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Van uw Locatieraad

Op het moment dat u dit leest, zijn de feestdagen voorbij. Ik hoop dat u met veel 
plezier hierop terugkijkt en dat de goede voornemens die u heeft gemaakt, 
worden gerealiseerd. Het belangrijkste doel van de Locatieraad is de 
geloofsgemeenschap te dienen. De wijze waarop we hier vorm aan geven is open 
en transparant. Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die hetzelfde 
doel nastreeft en die zich ook in het nieuwe jaar met hart en ziel inzet voor onze 
gemeenschap.

Tijdens de vrijwilligersavond afgelopen jaar sprak ik de vrijwilligers toe als 
mantelzorgers van moeder de kerk. Paus Franciscus spreekt over 
ambachtslieden. Hij heeft eens gezegd: "Vrijwilligers zijn ambachtslieden die met 
hun ogen en oren, met hun handen, inzet en nabijheid, met hun ijver en vlijt de 
wereld de warme kleur van betrokkenheid geven! Zij zijn de uitgestoken hand van 
Christus". Ik hoop dat we er met de gehele geloofsgemeenschap in slagen inhoud 
te geven aan alles wat ons bindt.

Met vriendelijke groet,  
Namens de Locatieraad, 
Gerard Hammer, voorzitter.

Een levensrecept van meester-kok Cornelissen

Aan het eind van de Nachtmis 2017 sprak meester-kok vicaris Ronald 
Cornelissen het volgende recept uit. 

- Men neemt 12 maanden en ontdoet deze van alle akelige gebeurtenissen, 
teleurstellingen en angsten

- Snijdt deze 12 porties in 30 of 31 stukken, zodat de voorraad precies voor één jaar 
genoeg is. 
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- Iedere dag voegt men hier aan toe: 1 lepeltje werk, 1 eetlepel humor, 3 eetlepels 
optimisme en 1 portie Godsvertrouwen.

- Het geheel werkt men af met: 1 theelepel tolerantie, 1 korreltje geduld en 1 snufje 
tactgevoel.

- De hele portie wordt nu met een flinke scheut liefde overgoten.
- Nu het gerecht klaar is kan men het nog versieren met een klein takje begrip.

Men serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden en een stralende lach!

Parochiekroniek

In de Heer overleden: 

Johan Hergink. Hij werd geboren op 9 maart 1936 en is overleden 28 december 
2017. De avondwake was 2 januari 2018 in onze kerk en de crematie de 
volgende dag in Usselo.

Johannes Bernardus Franciscus Hofstede. Hij werd geboren 24 mei 1939 en 
is overleden 2 januari 2018. De uitvaart was 9 januari 2018 in onze kerk met 
aansluitend de crematie in Usselo.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van 
de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.  

VIERINGEN
Zon. 21-01 10:30 Oecumenische viering met pastor Berbée 
   in PKN-kerk. Geen viering in eigen kerk.
Zon. 28-01 10:30 Eucharistieviering met pater Korterik, m.m.v. 
   het dameskoor.
   Int.: Astrid Willemse-Barends; familie Damhuis-Van de 
   Straat; familie Van Hoogmoed-Brueker.
Vr. 02-02 10:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. 
   het dameskoor. Viering in het parochiehuis.
Zon. 04-02 10:30 Woord- en communieviering met eigen groep, m.m.v. 
   het dameskoor.
   Int.: Jo Bavel; familie Olde Hengel-Pots; familie 
   Koenders-Kuipers; familie Damhuis-Van de Straat; 
   familie Van Hoogmoed-Brueker; Astrid Willemse-Barends.
Zon. 11-02 10:30 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. 
   het herenkoor.
   Int.: Jo Hendriks; familie Van Hoogmoed-Brueker; Astrid 
   Willemse-Barends; familie Damhuis-Van de Straat.
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Wo. 14-02 19:00 Aswoensdag. Eucharistieviering met pastoor 
   Monninkhof m.m.v. het herenkoor.
Za. 17-02 18:00 Vormselviering. Eucharistieviering met rector Kuipers 
   en pastor Berbée m.m.v. OpToon.
   Int.: familie Bouwmann-Hagmolen of ten Have en 
   kinderen; Astrid Willemse-Barends; familie Damhuis-Van 
   de Straat; familie van Hoogmoed-Brueker.

