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Heilige Gerardus 

helper in de nood 

sta ons bij in leven en in dood 
 

 

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 

 

34 21 – 27 aug Pastor Rekveld 06-20874866 
34 21 – 27 aug Pastor Rekveld 06-20874866 
35 28 aug – 3 sept Pastoor Monninkhof 06-22786151 
36 4 – 10 sept Pastor Rekveld 06-20874866 
37 11 – 17 sept Pastoor Monninkhof 06-22786151 
38 18 – 24 sept Pastor Rekveld 06-20874866 
39 25 sept – 1 okt Pastoor Monninkhof 06-22786151 
40 2 – 8 okt Pastor Rekveld 06-20874866 
41 9 – 15 okt Pastoor Monninkhof 06-22786151 
42 16 – 22 okt Pastor Rekveld 06-20874866 
43 23 – 29 okt 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. 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 De stand per 25 mei bedraagt 

€ 10.142,00.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kunt u dit 

als nog doen op banknummer NL65 RABO 0130336815, onder 

vermelding van uw gezinsnummer.   

 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail jhuitink@outlook.com 
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PASTOR PRAAT 
 

Op Bedevaart..... 

De zomervakantie zit er op. De kinderen gaan weer 

naar school. Iedereen is weer hard aan het werk. Soms 

is de druk van de gewone werkweek zo groot dat al na 2 dagen dat 

relaxte gevoel van de vakantie verwaaid is. Het woord vakantie komt van 

vacare: even leeg, even een “andere” golflengte. Vroeger had men daar 

wat anders voor: op bedevaart gaan. Alleen, of met anderen. Het is de 

bedoeling dat je van een bedevaart anders terug komt dan bij je vertrek. 

Geestelijk verfrist en opgekikkerd. Oorspronkelijk wilden vrome mensen 

de weg van Jezus nagaan in Jeruzalem.  Heel concreet je eigen voeten 

zetten op de wegen die Hij ooit gegaan was. Daarbij bidden en mediteren 

en zo heel dicht komen bij het mysterie van Christus. Maar zo'n reis was 

wel heel ver, heel gevaarlijk en heel kostbaar. Uiteindelijk is daaruit de 

kruisweg in onze kerken en in het processie park gegroeid. Daarvoor 

hoef je niet een gevaarlijke reis te maken. Maar op bedevaart gaan of 

“pelgrimeren” verbergt nog een andere schat. Je verlaat je eigen veilige 

plek en gaat op weg, het onbekende tegemoet. Letterlijk: op hoop van 

zegen. Je moet loslaten om open te kunnen staan voor het onbekende dat 

op je pad kan komen. Onbekende mensen, onbekende plaatsen, 

verrassende ontmoetingen of gebeurtenissen. En wat doet dat dan met 

jou?! Als je dat kunt ontvangen, kun je een (beetje) een ander mens 

worden. Uiteindelijk maakt het niet uit. Of je meegaat met de bus, op de 

fiets, met de auto, te voet; of je doel is Kevelaer, Gerardus in Overdinkel 

of Maria in Lourdes. Als je maar durft om op weg te gaan en je 

veiligheid los te laten. Want de Geest waait op onverwachte momenten. 

Zelf heb ik in Italië in het land van St. Franciscus gepelgrimeerd. Met 

mensen in 3 talen (waaronder geen Nederlands!) onderweg zijn. Om de 

bijbelse vreugde te ontdekken. Samen bidden en mediteren. En met 

onverwachte ontmoetingen. Een zuster die te gast is aan onze lunch en 

vertelt over haar werk in Maleisië. Een pastoor die ons uitnodigt om het 

stadje te gaan bekijken. De zondagse mis die door onze groep ineens een 

kerkkoor en organiste rijker wordt. Zo samen onder weg zijn is voor mij 

een soort oefenperiode, die me met mezelf confronteert en die me rijk 

maakt, dat wil zeggen: ik voel me gezegend. 

 

Carla Berbée, pastoraal werker 
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KINDERACTIVITEITEN  tijdens  de  G.M.  BEDEVAART 

 

Op zondag 22 oktober zijn er weer kinderactiviteiten tijdens de Heilige 

Gerardus Majella processie. Vanaf 10.30 uur zijn alle kinderen van harte 

welkom in het kerkebos achter de kerk.  

Er wordt wat creatiefs gemaakt, geschminkt, verteld waarom de Heilige 

Gerardus zo belangrijk is en nog veel meer, dus je mag het niet missen! 

We lopen een stukje van de processie mee en aan het eind van de viering 

is er nog een leuk presentje. 

 

Graag tot dan! 

_____________________________________________________ 
 

JUBLEUM  KOOR  DYNAMIQUE 

 

Op 16 september vieren we het 50-jarig jubileum. We gaan deze dag 

veel herinneringen ophalen en workshops houden. Dit alles onder het 

genot van een hapje en drankje en met natuurlijk veel muziek. Vele 

(ex)koorleden hebben zich al opgegeven.  

