij benadering) 

Opgave per mail: secretariaat@mariavlucht.nl. of elferink.p@planet.nl 

of telefonisch   : 06-51251359 

Paul Elferink 
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*OVERLEDEN*             Gerhard Niemeijer                 1928-2017 
 

Gerhard werd op 10 augustus 1928 in Losser geboren als derde in een 

groot boerengezin. Samen met zijn broers en zussen heeft hij een fijne 

jeugd gehad. Tijdens het dansen leerde hij Minie Witbreuk kennen en er 

groeide iets moois tussen hen. Na een aantal jaren verkering zijn ze op 

13 juli 1963 getrouwd en gaan wonen aan de Invalsweg.  

Gerhard heeft bij de steenfabriek gewerkt en daarna in de bosbouw. 

Doordat zijn rug steeds slechter werd heeft hij deze werkzaamheden op 

moeten geven en is hij afgekeurd. Dat heeft hem veel pijn gedaan.  

Er werden twee dochters geboren: Belinda en Nicole, waar Gerhard en 

Minie heel trots op waren.  

Gerhard was altijd bezig met zijn koeien en zijn land, dat was zijn 

grootste hobby. Later is hij overgestapt op schapen omdat dat minder 

zwaar was.  

Gerhard en Minie gingen graag op vakantie met de bus naar Oostenrijk. 

Ze hielden van de prachtige natuur en de muziek.  

Hele mooie momenten waren voor hen de geboortes van hun 

kleinkinderen, wat waren ze trots. Bij alle belangrijke momenten van de 

kleinkinderen probeerden ze aanwezig te zijn. 

Met de jaren ging ook de gezondheid van Gerhard achteruit. Na een 

hartoperatie zei hij: nu heb ik er weer 25 jaar bij. Maar ook de kwaliteit 

van zijn nieren ging achteruit.  

Het overlijden van Minie in 2012 heeft hem diep geraakt, maar zijn zin 

om te leven bleef. Zeker voor zijn gezin. Hij kon ontzettend van allerlei 

kleine dingen en momenten genieten. Hij bleef gastvrij en de deur stond 

altijd open. 

Op 3 januari kreeg hij een herseninfarct en kwam in het ziekenhuis 

terecht. Hij kon vrij snel naar Gereia om te revalideren. Hij verheugde 

zich erop dat hij weer naar huis zou kunnen. Alle lieve bezoekjes van 

iedereen deden hem ontzettend goed. Maar helaas mocht hij niet meer 

thuis komen.  

Gerhard is woensdagavond 15 februari in zijn slaap overleden. Dit is 

altijd zijn wens geweest. 

Op dinsdag 21 februari hadden we Gerhard voor het laatst in ons midden 

tijdens de uitvaartviering en aansluitend hebben we hem begeleid naar 

het crematorium. 
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*OVERLEDEN*               Henk J. Olde Hanter          1942-2017 

 

Henk werd geboren als 4e kind in het gezin Olde Hanter op 12 juni 1942. 

Hij groeide op in een liefdevol en hecht gezin. In 1966 heeft Henk 

Henny Hengelman leren kennen bij Café Dunhof in Losser. In 1971 zijn 

ze getrouwd en gingen wonen aan de Weth. Hassingstraat. Er werden 2 

kinderen geboren: Marion en Astrid, meiden waar Henk dol op was. Het 

gezin werd verder uitgebreid door toevoeging van schoonzoon Martin en 

zijn kinderen, Sacha en Sam. Dat was toch een droom die werkelijkheid 

werd, opa worden. Wat heeft hij hiervan genoten en wat was hij trots op 

hen! De trouwdag 24 november 2016 was voor Henk een geweldige dag. 

Gerardus en Lourdes betekenden veel voor Henk. Dat gaf hem kracht en 

hielp hem door moeilijke tijden. Henk hield van vakanties. Allereerst de 

reis met zijn schoonouders naar Oostenrijk. Later waren er de vakanties 

naar Spanje, de week naar Brabant met zijn zussen en zwagers, de 

vakanties naar Oostenrijk, Sankt Johann, met de beide dochters naar 

diverse plekken in Nederland en niet te vergeten de vele vakanties op de 

fiets. Oktober 2016 mocht Henk nog samen met Henny naar Lourdes. 