DIENSTEN
Lectorenlijst
 28-01 10:30 Herma Boek
 11-02 10:30 Sjef Morshuis
 14-02 19:00 Sjef Morshuis
 17-02 18:00 Carla Meekes

OVERIGE VIERINGEN MARIA VLUCHT
 
20/21 januari
Maria Geb. 09.30 Kortstee Dameskoor
Jacobus  19.00 Monninkhof
Gerardus M. 09.30 Rekveld D + H

24 januari 
Maria Geb. 09.30 Monninkhof

25 januari
Gerardus M. 09.30 Pastor Rekveld   Overkant

27/28 januari 
Maria Geb. 17.00 Pastor Berbée Dames Caeciliakoor Schelpjesviering
 19.00 Pastor Berbée   Thomasviering
 09.30 Pastor Rekveld Herenkoor
Jacobus 10.00 Pastor Berbée
Gerardus M. 19.00 Par. werkgroep Kinderkoor

31 januari
Maria Geb. 09.30 Pastor Rekveld Dameskoor

1 februari
Gerardus M. 09.30 Pastor Rekveld   Overkant

2 februari
Gerardus M.  18.30 Pastor Rekveld D + H  Blasiuszegen
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3/4 februari
Maria Geb. 17.00 Pastor Peters   Doopviering
 19.00 Par (MH)    Carnaval
 09.30 Pastor Kortstee Caeciliakoor Blasiuszegen
Jacobus 17.00 Pastor Rekveld   Doopviering
 19.00 Pastor Rekveld

7 februari
Maria Geb. 09.30 Pastoor Monninkhof
Jacobus 09.00 Pastor Rekveld
8 februari
Gerardus M. 09.30 Pastor Rekveld   Overkant

10/11 februari
Maria Geb. 09.30 Monninkhof Herenkoor
Jacobus 10.00 Pater Korterik
Gerardus M. 19.00 Monninkhof Samenzang

14 februari
Maria Geb. 09.30 Monninkhof Dameskoor Askruisje
Jacobus 19.00 Par. werkgroep   Alt. Ritueel
Gerardus M. 19.00 Par. werkgroep Dynamique Alt. Ritueel
15 februari
Gerardus M. 09.30 Pastor Rekveld   Overkant

17/18 februari
Maria Geb. 09.30 Pastor Rekveld Dameskoor
Jacobus 19.00 Pastor Rekveld
Gerardus M. 09.30 Pastor Kortstee D + H

21 februari
Maria Geb. 09.30 Pastoor Berbée
22 februari
Gerardus M. 09.30 Pastor Rekveld   Overkant

Oawer de heg 
In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies 
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren 
staat en … we kijken ook waarmee onze gereformeerde en 
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden.

• In Overdinkel kregen twee jubilarissen van het dameskoor de Eremedaille 
St.Gregorius in goud vanwege hun 40-jarig lidmaatschap van het koor. Francis 
Hesselink en Annie Noordkamp kregen tijdens het Ceciliafeest deze 
onderscheiding uit handen van pastor Berbee. 
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• Het altijd keurig verzorgde blad van de Hervormde gemeente, “Rondom de 
toren” verkondigt een blijde boodschap: dominee Scheer is bevallen van zoon 
Pepijn. Uiteraard feliciteert ook onze geloofsgemeenschap de dominee en 
haar gezin van harte met dit goede nieuws! De twee kerkeraden (van 
gereformeerde en hervormde gemeente) voerden druk overleg over de 
afwikkeling van het fusieproces en op 31 december werd diezelfde fusie 
officieel een feit na ondertekening van de betreffende acte. Vanaf 1 januari 
2018 is “Rondom de Toren” dus het blad van de protestantse gemeente 
Glanerbrug.

• Ook twee jubilarissen in Losser. Bij het dameskoor werden Leny Nordkamp 
en Sientje van der Meer onderscheiden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap 
van het koor. Op zondag 7 januari was de nieuwjaarsreceptie voor de 
Lossernaren en verder in het parochieblad een uitgebreid verslag van het 
bezoek van bisschop Eijk aan Losser. De bisschop sprak o.a. met een 
veeteler, maar ook met jongeren uit MariaVlucht.

Redactie. 

Kralen van de Rozenkrans
“De dankbaarheid van nabestaanden is onbetaalbaar!”

Praten met deze Kraal van onze Rozenkrans is 
stilstaan bij een indrukwekkend aantal jaren van 
inzet voor onze geloofsgemeenschap in Glanerbrug. 
José Wessendorp-Goosen, want daarmee voeren 
we dit gesprek, wordt 70 jaar geleden (op 30 juni 
1947 om precies te zijn) geboren in de wijk Sahara, 
het huidige Twekkelerveld. Ze is er eentje uit een 
gezin met zes kinderen en al vrij snel na de 
geboorte van José verhuizen de Goosens naar 
Glanerbrug. Na de Mariaschool doorloopt zij de 
huishoudschool in Losser en gaat aan het werk in 
de confectie en later als hulp in de huishouding en 
oppas voor de kinderen in een doktersgezin. José is 
48 jaar getrouwd met Joop Wessendorp (eveneens 
geen onbekende in het vrijwilligerswerk binnen de 

parochie en bij Avanti-Wilskracht) en samen hebben ze vier kinderen, 10 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Als hobby’s geeft José op: lezen, 
puzzelen, quizzen en spelletjes doen met de klein- en achterkleinkinderen. 