In 1967 is het jongerenkoor Dynamique opgericht door zuster 

Castissima. Inmiddels zijn de koorleden niet allemaal even jong meer en 

noemen we ons ook geen jongerenkoor meer. Het repertoire bestaat uit 

herkenbare kerkliedjes, maar het merendeel zijn bekende popsongs zoals 

"Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij of "Pride" van Bono. Ook 

liedjes van Marco Borsato, Michael Jackson en Simon en Garfunkel en 

vele andere Engels en Nederlandse variaties. De nummers die we zingen 

zijn gedeeltelijk bewerkt door onze dirigent Raymond Breukers. Onze 

hoogtepunten zijn de jaarlijkse “Jesus Christ Superstar” en de vieringen 

die we zelf geheel verzorgen, zoals onder andere de viering op 

Allerzielen. 

Zoals zuster Castissima destijds al vermeldde: “het koor is niet ter 

opluistering, maar draagt een boodschap uit, het koor kent een sterke 

betrokkenheid bij de maatschappij en de kerk”. 

Daarom is er op 16 september om 19.00 uur een gebedsdienst voor 

iedereen. Deze wordt gehouden in het Gerardus Majella park. 

Het wordt een feestelijke dienst met natuurlijk veel muziek en liedjes 

van toen en nu. 
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HEILIGE  GERARDUS  MAJELLA  BEDEVAART  OVERDINKEL 

 

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105
de

 keer de 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: “Wat 

brengt ons samen”. Muzikale medewerking zal worden verleend door 

muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal 

worden de Deutsche Messe van Franz Schubert. 

 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 

Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met 

feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), 

waarna de processie volgt.  

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. 

 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele 

duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen 

zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze 

bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. 

 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 

19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 

19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.  

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 

kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op 

zondagmorgen.  
 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het 

parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op 

werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) 

telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties 

opgeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00. 

(Rek. nr.: NL35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus 

Bedevaart Overdinkel. 

 

Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. 

e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
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GERARDUS  TRIDUüM  EN  BEDEVAART  

19, 20, 21 en 22 oktober 2017 

 

In navolging van vorige jaren is ook dit jaar gekozen voor een speciale 

opzet van het bekende Gerardus Triduüm. Dit Triduüm, dat gehouden 

wordt op de drie dagen voorafgaand aan de Gerardus Majella Bedevaart, 

is bedoeld voor iedereen om zich voor te bereiden op de Bedevaart. 

Voorafgaand aan dit Triduüm is er op vrijdag 13 oktober een 

Eucharistieviering, als opening van de Noveen ter ere van de 

H. Gerardus. Aanvang 18.30 uur, met als voorganger pastor Rekveld en 

met medewerking van het dames- en herenkoor. 

Op donderdag 19 oktober, om 19.00 uur, is er de Opening van het 

Triduüm. Een Eucharistieviering met Pastor Rekveld en Pastoor 

Monninkhof, met medewerking van het dames- en herenkoor. 

Op vrijdag 20 oktober om 19.00 uur is er een gezinsviering met als 

voorgangers Pastor Rekveld en Pastor Carla Berbée. Het kinderkoor zal 

deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor iedereen, jong en 

oud. De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering iets maken 

om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom 

willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa’s, oma’s, 

zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen! 

Op zaterdagavond 21 oktober om 19.00 uur is er een muzikale jongeren- 

bijeenkomst met als voorganger Carla Berbée en met medewerking van 

het Jongerenpastoraat. 

Na elke Triduümviering is er gelegenheid om samen koffie, thee of 

frisdrank te drinken. 

U bent van harte welkom om één, of liever nog, meerdere vieringen met 

ons mee te vieren en u zo voor te bereiden op de 105
de

  Gerardus Majella 

Bedevaart op zondag 22 oktober.  

Om 11.00 uur vindt de Plechtige Eucharistieviering plaats, waarna de 

processie volgt. De voorgangers zijn Parochievicaris Willy Rekveld, 

Pastor Carla Berbée en Pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), 

die de feestpredicatie verzorgt. Met medewerking van het dames- en 

herenkoor en Concordia die de Deutsche Messe van Franz Schubert ten 

gehore brengt. Om 15.00 uur Sluitingslof. Voorganger Pastor Rekveld, 

met medewerking van het dames- en herenkoor. 

 

Wij rekenen op uw komst! 
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GERARDUS  BEDEVAART  GROEP  OVERDINKEL 

Aan alle medewerkers. 
 

Op 22 oktober 2017 zal wederom de Gerardus Majella bedevaart 

plaatsvinden. Ook dit jaar willen wij graag weer een beroep doen op uw 

waardevolle medewerking. Om duidelijkheid te krijgen op hoeveel hulp 

we mogen en kunnen rekenen willen we u uitnodigen voor een 

bijeenkomst op: 

  

Woensdag  11 oktober 2017 om 19.30 uur in "De Overkant" 

aan de Hoofdstraat tegenover de kerk. 