Daar heeft hij veel kracht opgedaan en heeft hij genoten van alles. 

Henk heeft gewerkt als elektricien. Later werd hij bode bij de Gemeente 

Losser, maar zijn werkhart lag altijd bij de elektriciteit.  

In de vrije tijd die Henk had ging hij graag naar voetbal. Zelf heeft hij 

gevoetbald bij ASVO en later bij OSV en als fan was hij te vinden op de 

tribune van FC Twente. Hij was erg betrokken in het verenigingsleven. 

Hij was lid van de K.A.J. en de I.V.N. Ook was hij zeer actief als 

secretaris binnen het K.B.O., iets wat hij met heel veel liefde en plezier 

heeft gedaan en wat hij maar met moeite uit handen kon geven. De 

laatste jaren was hij tevens als vrijwilliger werkzaam bij de 

schoffelploeg.  

Ruim 4 jaar geleden kreeg hij te horen dat hij een longziekte had. 

Afgelopen vrijdag 20 januari gaf hij aan op te zijn; hij kon niet meer en 

was er klaar voor. Na een goed afscheid nemen van de familie en een 

laatste gezamenlijk gebed toch nog even een bokje gedronken en 

geproost op het goede leven!  

Dat is wat Henk wil meegeven aan iedereen: geniet ervan, vier het 

leven!!! 

Als je huilt van verdriet, kijk dan eens diep in je hart. 

Je weet dat je huilt om iets, dat je eens vreugde bracht. 
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*OVERLEDEN*       Job olde Bolhaar       1929-2017 

 
Job werd geboren op 1 december 1929 op erve Roterman. In Overdinkel 

bezocht hij de lagere jongensschool. Aansluitend ging hij naar de MULO 

in Enschede. Dagelijks op de fiets en dat in oorlogstijd. Bij Concordia, 

de boerenbond in Overdinkel kreeg hij zijn eerste baan.  

Er volgde er een lange verlovingstijd met Dora Hesselink. Op 4 augustus 

1960 werd er getrouwd en gingen ze wonen aan de Pastoor van 

Laakstraat 34 in Overdinkel.  

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren Marion, Hans en Gerald. 

Job was behoorlijk sportief. Dit jaar was hij 75 jaar lid van Sportclub 

Overdinkel, het vroegere O.S.V. 

Tot aan zijn pensioen was Job bedrijfsleider van de A.B.T.B. te Losser. 

Ondanks zijn lange werkdagen en ook het werken op zaterdag, was er 

tijd voor zijn hobby. Maar wat graag ging hij op jacht.  

In verband met zijn toenemende benauwdheid kreeg Job in 2004 een 

open hart operatie in Breda. Hiervan herstelde hij goed.  

Hij vond het maar wat gezellig als de kleinkinderen kwamen.  

Op het stukje grond op de hoek van de Pastoor en Laakstraat en de 

Weverstraat werden jarenlang kerstbomen verbouwd. Dora zorgde voor 

het wieden van het onkruid en Job voor de verkoop. Gelukkig heeft hij 

nog meegemaakt dat Gerald en Leonie er hun nieuwe huis bouwden. 

Heel subtiel en langzaam kwamen de geheugenproblemen. Ook zijn 

hartfalen begon steeds meer problemen te geven.  

Begin vorig jaar werd Job opgenomen in verzorgingshuis Gereia in 

Oldenzaal. Door zijn dementie ging hij steeds verder achteruit. 

Herbelevingen van de oorlog werden belastend. Hij zat helemaal in zijn 

eigen wereldje. Desondanks ging hij graag mee zwemmen en nam hij 

deel aan diverse uitjes, zoals op pad gaan met de duofiets.  

De laatste maand gingen zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid snel 

achteruit. Zijn wereldje werd nog kleiner. 