In een grijs verleden sloeg ze met een badmintonracket iedereen van de baan, 
maar die tijd ligt lang achter haar. Al op 16-jarige leeftijd wordt ze gevraagd als 
leidster bij de welpen van de Charles de Foucaultgroep en dit blijft ze zeven jaar 
lang doen. Dan komen de eigen kinderen en ligt het vrijwilligerswerk even stil. 
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Maar de onrust kriebelt en de Glanerbrugse wordt lid van de ouderraad van de 
St.Gerardusschool. Hierin blijft ze ruim zes jaar actief en in deze periode is ze ook 
nauw betrokken bij de catechese op school. Met andere ouders stelt ze een 
ouderblad samen vol teksten, gebeden, gedichten en knutselopdrachten 
waarmee ouders met hun kinderen aan de slag kunnen. In 1977 staat Cisca 
Diepeveen bij de Wessendorpjes op de stoep met de vraag of José wil gaan 
meedraaien binnen de nevendienstgroep. De aangesprokene hapt toe en zal in 
totaal een kwart eeuw actief blijven in deze vorm van vrijwilligerswerk. Waarom 
deed ze het eigenlijk en hoe hield ze dit zolang vol?

“Ik had altijd al wel de behoefte om iets meer met kinderen en het geloof te doen 
en dit paste als gegoten: werken met kinderen en ze iets meegeven van het 
geloof. Het was een prachtige tijd! We hadden acht vrijwilligsters en als je aan de 
beurt was (eens in de vier weken) dan zocht je verhalen bij het thema en je 
bereidde een knutselwerkje voor. Pastor Hendriksen - wat was dat een geweldig 
goede pastor, zeg! Die man is altijd onderschat in Glanerbrug - had altijd wel tips 
en suggesties en dan gingen we aan de slag. Een of twee keer per jaar was er 
voor ons, leidsters, een verdiepingsdag. Die organiseerden we zelf en vaak leidde 
Els Kortman die dagen. Inspirerend! Wat ik zo belangrijk vond aan dit werk? Je 
kunt iets doorgeven aan kinderen, je kunt ze een andere kijk bieden op de wereld 
en hen normen en waarden meegeven. Wij vonden het ook heel belangrijk om te 
werken aan vertrouwen bij kinderen en daar hebben we veel tijd en energie in 
gestoken. Een mooie tijd, die 25 jaar bij de nevendienstgroep. Heel zeker!”

Omdat er steeds minder kinderen in de kerk komen, verloopt ook de 
nevendienstgroep, maar José heeft intussen al een andere invulling gevonden 
van de vrije tijd: via Annelies Dood is ze terecht gekomen bij de 
gebedsdienstgroep en van hieruit verzorgt ze de avondwakes. Leken nemen (we 
hebben het over eind jaren ’90) deze taken steeds meer over van de toch al 
overbelaste pastores. José verwijst bij deze nieuwe stap in het vrijwilligersland 
naar de uitvaart van haar broer Jaap die in 1997 bij een ongeval om het leven 
komt. De familie verzorgt onder leiding van pastor Scholte-Linde zelf de hele 
avondwake en het geeft zo’n goed en voldaan gevoel om dit voor je eigen broer 
te doen, dat er dus geen enkele aarzeling bij haar is om zoiets ook voor anderen 
te verzorgen. En vanaf datzelfde jaar 1997 is de thans 70-jarige actief bij 
avondwakes en plechtigheden op het crematorium. Ondanks het verdriet van zo’n 
moment is het geweldig om zoiets te kunnen doen voor treurenden. 