 

Het eerste gedeelte van deze avond is informatief met aansluitend 

gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarna is er een gezellige 

informele bijeenkomst met een hapje en een drankje. 

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst maar wel uw 

medewerking wilt verlenen aan de processie vragen wij u dit aan het 

secretariaat door te geven. 

 

Namens de Gerardus Bedevaart groep Overdinkel, 

Irma Westenbroek 

Secretariaat: Tel: 053-5388242. E-mail: i.westenbroek@gmail.com 

 

 

BLOEMEN voor de VERSIERING van PARK en  KERK 
 

Tijdens de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart willen 

wij de bloemversiering zo mooi mogelijk proberen te 

maken. U als parochiaan kunt daar aan meewerken 

door bloemen te brengen achter in de kerk. 

In verband met de verwerking graag op donderdag 

19 oktober of uiterlijk vrijdag 20 oktober tot 19.00 uur. 

Dan bent u er zeker van dat uw bloemen aan de verfraaiing zullen 

bijdragen. 

Met dank voor uw medewerking 

 

Gerardus Bedevaart groep 
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Vanuit de MOV: Thema Vredesweek 2017 

 
DE KRACHT VAN VERBEELDING 
 

Hoe kun je blijven geloven in vrede, wanneer er 

maar geen einde lijkt te komen aan de oorlog en 

steeds meer mensen op de vlucht slaan?  

 

Waar haal je het vertrouwen vandaan, dat de haat tussen verschillende 

bewoners en nieuwkomers in je eigen wijk plaats zal maken voor begrip 

en respect?  

 

Tijdens de vredesweek, van 16 t/m 24 september 2017, spoort PAX 

iedereen aan om op zoek te gaan naar zijn of haar verbeeldingskracht 

voor vrede 

De kracht van verbeelding is enorm. Het stelt ons in staat om te zien wat 

er niet is. Het geeft mensen de kans in uitzichtloze situaties een 

voorstelling te maken van een wereld die vreedzaam en rechtvaardig is. 

Velen denken hierbij al snel aan de Bijbelse profeten, of grote visionairs 

zoals Martin Luther King, Gandhi of Malala. Zijn inspireerden mensen 

met hun boodschap van vrede. Een boodschap die niet alleen hoopvol 

was, maar ook geloofwaardig, omdat zij zelf lieten zien dat ze bereid 

waren zich in te zetten voor een meer rechtvaardige wereld. Een weg die 

niet alleen gemakkelijk is, maar ook strijd kost. Zowel Martin Luther 

King, Gandhi, Malala en vele anderen als zij, betaalden een prijs voor 

hun inzet voor vrede. 

 

Samen in actie voor Vrede: 

Rondom de week waarin 21 september (internationale dag van de vrede) 

valt, organiseert vredesorganisatie PAX de Vredesweek. Ook wij, van de 

parochie Maria Vlucht besteden in de week van 16 t/m 24 september in 

onze vieringen aandacht aan vrede.  

Tevens wordt er een speciale collecte voor PAX voor Vrede gehouden. 

Deze collecte bevelen we van harte bij u aan, want iedereen moet kunnen 

leven in vrede. 

 

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.vredesweek.nl 
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WAT  BRENGT  ONS  SAMEN 

 
Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in 

Overdinkel. Dit 21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus 

Majella mag ook de vraag met zich meedragen: wat bewoog de vele 

duizenden pelgrims uit Twente en daar buiten, om op weg te gaan naar 

dat kleine dorpje, dicht bij de Duitse grens? 

Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige Gerardus te 

bidden en te zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om te danken 

voor de levensweg die wij mogen gaan. Een levensweg die wij zoekend 

mogen gaan als pelgrims, Gods volk onderweg.  

In het samenkomen, mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de heilige 

Geest. Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het 

heden pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw 

geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella “Heilige Gerardus 

helper in de nood, sta ons bij in leven en in dood” kracht geeft en 

bemoedigd. In de diversiteit van de vele intenties wordt dit in vertrouwen 

neergelegd in de Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de 

processie met het Allerheiligst Sacrament.  

In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage wordt in de Eucharistie 

en andere vieringen aandacht geschonken aan het thema: “Wat brengt 

ons samen”. Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze bedevaart, 

tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna, ons mag aanzetten tot 

een levendige geloofsgemeenschap, tot hoopvolle mensen van vrede en 

liefde in een nabije, warme kerk.  

Ik wens ons allen een goede tijd toe rond en met deze bedevaart. 

  

Van harte welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus Majella Kerk, 

mede namens de vele vrijwilligers, de broedermeesters en het bestuur. 