Zaterdagmorgen 28 januari is Job vredig ingeslapen. We hadden Job 

voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaartviering op woensdag 

1 februari en daarna hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof, 

dichtbij zijn geliefde bos. 

 

Job “auf wiedersehen”, we dragen de mooie herinneringen en verhalen in 

ons hart. 

 

20                        Gerardus Majella 



GROET UIT TUBBERGEN 

 

Beste parochianen, 

 

Het is alweer meer dan één jaar geleden dat  

ik uw parochies, Maria vlucht, H. Jacobus  

en de H. Franciscus van Assisi, heb verlaten en werkzaam ben in 

de H. Pancratius parochie.  

Ik zit op mijn plaats en kan zeggen: het gaat mij goed. Ik ben 

helemaal ingeburgerd en het voelt goed om hier in deze omgeving 

in het pastoraat werkzaam te zijn. In het begin was het wennen, het 

was uw parochie loslaten, kennismaken met de nieuwe parochie 

met haar negen geloofsgemeenschappen. Mijn werkzaamheden 

hier zijn wel anders dan voorheen in uw parochie, hier werk ik 

voornamelijk met kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 

geven mij veel inspiratie in het pastoraat. Ik doe dit bij de 

kinderkerk, 1e H. Communie, Vormsel en het jongerenpastoraat. 

Deze groepen blijven mij uitdagen.  

Onlangs heb ik mijn 12 ½ jarig Diaken jubileum mogen vieren in 

de kerk in Tubbergen. In de viering met als thema: levende stenen, 

mocht er dankbaarheid zijn en is er terug gekeken naar deze 12 ½ 

jaar. Ik wil iedereen bedanken die mij feliciteerde. 

Ik lees o.a. in de sociale media over het reilen en zeilen van uw 

parochie en hoe vrijwilligers zich inzetten.  

Het sluiten van de Martinus kerk heb ik op afstand mogen volgen, 

helaas kon ik hierbij niet aanwezig zijn  

Af en toe word ik benaderd door parochianen uit uw parochie voor 

een doop, huwelijk of uitvaart. Deze kan ik alléén in overleg met 

het pastoraal team aannemen als het familie betreft of als het 

mensen zijn waar ik een sterke of een bijzondere band mee heb.  

Tot slot een hartelijke groet vanuit Tubbergen, ook namens mijn 

vrouw Irma. 

 

Diaken Bert Huitink 
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IMPRESSIE DRIEKONINGEN WANDELTOCHT 2017  
Op de 2e zondag in januari wandelden we in het natuurgebied rond de 

Drielandsee. Een groot deel van deze gronden is herontwikkeld als 

natuurgebied. De route was weer aangegeven met sterren en een bij het 

startpunt uitgereikte routebeschrijving.  

De deelname was iets minder dan voorgaand jaar met als waarschijnlijke 

oorzaak de weersomstandigheden. Deze dag was het dooiende en wat 

modderig op een enkel pad maar niet echt hinderlijk. Er was een korte en 

een wat langere route uitgezet. De wandelaars genoten van de prachtige 

omgeving van de Drielandsee. Na afloop stonden de warme chocolade-

melk en rozijnenwegge klaar in de Alte Schule Bardel. Het was er 

heerlijk warm en men kon gezellig met elkaar praten. Ds. Esther Scheer 

van de Hervormde gemeente Glanerbrug hield een korte overdenking, 

refererend aan deze woelige tijd, wereldwijd. Aansluitend las zij 

onderstaand gedicht van Sytze de Vries 

 

Als een woord in onze mond 

en een lied op onze lippen 

hebt Gij uzelf 

in de handen van mensen 

gegeven, 

en steeds opnieuw 

wordt Gij geboren 

in ons erbarmen, onze liefde. 

Want alleen in vlees en bloed 

wilt Gij wonen, 

enkel onder mensen 

gekend zijn. 

Maak ons dan open 

en ontvankelijk, 

als Gij woning zoekt 

bij ons 

 

We hebben bij elkaar gezeten tot het bijna donker was. Zo rijgen we met 

deze traditionele wandeltocht weer een parel aan het snoer van mooie 

Oase evenementen.  