“Het kost veel energie, maar je krijgt het er dubbel en dwars voor terug!”, aldus 
José. Het kost tijd om een plechtigheid goed voor te bereiden, om passende 
teksten uit te zoeken met de familie of een In Memoriam te schrijven en dat 
allemaal binnen korte tijd. Maar de dankbaarheid van de nabestaanden is 
onbetaalbaar. En die dankbaarheid krijgt ze ook terug. Families vertellen haar 
hoe fijn het is om na de “afstandelijke” uitvaartleider en voorganger in de 
uitvaartviering een bekende te zien en te horen. Iemand die de pijn van binnen 
ook voelt en waarbij je mag huilen. Kort en goed: het werk van onze vrijwilligster 
wordt terdege gewaardeerd door de nabestaanden. 
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Maar helaas is aan die situatie na 20 jaar vrij abrupt een eind gekomen. En 
waarom? José heeft geen idee. Niemand heeft haar verteld dat ze het niet goed 
deed. Niemand heeft de moeite genomen om haar te vertellen waarom haar werk 
niet meer nodig is. Jazeker,... er is vanuit het parochiebestuur een beleid 
geformuleerd waarin wordt bepaald dat degene die de uitvaartviering doet ook 
mee gaat naar het crematorium. Om te voorkomen dat nabestaanden hun verhaal 
twee keer moeten vertellen. Of de betreffende families hiermee ook echt een 
probleem hebben, is nog maar de vraag voor José. Maar toch. Ook vanuit het 
pastorale team is nooit gezegd dat deze vrijwilligster niet functioneerde. 
Integendeel zelfs. Dus waarom er nu geen beroep meer op haar diensten wordt 
gedaan? José wordt er emotioneel van. En dat mag als je na 20 jaar zoveel goed 
werk hebt gedaan en als je daarin je ziel en zaligheid hebt gelegd. Nu zou José 
zich met goed fatsoen kunnen terugtrekken uit het vrijwilligerswerk. Ze is ten 
slotte 70 jaar en ook de klein- en achterkleinkinderen doen van tijd tot tijd een 
beroep op haar. Maar dat kan ze niet:

“Dat machteloze gevoel doet pijn. Het gevoel dat ze je niet meer nodig hebben en 
dat je afgewezen wordt; dat steekt. En juist omdat ik het al die jaren met zoveel 
inzet en voldoening heb gedaan, wil ik er ook graag mee doorgaan. Voor al die 
mensen van Glanerbrug die me vragen. Daarvoor wil ik me blijven inzetten en 
daarvoor gá ik ook door! Juist omdat het zo bijzonder blijft, dat ik die 
nabestaanden nabij mag zijn in deze dagen. Met alle emoties die daar bij horen. 
Daarom dus!” Strijdvaardig, deze oma van 70 uit de Roggeveenstraat. En 
gedreven. Mensen die van haar diensten gebruik willen maken, weten dat zij met 
al haar kracht en mogelijkheden de nabestaanden bijstaat. Familieleden en zeker 
ook uitvaartleiders kunnen haar gewoon blijven benaderen, zo laat José weten. 
Ze woont nog gewoon op hetzelfde adres en ook haar telefoonnummer is 
onveranderd gebleven. Dus. 

José Wessendorp, een Kraal van onze Rozenkrans, die het verdient om haar 
draai weer te vinden in het werk waarin ze uitblinkt: nabestaanden helpen bij het 
afscheid nemen van een dierbare. Is er een mooiere taak voor christenen 
weggelegd dan deze?

Redactie. 

Kardinaal op diaconaal werkbezoek in Twente
Kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom brachten op 1 december een 
diaconaal werkbezoek aan de Twentse parochie Maria Vlucht. Zij werden 
vergezeld door Bernanda van den Hengel (diocesaan diaconaal werker), Trees 
Versteegen (teamleider van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling) en pastoor 
Monninkhof. Ze bezochten een melkveehouder in Glane en parochiecentrum ‘De 
Jacobsschelp’ in Lonneker. Daar kregen ze via een soort ‘diaconaal speeddaten’ 
informatie van allerlei diaconale werkgroepen. Het complete artikel is te vinden op 
de website van het aartsbisdom: www.aartsbisdom.nl/kardinaal-op-diaconaal-
werkbezoek-twente.
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Theatergroep ‘sTOF presenteert: Onuitwisbaar ...?!

Een van de moeilijkste geheimen van de wereld is dat er 
zoveel dingen gebeuren die het leven donker kunnen 
maken. Waarom is er zoveel verdriet? Waarom krijgt de ene 
mens alles wat hij hebben wil en is de ander arm of 
ongelukkig? Sommige mensen doen ook dingen verkeerd. 
En wat doet onze God bij alles wat er in de wereld gebeurt? 
Dat is wel een raadsel?!  

Wij kunnen niet begrijpen dat we dat niet zien. In de bijbel staan veel dromen en 
visioenen over een ‘nieuwe mooie’ wereld, die verwachten dat het ooit voor 
iedereen goed zal gaan. Zou het zo kunnen zijn dat die ‘nieuwe’ wereld zo mooi is 
omdat het donker en het verdriet er iets mee te maken heeft? Is alles niet voor 
niets geweest? 

Is het Onuitwisbaar...?! 