 

Pastor Willy Rekveld.  
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
 

U kunt alle vieringen in heel Maria ook vinden op de website 

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

 

Vr 1 sept. 13.30 uur Huwelijksviering 

    Johan olde Bolhaar en Yvonne Loos 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Vr 1 sept. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 2 sept. 17.00 uur Doopviering  

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 3 sept. 09.30   Woord en Communieviering 

    Aansluitend koffie drinken !! 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw. 

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intenties Gerard Elfrink, jgd. ouders Hesselink-Konter,  

 Jgd. Annemieke Hesselink-Meijer, Johan Koiter 

 

Do 7 sept. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 9 sept. 19.00 uur Eucharistieviering 

    kinderkoor  

  Voorganger Pastoor A. Monninkhof, pr.  

  Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luc Nijhuis 
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Intenties Henk Olde Hanter, Johan Olde Bolhaar,  

  Dinie ter Denge, Johan Evertman 

 

Do 14 sept. 09.30 uur Zieken- en ouderendag 

   Eucharistieviering in de kerk 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 16 sept. 19.00 uur Jubileumviering Dynamique in  

  park 

    m.m.v.  Par. Werkgroep 

 

Zo 17 sept. 09.30 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorgangers Evelien Beuting en  

  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Job Olde Bolhaar, Johan Koiter, jgd. Nico Brands,  

  jgd. Bernhard Wolters, jgd. Karin Oude Kempers, 

  ouders Oude Kempers-Riesewijk, 

 

Do 21 sept. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 23 sept. 19.00 uur Eucharistieviering 

    Samenzang 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Dinie ter Denge, ouders Munsterman-Extercate,  

  Käthe Umbach 

 

Do 28 sept. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Zo 1 okt. 09.30 uur Woord en Communieviering 

   Aansluitend koffie drinken !! 
   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor C. Berbée, pw. 

Lektor  Anita Olde Bolhaar  

  Acol.  Niek en Sem Wilke 

Intenties Gerhard Oude Engberink, Johan Olde Bolhaar,  

  Gerard Elfrink 

 

Do 5 okt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Vr 6 okt. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 7 okt. 19.00 uur Eucharistieviering 

   Samenzang 

 Voorganger Pastoor A. Monninkhof, pr. 

Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intenties Herman Hergink, Betsie Derksen, Dinie ter Denge 

 

Do 12 okt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Vr 13 okt. 18.30 uur Opening Noveen Gerardus 

   Eucharistiering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 
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Zo 15 okt. 09.30 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek en  

  Evelien Beuting 

  Acol.  Niek en Sem Wilke 

Intentie Jan Reuvers 

 

Do 19 okt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Do 19 okt. 19.00 uur Opening Triduum Gerardus 

   Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorgangers Pastoor A. Monninkhof, pr. 

  Pastor W. Rekveld, pr. 

Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink  

  

Vr 20 okt. 19.00 uur Gezinsviering natuurlijk sAmen 

   Eucharistieviering 

   m.m.v. kinderkoor 

Voorgangers Pastor W. Rekveld, pr. 

  Pastor C. Berbée, pw. 

  Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

 

Za 21 okt. 19.00 uur Viering van Woord en Gebed 

   m.m.v. Dynamique 

 Voorganger Pastor C. Berbée, pw 
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Zo 22 okt. Processie in het Gerardus Majella Park 

 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorgangers Pastor W. Rekveld, pr. 

   Pastor C. Berbée, pw. 

  Lektoren Anita olde Bolhaar en 

    Helma Kraesgenberg 

  Acol.  in overleg 

Intenties  ouders Loskamp-Weustink, fam. ter Haar de Boer,  

  fam. Munsterman-Extercate, Käthe Umbach,  

  broer en zussen, ouders Benneker-Schasfoort,  

  ouders Molthof-Reimer, ouders Engbers-Eidhof,  

  Job olde Bolhaar, Johan Koiter, Gerard Elfrink, 

  fam. Groeskamp-Klein Gebbink, Hennie Grashof, 

  ouders Huttenhuis-Olde Hendrikman,  

  ouders Oude Kempers-Riesewijk,    

  Nico Brands, ouders Wolters-Nordkamp,  

  ouders Olde Heuvel-Welpelo, Gerard Olde Heuvel, 

  ouders Broekhuis-Klink, Annie Visser-Hengelman, 

  ouders olde Heuvel-Olde Beverborg 

 

Zo 22 okt. 15.00 uur Sluitingslof in de kerk 

   Viering van Woord en Gebed 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 Lektor  Anita olde Bolhaar 
 

Do 26. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 29 okt. 09.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor  

  Voorganger Pastor Kortstee   

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 
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*OVERLEDEN *          Herman Meulenbroek                  1934-2017 

 

Herman was een buitenmens, deze periode, de zomer, dat was zijn tijd. 

De tuin mooi in bloei, alles aan kant, daar genoot hij van.  

Hij had er een hekel aan als het mais hoog stond. Dan was de zomer 

voorbij! 