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam 

Anne de Vries 
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*  JARIG  * 

 

Mw. Van de Heide, die op 14 april 85 jaar hoopt te worden. 

Mw Otto, die op 18 april 80 jaar hoopt te worden. 

Dhr. Loskamp, die op 20 april 85 jaar hoopt te worden. 

Mw. Lous, die op 15 mei 85 jaar hoopt te worden. 

Mw. Egberink, die op 29 mei 80 jaar hoopt te worden. 

 

* GEDOOPT * 

 

Wij feliciteren de ouders/verzorgers van  

Johan Gianpietro Oegema die door de doop in onze  

gemeenschap is opgenomen. 

 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 22 juni 2017.  

Kopij kunt u tot 15 juni mailen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 22 juni 2017 t/m 23 augustus 2017 

moeten voor vóór 15 juni a.s. zijn doorgegeven als u deze in het 

volgende parochieblad vermeld wilt zien.  

Als er een viering in dit parochieblad staat met misintenties en u 

hebt nog geen intenties opgegeven, dan betekent dit niet dat u te 

laat bent en geen intenties meer kunt opgeven.  

Misintenties kunt u opgeven tot en met de donderdag vóór het 

weekend. Ze worden dan niet gepubliceerd in dit parochieblad, 

maar ze worden wel genoemd tijdens de viering. 
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Collecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCI 
In onze parochie en haar geloofsgemeenschappen zijn er 

vele activiteiten. Hierbij mag u denken aan de vieringen op 

zondag en doordeweeks en allerlei vormen van katechese 

voor jongeren en volwassenen. Naast de vieringen en de 

katechese kennen we in onze parochie ook nog de 

diakonie. Diakonie volgt uit onze evangelische opdracht: “Bemint uw 

naaste als u zelf”. Het is dienst aan onze naaste in de meest brede zin van 

het woord. Tot de diakonie behoren onder meer de Adventsactie, de 

Vastenactie, en de ontmoetingsdagen voor ouderen en zieken. 

Een belangrijke tak van de diakonie is ook de Caritas. Dit Latijnse woord 

betekent “liefde tot de naaste”. Het gaat hierbij om heel concrete vormen 

van solidariteit en daadwerkelijke steun voor hen, die niet rond kunnen 

komen. Hiertoe hebben wij in onze parochie een “Parochiële Caritas 

Instelling” (PCI). Deze PCI beheert een bepaald vermogen. Dit 

vermogen zelf moet altijd in stand blijven. Maar uit de opbrengsten van 

de rente van dit vermogen, en ook met de opbrengsten van collectes, die 

een aantal keren per jaar in onze kerken worden gehouden, kan de PCI 

financiële steun geven aan mensen, die dit goed kunnen gebruiken. Ik 

noem u een paar voorbeelden: 

* Acute hulp aan mensen die geen boodschappen meer in  huis 

 hebben. 

* Financiële steun aan een gezin, waarvan de kostwinner haar 

 baan veloren heeft, en dat de aanschaf van een wasmachine 

 niet meer kan betalen. 

* Hulp aan ouderen, die alleen van hun AOW moeten 

 rondkomen, en die geen geld hebben om deel te nemen aan 

 vormen van ontspanning en hierdoor in een isolement dreigen 

 te raken. 

* Na een echtscheiding wordt er in een situatie van een “kleine 

 beurs” geholpen bij de inrichting van twee kinderkamers in de 

 flat van één van de partners, zodat hij in de weekenden zijn 

 kinderen kan ontvangen. 
* Iemand is ernstig ziek, wil graag nog één keer – samen met 

 haar partner – op vakantie met de Zonnebloem, maar kan 

 dit van hun uitkering niet betalen. 