Onuitwisbaar gaat over…
Een jongen die een meisje aanzet tot het maken van (naakt)foto’s om die 
vervolgens met hem te delen op snapchat. De beelden zijn alleen voor hem 
bedoeld maar zijn vrienden gaan er mee aan de haal. Iedereen kan ze zien. Het 
verhaal krijgt een verrassende wending. Een actuele problematiek. Het is een 
theaterstuk compleet met zang en humor, dat vraagt om een gesprek na afloop. 
Uiteraard is dat deel van het programma geheel vrijblijvend. 

Voor wie dat wil is Marije Kuipers van Jarabee aanwezig. Zij verzorgt een gesprek 
met en voor belangstellenden. Het is leerzaam en ondersteunend. Dit duurt max. 
een uur. Jarabee versterkt! Hun doelstelling is dat kinderen en jongeren zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij 
complexe vraagstukken de ontwikkeling van de jongere in de weg staan.

Datum/Aanvang:  Vrijdagavond 19 januari 2018 om 19.30 uur. 
Waar:  Muziekschool De Sleutel, Diepenbrocklaan 41 CX, Losser.
Entree:  Vrije gift voor de gemaakte kosten.

Van harte welkom! 

Wie zijn wij?
Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12 en 19 jaar die allemaal 
lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.  De groep vindt het 
TOF om voor jullie op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. De 
stukken zijn door de groep zelf geschreven vaak naar aanleiding van een goed 
gesprek over een verhaal uit De Bijbel. De centrale vraag in dat gesprek is: ‘Wat 
betekent dat oude verhaal nu voor ons?’ Het groepsproces vertaalt zich al vier 
jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.    
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26-ste Boekenbeurs Glanerbrug
 
Boekenbeurs Glanerbrug is in 
samenwerking met de 
Vincentiusvereniging Glanerbrug alweer 

druk in de weer om van de 26-ste Boekenbeurs een succes te maken. We 
hebben  het afgelopen jaar  weer duizenden boeken binnen gekregen en die willen 
we allemaal uitstallen dit jaar. 
 
Ook dit jaar zijn de doelen niet veranderd. De opbrengst van de Boekenbeurs zal 
geheel ten goede komen voor onze drie projecten te weten: 
- Het kindertehuis Casa do Menino in Campina Grande te Brazilië. 
- De Vincentiusvereniging te Glanerbrug. 
- Woongemeenschap de Wonne te Enschede. 
 
De Boekenbeurs maakt dit jaar voor de tweede keer gebruik van een nieuwe 
locatie te weten, Basisschool De Troubadour, Sonatestraat 44A te Glanerbrug. 
De beurs is geopend op de volgende data:
- Vrijdag 26 januari 2018, 18.00-22.00 uur.
- Zaterdag 27 januari 2018, 10.00-17.00 uur.
- Zondag 28 januari 2018, 10.00-17.00 uur.

Boeken zijn altijd nog welkom. We hebben verschillende inzamelpunten, maar 
voor Glanerbrug is dit Schipholtstraat 23. Maak eventueel een afspraak: bel 
06-26978109. Meer informatie is te lezen op onze website: 
www.boekenbeursglanerbrug.nl. We zien alle boekenliefhebbers en andere 
geïnteresseerden graag op onze beurs verschijnen. De toegang is 
vanzelfsprekend gratis.

Namens de Boekenbeurs Glanerbrug 
Peter Halman, boekenbeurs.glanerbrug@gmail.com. 

Goed voornemen!

Misschien is het een idee om aan het begin van het nieuwe jaar uw parochiekrant 
te ondersteunen met een kleine gift. Voor dit blad zijn telkens weer vrijwilligers in 
touw. Vrijwilligers binnen de redactie, vrijwilligers om de kranten te vouwen en te 
nieten en ,last but not least, heel veel vrijwilligers om dit blad bij u thuis te 
bezorgen. Dankzij onze adverteerders hebben we nooit een beroep hoeven doen 
op de penningmeester van onze parochie. Alle extra giften uit de parochie die we 
de afgelopen jaren kregen, garanderen ook onze zelfstandigheid en daarvoor zijn 
we u zeer erkentelijk. Uw bijdrage (liefst in een envelop in de bus bij de pastorie) 
zien we als een blijk van steun voor deze krant en wordt dan ook zeer 
gewaardeerd.

Redactie.
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Boekhouder Maria Vlucht stopt

Na zeven enerverende jaren vind ik het welletjes. Mijn doel heb ik nu bereikt. 
Namelijk dat de jaarrekeningen t/m 2016 zijn uitgebracht. Daarom stop ik eind dit 
jaar met mijn functie. De accountant, i.o.m. de parochiepenningmeester, neemt nu 
mijn taken over. 