 

Meestal werd hij ziek wanneer de donkere periode aanbrak. In al die 

jaren van erg ziek zijn en zichzelf maar weer de vraag te moeten stellen: 

“red ik volgend voorjaar weer?”, heeft hij nooit geklaagd.  

Wat genoot hij van de kleine dingen. Van de bloembolletjes die boven de 

grond uitstaken tot aan de kleinkinderen die zo vaak spontaan 

langskwamen om een bezoekje af te leggen.  

Ook legde hij altijd erg gemakkelijk contact met mensen die hij 

tegenkwam. Hij praatte met iedereen, of het net nu de plaatselijke 

groenteboer was, de pastoor of de dokter, dat maakte hem niets uit, hij 

waardeerde iedereen om wie hij was. 

 

Herman was een pietje precies. Het beste was het, als het ging op zijn 

manier. Toen hij dit de laatste maanden zelf niet meer kon, deed zijn 

zoon Martin de tuin en verzorgde ook de kanaries voor hem. Zelf zat hij 

dan op het krukje aanwijzingen te geven.  

Dat eigenwijze heeft hem al die jaren van ziek zijn erdoorheen gesleept, 

evenals de onvoorwaardelijke liefde van Annie en zijn gezin! Ze hadden 

het altijd goed samen. 

 

Dankzij Annie, kon zijn wens om tot het laatste thuis te blijven, in 

vervulling gaan en met de juiste begeleiding, uiteindelijk het leven 

loslaten. 
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*OVERLEDEN *               Johan Koiter                      1936-2017 

 
Johan werd geboren in Drente in een gezin van 10 kinderen. Vanuit 

Drenthe kwam hij naar Enschede om te werken. 

Een echte familieman. De jaarlijkse BBQ was dan ook een hoogtepunt 

voor hem. 

 

Johan werkte in de bouw. Menig steentje heeft hij bijgedragen aan de 

bouw van de kerk in Losser en de St. Jan in Enschede en ook in het 

Pastoorsbos. Waar gebouwd werd konden ze op hem rekenen; een echte 

“bouwman” dus.  

Ook voor de parochiegemeenschap heeft Johan veel betekend. Vooral de 

kerkboekjes rondbrengen deed hij graag; hij trof dan vrienden en 

bekenden. Praten deed hij graag. Een mooie mix van Twents, iets Drents, 

Duits en “Johans”, maar iedereen begreep hem, zelfs Italianen. 

 

Vakantie vieren was een favoriete bezigheid. Samen met Fietje weg met 

de caravan Picolo. 

Onder bijzondere omstandigheden heeft hij, samen met Fietje, 2 extra 

kinderen opgevoed op weg naar volwassenheid. 

Trots was hij op zijn Fietje, zijn 4 kinderen, kleinkinderen en achter-

kleinkind.  

 

Hij was een echte Overdinkelnaar; als chauffeur van de begrafenis-

vereniging heeft hij menig dorpsgenoot naar de laatste rustplaats 

gebracht. 

 

Zijn lijfspreuk was: “niet kijken naar wat niet meer kan, maar doen wat 

nog kan”. 

 

Toen niets meer kon vond je het genoeg. 
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*OVERLEDEN               Ema Otto-Padurean              1937-2017 

 

       

Ema is geboren in Joegoslavië. Tijdens de dictatuur gevlucht naar 

Zuid Afrika.  

Na vele omzwervingen is ze, samen met Huub, terechtgekomen in 

Overdinkel, waar ze probeerde rust te vinden.  

Nu is ze, na een niet gemakkelijk leven, thuisgekomen bij de Heer.  

Na een korte aulaplechtigheid, hebben we haar ter ruste gelegd op 

ons kerkhof. 

 

Ik heb jouw naam in het zand geschreven, 

maar de golven hebben die uitgeveegd. 

Ik heb jouw naam in de boom gegrift, 

maar de schors is afgevallen. 

 Ik heb jouw naam in het marmer gegrift, 

maar de steen is gebroken. 

Ik heb jouw naam in mijn hart geborgen 

en de tijd heeft het bewaard. 
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*OVERLEDEN *                  Gerard Elfrink                1933-2017 

 

Gerard werd geboren in Losser op 12 maart 1933. Hij groeide op in een 

warm katholiek gezin met acht kinderen.  

Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Enschede. Hij 

werd net als zijn vader timmerman. Gerard bleef zich door ontwikkelen. 

Zo wordt hij via bouwkundig tekenaar, aannemer! Samen met 

Van Atticum stichtte hij “Aannemersbedrijf Van Atticum Elfrink”. 

In 1957 trouwde Gerard met Gradi Olde Heuvel. Ze gingen wonen aan 

de Invalsweg waar het huis van de ouders van Gradi vakkundig werd 

verbouwd. 