Bij de hulp, die de PCI geeft, gaat het niet om structurele hulp. De steun, 

die gegeven kan worden, is vaak eenmalig, en bedoeld als een “hart  
onder de riem”.  
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Bij aanvragen wordt uiteraard eerst gekeken, of de aanvrager wellicht 

een beroep kan doen op andere regelingen. Voorts wordt – nadat de 

“eerste nood” gelenigd is – samen met degene, die om hulp vraagt, 

gekeken, wat nodig is om hem blijvend weer “op de rit te helpen”. 

Hiertoe heeft de PCI goede contacten met andere maatschappelijke 

instanties als de gemeente, de Stadsbank en de Voedselbank. 

In de vieringen in het paasweekend zal er ook in onze kerk voor de PCI 

worden gecollecteerd. We hopen dat U deze collecte royaal zult steunen, 

zodat we als geloofsgemeenschap kunnen blijven beantwoorden aan deze 

uitnodiging van Jezus: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, 

dat heb je voor Mij gedaan” (Matteus 25).  

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven. 

 

     Pastoor André Monninkhof 

 

_____________________________________________________ 

 

 

PASSIECONCERT:  
 

door Vocaal Ensemble Agteglyck  

o.l.v. Jan Heijmink Liesert 

 

Zondag 2 april a.s. wordt in de Plechelmuskerk  

in De Lutte, “s-middags om 15.00 uur, het verhaal  

van Christus” Lijden en Sterven gezongen. 

Een bijzonder sfeervolle compositie van  

Heinrich Fidelius Müller (1837-1905), priester van het bisdom Fulda. 

 

Medewerking verlenen Bert Roelink, Christus en Marcel van Os, 

Evangelist. 

 

De begeleiding wordt verzorgd door Gijs van Schoonhoven, orgel  

en Anne Magda de Geus, cello. 

Een première voor Twente! 

 

Het geheel duurt 1 uur en 15 min. Na afloop is er een collecte. 
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KLOOSTERWEEKEND  

eind juni  -  Megen 

Voor twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen ( Noord Brabant). Hier 

woont een kleine kloostergemeenschap van jongere en oudere broeders. 

Samen met hen maak je een weekend mee in een prachtig zeventiende-

eeuws klooster. Je hebt een eigen kamer (kloostercel) tussen de kamers 

van de broeders. We eten met hen mee en je kunt deelnemen aan hun 

gebedstijden. Verder maken we ons eigen programma.  

Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas in een mooie 

omgeving voor een wandeling langs- of door de uiterwaarden. Je kunt er 

heerlijk tot rust komen en losbreken uit gezin en werk. Een mooie 

gelegenheid om eens tijd voor jezelf te nemen. 

Begeleiders: Pastor Frank de Heus en Drs. Frank Beuger. 

Data: vrijdagmiddag 23 juni tot en met zondagmiddag 25 juni (voor 

twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers). 

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van tussen € 25,00 en 

€ 35,00, met als richtbedrag € 30,00. 

U bepaalt zelf wat u (al naar gelang uw inkomen) daadwerkelijk wilt 

geven. Mensen met een minimuminkomen kunnen (na overleg met de 

gastenbroeder) eventueel iets minder geven. Het weekend geldt als twee 

dagen. Het bedrag moet vooraf bij Frank de Heus worden voldaan i.v.m. 

de reservering. 

 

Opgave tot uiterlijk 23 april:  
Frank de Heus:  06 300 988 33 of pastordeheus@home.nl 

Aantal deelnemers: maximaal 10 
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MEDEDELING  LOURDESGROEP 
 

Beste parochianen, 

 

In de maand april/mei komen de collectanten van de 

Lourdesgroep weer bij u aan de deur voor een 

bijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij voor een 

parochiaan een bedevaart naar Lourdes verzorgen. 

Uw gift is van harte welkom! 

Verder willen wij u erop wijzen dat de Lourdesgroep altijd op zoek is 

naar nieuwe collectanten. Hebt u in de maanden april/mei tijd om te 

collecteren in Overdinkel? Neemt u dan contact op met ons op. 

 

Alvast dank! 

 

Namens de Lourdesgroep:  Miranda Benneker (5382128) 

    Marietje Roring     (5387916) 

_________________________________________________________ 

 

DIT  WETEN  VEEL  MENSEN  NIET!!! 