Na de fusie moesten in 2011 alle financiële administraties worden samengevoegd 
in één en hetzelfde systeem. Dit ging om vijf geloofsgemeenschappen Die taak 
namen Freddy Damhuis en ik als vrijwilliger, i.o.m. het bestuur, toen op zich. 
Sindsdien wordt er gewerkt met het boekhoudprogramma Navision. Vanaf 
volgend jaar komt hier het programma Exact voor in de plaats. Ook al een mooi 
moment om dan mijn taak over te dragen.

Graag wil ik bestuur, pastores, locatieraden, alle collega’s en relaties heel hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking. In het bijzonder Gerda Levink en Herry 
Beernink van team Boekhouding. Blijf a.u.b. onze mooie parochie steunen met uw 
geldelijke bijdrage. Deze is vooral in deze tijd onmisbaar!

Goodgoan allemaal,
André Wagelaar.

Wat jammer!!

Nou zat ik op de derde zondag van de Advent bij ons in de kerk. Er was een 
woord- en communieviering door de ‘eigen groep’: een groepje gewone 
parochianen uit onze eigen geloofsgemeenschap. Helaas, en ik heb ze echt 
allemaal kunnen tellen, zaten er die zondagmorgen maar 11 mensen in de kerk. 
Wat jammer! Wat sneu voor de mensen die deze dienst hebben voorbereid en die 
er toch maar weer staan, daar op het altaar. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel tijd 
en werk er in de voorbereiding voor zo’n viering gaat zitten en hoe lastig het is om 
al die teksten ook nog eens goed over te brengen. Ik heb dan ook heel veel 
bewondering en respect voor de mensen van onze groep hier in de kerk. 

Er zit heel veel diepgang in hun teksten en in de overwegingen. Misschien wel 
meer dan in de gewone eucharistievieringen, denk ik wel eens. Graag wil ik de 
mensen van de ‘eigen groep’ een groot compliment geven voor de vieringen die 
zij met zoveel zorg voorbereiden en uitvoeren. Ik hoop dat ze doorgaan met dit 
goede werk en ik hoop ook dat er meer mensen de moeite zullen nemen om naar 
zo’n viering te gaan. 

Ik heb er in ieder geval geen spijt van gehad dat ik wél ben gegaan op die zondag 
in december!

Joop Wessendorp.
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Activiteiten K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" 
Hierbij nodigt het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug” u uit voor 
onderstaande activiteiten in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te 
Glanerbrug:

Op woensdag 7 februari om 18.30 uur Jaarvergadering, 
uitsluitend voor leden. 

Aansluitend om 19.30 uur vervolgen wij onze avond, waarvoor ook niet-leden van 
harte zijn uitgenodigd, met als onderwerp Orthopedie door orthopeed Dr. Bosker 
van het M.S.T. Enschede. Dr. Bosker is algemeen orthopedisch chirurg en 
werkzaam sinds 2015 in het M.S.T. te Enschede. De opleiding geneeskunde heeft 
hij aan de Rijks Universiteit Groningen gevolgd en vervolgens de specialisatie tot 
orthopedisch chirurg in het UMC en de ISALA klinieken te Zwolle, waar hij in 2014 
gepromoveerd is in heupprothesiologie. De actuele problemen rondom de zgn. 
"metalen heup" speelde hierin een belangrijke rol. In de Sint Maartenskliniek te 
Nijmegen heeft hij zich verder gespecialiseerd in de diagnostiek rondom de "niet 
goed" functionerende prothese alsmede in revisie chirurgische technieken van 
heup- en knieprothesen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
orthopedie dan mag u beslist deze avond niet missen! U bent dan ook van harte 
welkom. Niet leden betalen 3,00 euro exclusief koffie-thee en of een drankje.

Interesse en nieuwsgierig naar de activiteiten van het K.V.G. "Vrouwengilde 
Glanerbrug" met 75 actieve leden en een jaarcontributie van maar 25,- euro, kom 
dan naar één van onze activiteiten of neem contact op met: 

Frouwke Velthuis, voorz.secr. tel. 4615387. 

Vastenaktieproject 2018: Projecten in Zambia

Met onze bijdrage helpen we kwetsbare kinderen en volwassenen het hoofd te 
bieden aan de gevolgen van de hiv/aids epidemie. Daartoe steunen we het 
Households in Distress programma in Mbala (Zambia). 