Toen dit huis toch te klein bleek, werd de Wethouder Hassingstraat het 

volgende woonadres. Vervolgens werd eigenhandig een nieuw huis 

gebouwd aan de Weverstraat. Dit huis werd echt een thuis en meer dan 

40 jaar werd hier lief en leed gedeeld.  

Uiteindelijk kregen ze samen vijf kinderen. Ook werd Gerard de 

gelukkige grootouder van 16 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Toen 

de kinderen nog op de lagere school zaten werd Gerard lid van de 

ouderraad, waar hij zich o.a. als klusjesman verdienstelijk heeft gemaakt. 

Daarnaast was hij, na zijn loopbaan als voetballer, actief als 

penningmeester bij OSV’31. Met hart en ziel is hij 49 jaar lid geweest. 

Zo verzorgde hij o.a. mede de bingoavonden op zondag. 

Jarenlang is Gerard keukensteller geweest. Dat deed hij met grote inzet 

en vakmanschap. Met veel geduld bouwde hij de keukens in. Hij was een 

perfectionist in zijn werk.  

Met het klimmen der jaren werd zijn gezondheid minder. In het bijzijn 

van zijn dierbaren heeft hij op 28 juli, in zijn eigen vertrouwde 

omgeving, zijn vermoeide lichaam terug gegeven aan zijn Schepper 

Op 2 augustus hadden wij Gerard voor het laatst in ons midden tijdens de 

avondwake en op 3 augustus hebben zijn naasten hem begeleid naar het 

crematorium. 
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*OVERLEDEN *                 Frans Zuithof                 1934-2017 

 

Frans Zuithof werd geboren op 8 september 1934.  

Op 14 augustus jl., stierf hij in de leeftijd van 82 jaar. Zijn uitvaartdienst 

was op maandag 20 augustus in onze H. Gerardus Majellakerk, waarna 

de crematie volgde in crematorium “Enschede” in Usselo. 

Frans was een harde werker. Door zijn werk zorgde hij ervoor, dat er 

geld binnenkwam, zodat zijn vrouw Lenie kon zorgen voor het gezin. 

Zijn zoon Erik en de schoondochters Monique en Chantal omschrijven 

hem als “rustig en eenvoudig”.  

Hij kon erg goed opschieten met zijn kleinkinderen Kim, Sanne, Bram 

en Elke. In zijn ogen waren altijd pretlichtjes. Daarom gingen zijn 

kleinkinderen ook graag naar hun opa (en oma) toe. Hij maakte grapjes 

met hen. En hij leerde hen veel over de natuur. Want daar was hij ook 

zelf dol op.  

Samen wonen op hetzelfde erf: het voelde heel vertrouwd, en ook 

liefdevol. Helaas overleed zoon Marlon menselijkerwijs gesproken veel 

te jong. Voor iedereen, ook voor zijn vader Frans, was dit een zware 

slag. Nu ook Frans is overleden, zijn we heel verdrietig om zijn 

heengaan. Maar we zijn ook dankbaar voor wie hij was en wat hij voor 

ons en voor velen mocht betekenen.  

Bij de uitvaart zei kleinzoon Bram het volgende gedichtje: 

“Als ik naar de hemel kijk, en de wolken zo zie jagen – denk ik met 

liefde terug aan jou, al heb ik vele vragen. Ik mis je, hier op aarde. Ik mis 

je, het doet pijn. Ik zou nog heel graag even bij jou willen zijn”. 

En met de losse microfoon stevig in haar hand, zei kleindochter Elke de 

volgende wens: 

“Als je ’s avonds naar de sterren kijkt, dan knipoogt er altijd eentje 

terug! ”. 

Dat het zo mag zijn. 
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*  JARIG  * 

 

Mw. Rekers-Hofste, die op 12 september 95 jaar hoopt te worden. 

Dhr. Westenbroek, die op 21 september 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Elfrink, die op 26 september 85 jaar hoopt te worden. 

Mw. Groeneveld, die op 7 oktober 80 jaar hoopt te worden. 

 

 

* GEDOOPT * 

Wij feliciteren de ouders/verzorgers van  

Eliza Pehlivan  

Sterre Elisa Geertruida Witbreuk en 

Hanne Olde Bolhaar 

die op 1 juli 2017 door de doop in onze  

gemeenschap zijn opgenomen. 

 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 26 oktober 2017.  

Kopij kunt u tot 19 oktober a.s. mailen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 26 oktober 2017 t/m 6 december 

2017 moeten voor vóór 19 oktober a.s. zijn doorgegeven als u deze 

in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, mede de  

misintenties voor Allerzielen. 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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MESSAGE  FROM  GUAM 

 

Op zoek naar een lied voor een huwelijksviering, stuit ik in de bundel 

“Gezangen voor Liturgie” (GvL) op “Een lied tegen de derde 

wereldoorlog” (GvL 553). De schrijver Huub Oosterhuis dicht: “Wij die 

met eigen ogen de aarde zien verscheurd – maar blind en onmeedogend 

ontkennen wat gebeurt – dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn – 

dat mensen mensen doden dat wij die mensen zijn”. 