 

Hebt u een uitvaartverzekering?  

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent (Artanda, Dela of welke andere 

grote maatschappij). U bent vrij om te bepalen wie de uitvaart voor u 

verzorgd! 

Bent u verzekerd bij de RK begrafenisvereniging Overdinkel of bij de 

Algemene begrafenisvereniging èn bent u verzekerd bij een van de grote 

maatschappijen, dan bent u niet verplicht de uitvaart door die 

maatschappij te laten verzorgen. U bent vrij in de keuze wie u de 

begrafenis laat verzorgen.  

Uiteraard zijn de kosten bij de grote maatschappijen vele malen groter.  

Hebt u vragen na de begrafenis, dan kunt u ook altijd bij de uitvaartleider 

van Overdinkel terecht. Zij zal u te allen tijde proberen te helpen. Ook 

als u niet bij de RK begrafenisvereniging Overdinkel of bij de Algemene 

begrafenisvereniging verzekerd bent, staat zij voor u klaar! 

 

Nettie Roozeboom 

Uitvaartleider Overdinkel 
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EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR 
 

Samen met u en de kinderen van de katholieke basisscholen van Losser 

en Overdinkel gaan we dit jaar het verschil maken voor de jeugd in San 

Salvador. In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de 

Vastencampagne. San Salvador vraagt aandacht voor jongeren. Zij leven 

in wijken die zwaar gebukt gaan onder extreem geweld van criminele 

bendes. Met hulp en inzet van de zusters van Angel en de paters 

Passinisten is er in de wijk Apopa een jeugdcentrum opgebouwd. De 

wijk Mejicanos wil nu graag het voorbeeld van Apopa volgen. Daar is 

geld voor nodig! Na de burgeroorlog zijn de “bendes” een nieuw 

fenomeen geworden. Tijdens en na de oorlog zijn veel mensen gevlucht 

op zoek naar veiligheid en betere leefomstandigheden. Het gevolg 

daarvan is dat in veel gezinnen de vaders afwezig zijn. Jeugdigen die 

vluchten vinden elkaar o.a. in de steden. Zij vallen ten prooi aan 

verkeerde handel. De bendes die ontstaan, claimen de jeugd, zelfs zeer 

jonge kinderen vanaf 8 jaar. Eenmaal lid van een bende is er geen weg 

terug. De glitter en glammer zijn een schijnveiligheid geworden. 

Vanuit de jeugdcentra proberen ze nu de jongeren vroegtijdig van de 

straat te halen en opvang te verlenen. Door oprechte aandacht en 

veiligheid te geven is er minder agressie en leren ze weer respect voor 

elkaar te hebben. Dit inzicht, opleiding en het zorgen voor inkomsten 

maken dat er een toekomst is zonder deze bendes. Bewustwording, ver-

antwoording en inkomsten zorgen voor betere leefomstandigheden. 

Vrede betekent dat je in beweging moet komen en dat vraagt iedere dag 

opnieuw inspanning!!! De zusters van Angel, de paters Passisnisten, de 

jongeren maar ook wij hier kunnen in beweging komen om dit Vasten-

project te ondersteunen. Aandacht geven door financiële ondersteuning 

maakt dat de jeugdcentra kunnen uitbreiden. Opbouw van San Salvador 

komt van binnenuit. Via het bijgevoegde vastenzakje kunt u dit prachtige 

project financieel ondersteunen. U kunt het vastenzakje inleveren in de 

bus achter in de Gerardus Majellakerk. Alvast hartelijk dank. 

Op 25 en 26 maart wordt in de kerken van Losser, Overdinkel en 

Glanerbrug aandacht besteed aan het Vastenactieproject. Tevens is 

er weer verkoop van derde wereldproducten. 

De MOV groep Losser/Overdinkel beveelt deze collecte en de verkoop 

van harte bij u aan!  

  Xaveria Sanders, Annemiek Koel, Michelle Heerink,  

  Anita o.g. Beverborg en Anja Heerink 
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