In het begin van de hiv/aids epidemie, toen niemand nog precies wist wat er aan 
de hand was, gingen veel vaders en moeders dood. Kinderen waarvan de ouders 
zijn overleden worden als vanzelfsprekend opgevangen door familieleden, vaak 
de grootouders, of door dorpsgenoten. Dat is voor de meesten heel moeilijk: ze 
zijn oud, kunnen niet meer werken en hebben nu weer de zorg voor jonge 
kinderen.
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Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg-)ouders zijn, die een laag inkomen 
hebben en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per 
jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en 
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

In het project leren ze hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en 
uitbreiden. Ze krijgen een startkapitaal of een starterspakket om een 
landbouwbedrijfje op te zetten. 

In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze een viskwekerij kunnen 
opzetten. Vervolgens graven ze zelf een vijver. Daarna krijgen ze een paar 
honderd kleine visjes, die ze moeten voeren en opkweken. Wanneer de vissen 
groot genoeg zijn, krijgen ze een visnet en kunnen ze de vis verkopen. Na drie 
jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed 
voor hun familie te zorgen.

Wilt u meer weten over dit project, kijk dan op www.vastenactie.nl. In de volgende 
parochiekrant zullen we hier nog weer aandacht aan besteden.

MOV-groep Glanerbrug
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Adventsamenkomst

Op 3 december de eerste Adventzondag verzamelden 
zich circa 40 mensen in de Hervormde kerk van 

Glanerbrug om het begin van de Adventstijd te vieren. Deze ontmoeting is ook 
bedoeld om elkaar tussen de Oase zomerseizoenen niet te veel uit het oog te 
verliezen. De kerk was aangenaam verwarmd en de kaarsjes op tafel gaven het 
geheel een sfeervol aanzien. 

Na de koffie en koek opende een van de bestuursleden de bijeenkomst met een 
woord van welkom. De korte meditatie had als thema “geloof en beleving“ met de 
vraag hoe verwachtingsvol we de adventsgedachte vorm durven te geven. 
Vervolgens werden er Nederlandse en Duitse gedichten gelezen en klonken de 
bekende liederen die in welke taal ook het verlangen naar vrede en geborgenheid 
vertolken. Na elkaar goede feestdagen te hebben gewenst, vertrokken de laatste 
bezoekers maar moeilijk om de sfeer en de warmte nog even vast te houden. 

Het volgende treffen is gepland op zondag 7 januari in het nieuwe jaar voor de 
Drie Koningen Wandeling, maar daarover later meer.

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam, 
Namens hen Oane de Vries. 

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.
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Rooster Pastorale weekwacht 
Hieronder het rooster met de data waarop de pastores beschikbaar zijn voor 
pastorale noodsituaties. Zij zijn bereikbaar op hun eigen mobiele telefoon zoals 
opgenomen achterin deze krant onder contactadressen. 

15 – 21 jan Pastoor Monninkhof
22 – 28 jan Pastor Rekveld
29 – 04 febr Pastoor Monninkhof
05 – 11 febr Pastor Rekveld
12 – 18 febr Pastoor Monninkhof
19 – 25 febr Pastor Rekveld

Thema Week van Gebed: ‘Recht door Zee’

Het thema voor de Week van Gebed is dit jaar: ‘Recht door Zee’. Tussen 21 en 
28 januari wordt gebeden voor de eenheid van de christenen. Het thema is 
geïnspireerd op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is 
voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied.

Week van Gebed een lange traditie
De Week van gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange 
gebedstraditie die ruim 150 jaar teruggaat. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Ze 
tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving 
in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben naar schatting zo’n 
200.000 Nederlanders meegedaan met het initiatief. 

C A T E R I N G  &  V E R H U U R

Gronausestraat 1255a - Glanerbrug
telefoon 053 - 461 14 38 - mobiel 06 - 28 19 49 91
(bereikbaar via de inrit naast Eric’s groente en fruit)

Het adres voor hapjes, salades, warm en koud buffet, 
maaltijden en barbeque.

Tevens verhuur van popcorn, suikerspin, statafels, 
biertap, koelwagen en terrasheater.

G R O E N T E  &  F R U I T

C A T E R I N G  &  V E R H U U R

w w w . d a p p e r - c a t e r i n g . n l
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Geloof in de toekomst

Op de drempel van een spiksplinternieuw jaar ontkom 
ook ik niet aan een terug- en een vooruitblik. Wat 
vooral bijbleef uit het afgelopen jaar is die 
bijeenkomst over de toekomst van onze parochie. 
Pastoor Monninkhof was er en ook vicaris 

Cornelissen en zij lieten hun licht schijnen over de toekomst. Er zijn die avond 
dingen gezegd die me bij zijn gebleven. Dingen waar ik niet vrolijk van werd en 
wordt en die lijken te bewijzen dat de afstand tussen de geestelijkheid en de 
gewone parochianen groter wordt. Herders die hun schaapjes niet meer kennen. 
Misschien is dat ook veel te veel gevraagd anno 2018, maar toch. In 2017 waren 
er daarentegen ook veel hartverwarmende momenten. Wat te denken van de 
indrukwekkende vieringen in de Goede Week, van de kippenvelmomenten tijdens 
Allerzielen en van de mooie vieringen rondom kerst. Prachtig. 