Oosterhuis had niet kunnen vermoeden, hoe actueel zijn woorden dezer 

dagen zijn. Of hij een vooruitziende blik had, wie zal het zeggen. Maar 

toch: in het nieuws horen we de dreigementen, die de presidenten van 

twee kerngrootmachten tegen elkaar uiten. De één zegt: “We gaan 

raketten afvuren”. De ander waarschuwt: “We zijn klaar voor de strijd”. 

Het kleine eiland Guam, ten oosten van de Filippijnen, dreigt het kind 

van de rekening te worden. Geen wonder, dat de bewoners van dit 

eiland, van wie een groot deel katholiek is, zich zorgen maakt over wat 

er komen gaat. Toch valt me op, hoe deze mensen moed proberen te 

houden. Zo adviseert het aartsbisdom van dit eiland: “Kijk naar God in 

deze moeilijke tijden waarin de wereldvrede wordt bedreigd en bid 

voortdurend”. Gebed wordt gevraagd, opdat de Heilige Geest de leiders 

van alle naties zal doordringen “van de deugden van wijsheid en begrip 

om geen oorlog te promoten, maar vrede”. In de verklaring wordt de 

gelovigen verder gevraagd, naar elkaar te blijven omzien. “Neem de tijd 

voor een praatje” met familieleden of collega’s die zich zorgen maken 

over de situatie. En “blijf gegrondvest in de vrede van Christus”.  

Een pastoor, die werkt op het eiland, is heel eerlijk. In zijn zondagspreek 

zegt hij, dat de berichten over een mogelijke kernoorlog hem hebben 

beangstigd, maar dat bidden hem helpt om rustig te blijven. 

Herkenbare woorden, dunkt me. Bidden wij, dat God ook ons  kracht 

mag geven, de kracht van de vrede, heel ons leven. 

In de woorden van de dichter Huub Oosterhuis: “Dat wij toch niet 

vergeten waartoe wij zijn gemaakt – dat diep in ons geweten opnieuw het 

licht ontwaakt – dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft – dat 

onze lieve aarde nog kans op redding heeft”. 

                               

Pastoor André Monninkhof 

 
Zie ook: Katholiek Nieuwsblad 18 augustus 2017, p. 9. 
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KERKENNACHTVIERING  OP 

OASE 

 

Zondag 25 juni 2017 was er een 

mooie oecumenische openlucht-

viering “Onder de Open Hemel” op 

het Oaseterrein.  

Deze viering werd in het Kader van Kerkennacht gehouden en 

georganiseerd door de Rooms-katholieke parochie Maria Vlucht, de 

protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en Overdinkel, het 

Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem uit Glane en de Oecumenische 

kerkentuin Oase aan de Dinkel tussen Glane en Gronau. Alle gewone 

diensten in de betrokken parochies en kerken kwamen daarom deze dag 

te vervallen. 

Ondanks wat kleine buitjes was er een grote opkomst en hebben we het 

redelijk droog gehouden. Er werden vijf broden gedeeld door de vijf 

vrouwelijke voorgangers van de katholieke, protestantse en Syrisch-

Orthodoxe kerken: pastoraal werkster Carla Berbée, dominee Esther 

Scheer-Weijenberg, dominee Hennie Marsman, dominee Greet Nijmeijer 

en Salaam Somi. Er was genoeg voor iedereen, net als in de lezing van 

deze dag (Marcus 6, 30-44). Onder de open hemel: dat waren we. We 

hadden allemaal onze eigen, veilige kerk verlaten en kwamen, net als de 

menigte die naar Jezus kwam luisteren, in het gras zitten en luisteren. We 

konden luisteren naar Psalm 23 in het Aramees door Salaam Somi van 

de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, in de taal die Jezus gesproken heeft 

en daarna naar de moderne versie daarvan volgens Karel Eykman: Was 

ik een schaap, gevolgd door een mooie overweging en een samenspraak. 

Ook luisterden we naar swingende liederen van het koor IntOmusic uit 

Losser die naadloos aansloten bij de tekst en natuurlijk was er 

samenzang.  

Ook de kinderen hebben genoten; er was ruimte genoeg voor hen; er 

waren kleurplaten, een zandbak met schepjes en een grote schommel.  

Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers die het voorbereidende werk 

hebben gedaan, naar hen die hielpen met het op- en afbouwen van het 

terrein en voor de heerlijke koffie met meegebracht lekkers.  

 

Met vriendelijke groet  

Rietie Kenter 
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   UITNODIGING  OUDEREN en  ZIEKEN 
De ziekenbezoekgroep van onze geloofsgemeenschap in Overdinkel 

organiseert ook dit jaar weer een gezellige ochtend waarin oudere en 

zieke parochianen elkaar kunnen ontmoeten. Een ochtend waar iedereen 

welkom is. 