En dan nu dus het nieuwe jaar, 2018. Ik geloof niet dat de kerkbanken voller 
worden tijdens de weekendvieringen. Ik geloof ook niet dat de zorgen van onze 
lokale schatkistbewaarder over zullen zijn doordat parochianen ineens massaal 
hun kerkbijdragen gaan betalen. Ik geloof niet dat het gaat lukken om kinderen, 
jongeren en jonge gezinnen weer naar de kerk te laten komen. Ik geloof niet in 
massale toestroom van mensen naar de opleidingen voor priesters of andere 
ambtsdragers binnen onze kerk. Ik geloof ook niet in inspiratie vanuit de kerkelijke 
top in Nederland. Maar, beste lezers, ik geloof wel in de toekomst van onze eigen 
geloofsgemeenschap. Ik zie iedere dinsdagmorgen een bejaarde mevrouw met 
haar mandje naar het kerkhof gaan om daar de vele noeste werkers blij te maken 
met wat lekkers bij de koffie. Ik zie een parochiehuis dat er altijd schoon en netjes 
bij ligt. Ik zie het altijd nette kerkplein en de verzorgde tuin voor de pastorie. Ik zie 
ons schone en fraaie kerkgebouw. Ik hoor de koren die ieder op de eigen wijze 
voor momenten van verstilling zorgen. Ik zie de misdienaars, de lectoren en de 
kosters die trouw hun diensten vervullen. Ik zie de eenzame collectant in zijn 
bankje voorin de kerk die vanuit Enschede komt om hier geld te vergaren voor de 
parochie. Ik zie de betrokkenheid van vele, vele vrijwilligers en ik hoor... ik hoor de 
parochiekrant bij mij in de brievenbus vallen. Zoveel inzet, zoveel betrokkenheid. 
Glanerbrug is niet verloren! Glanerbrug gaat niet verloren! En al helemaal niet in 
2018. Zalig Nieuwjaar allemaal.

Tot zover, Japie.

 Copy en misintenties
  

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende 
 Parochiekrant (periode 24-02 t/m 23-03) graag
 inleveren vóór donderdag 8 februari 2018.
 Graag naar ons e-mailadres:
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie: Herenkoor:     
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
Secretariaat geopend van M.O.V./I.K.V.
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers, Lonnekerweg  72,
 7532 RN Enschede, tel. 4614833,
Locatieraad:  marijkelammers@live.nl
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 Jongerenpastoraat:
Voorzitter: Gerard Hammer, tel. 4612387, Ans te Lintelo, tel. 5387396
Secretaris: vacant Lourdeswerk:
Penningmeester: Herry Beernink  Dini Reinink-Agterbosch, tel.4613372
Leden: Mien Besseler en Lenie Kloppers  Kinderpastoraat:
 Carla Meekes, tel. 4615630
Kerkbijdragen:  Verliezen verwerken:
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46 tel. 4611232
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage 
 Vincentiusver. Glanerbrug:
Maria Vlucht: Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede, 
Centraal Secretariaat Maria Vlucht: vincentiusglanerbrug@outlook.com 
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Misdienaars:
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Miranda Gouma, misdienaars@live.nl
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl Ouderenbond K.B.O.
website: www.mariavlucht.nl Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622
Bestuur Maria Vlucht: Begraafplaats Glanerbrug:
Voorzitter: pastoor André Monninkhof Mien Besseler, tel. 4611530
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts  Louis Alferink, tel. 4612106
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Jan Voortman   r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
en Henk Engbers. Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76
Parochiehuis: Leden Pastoraatsgroep:
Beheerder:  B. Gulden, Voorz. vacant
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Gemeenschapsopbouw
 Secr. Lidy Weber, 053-4612243,
Parochiekrant: Catechese
Redactie / copy: J. Kwakman Leden: Martin Kuipers, 053-5382692,
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of Feya Bakker, 06-15891525, 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Mien Besseler, 053-4611530 en 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Rietie Kenter, 06-38775591.
ook mogelijk via secretariaat Ziekenbezoeksters:
R.K. Basisscholen: Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291
“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691 
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Dameskoor: Voorzitter Frouwke Velthuis
Mevr. Trees v.d. Bovenkamp tel. 4612980 Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Belangrijk
- Pastoor Andre Monninkhof, a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-22786151; 
- Pastor Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus,f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999;
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbée@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558.
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