Wij beginnen deze morgen met een Eucharistieviering in de kerk met 

medewerking van het dames- en herenkoor. 

09.30 uur Eucharistieviering in de kerk m.m.v. dames/herenkoor 

10.30 uur Koffie en een drankje in De Overkant 

11.00 uur    De heer Bennie Nijhof van de Historische Kring  

  Losser zal een presentatie geven over Overdinkel 

12.30 uur    Lunch 

13.30 uur    Sluiting van deze ochtend 

Deze ochtend vindt plaats op donderdag 14 september a.s. 

U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 september bij: 

Gastdames parochiecentrum tel. 5381304 

Marietje Elschot   tel. 5384741 

Marietje Roring     tel. 5387916 
Wij hopen deze ochtend veel parochianen te kunnen begroeten. 

                                De ziekenbezoekgroep. 

_____________________________________________________ 

 
GIFT  AAN  KERKARCHIEF 

Toen de heer Gerard Hassink mij vroeg of we nog wat oude spullen voor 

het kerkarchief konden gebruiken, kon ik mijn ogen niet geloven toen ik 

zag wat het was. Een grote doos vol oude kerkblaadjes, boekjes, 

kerkboekjes, prentjes enzovoort. Het meeste uit de jaren 1909 tot en met 

circa 1930. Dit alles goed bewaard door de familie Hassink-Hollander.  

Inmiddels ben ik alles aan het stofvrij maken en sorteren. Met de heer 

Hassink is afgesproken dat alles ook tijdelijk aan u zal mogen worden 

getoond. Vanaf 1 september a.s. zullen de spullen in de vitrinekasten aan 

de “Overkant” te zien zijn op dinsdag en donderdagmorgen van 10.00 tot 

11.30 uur. U mag ook even een afspraak maken met ondergetekende. 

Hebt u ook nog iets liggen voor het archief? Het is altijd welkom! 

Hartelijke dank. 

 

Joke Kupers–oude Kempers (tel. Gastdame 053-5381304) 
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MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO  
 

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. In de Wereldmissiemaand 

oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan 

de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is 

relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het land van de oprechte mensen. Het 

voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. 

De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de 

armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de 

landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard 

getroffen door klimaat-veranderingen en droogteperiodes. Hulp voor 

meisjes en vrouwen. De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor 

haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot 

van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij 

zusters of in gezinnen van catechisten. Het geloof in hekserij is in 

Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere 

vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 

vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks 

zouden zijn. Missio helpt. De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn 

staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt 

Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en 

de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de 

kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw. Help 

onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke 

Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw 

bijdrage op: NL65INGB0000001566, t.n.v. MISSIO Wereldmissie-

maand, te Den Haag.  

Meer informatie: www.missio.nl 

 

Beste mensen, 

In oktober is het weer Wereldmissiemaand. Deze wordt in ons land 

georganiseerd door Missio. 

Traditioneel valt deze in twee delen uiteen: 

-          Wereldmissiedag voor de kinderen: 7-8 oktober 2017 

-          Wereldmissiezondag: 21-22 oktober 2017 

In onze parochies doen we altijd mee aan Wereldmissiezondag: 21-22 

oktober 2017.  

           Pastoor André Monninkhof 
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GAAT U OOK MET ONS MEE NAAR BANNEUX 

 

Ja zult u zeggen, misschien wel, maar dan wil ik eerst  

wel eens weten, wat is dit, waar gaat dit over. Laat ik 

u iets vertellen over Banneux. Banneux is een piepklein 

dorpje in de Belgische Ardennen. Op 9 van de 10 land- 

kaarten zult u het niet vinden, zo klein is het. Het ligt  

ongeveer 25 km. onder Luik, in de buurt van Spa.  

Wat is er zo bijzonder aan dit dorp? Dit kleine dorpje trekt jaarlijks 

honderdduizenden bezoekers, eigenlijk moet ik zeggen pelgrims. 

Waarom is dit kleine dorpje zo belangrijk voor al die pelgrims? Het 

verhaal van Banneux N.O. Even buiten het dorpje woonde de familie 

Becó, zogenaamd niet van het deftigste volk, een groot gezin dat het ook 

met de godsdienst niet te nauw nam. Toch was het daar, waar Maria op 

15 januari 1933 voor het eerst verscheen aan de oudste dochter Mariëtte 

Becó.  

Ook van uit Overijssel doen we dat met een 2-daagse bedevaart. Bij de 

2-daagse bedevaart stap u, dicht bij huis, in een van de bussen van Ter 

Beek Reizen.  

Wij beginnen deze bedevaart met een Heilige Mis in Wijthmen, waarna 

we een kop koffie drinken. In de buurt van Venray maken wij een pitstop 

en reizen daarna door naar Valkenburg, waar we overnachten. Om 

18.00 uur diner en om 20.00 uur avondgebed bij de Grot van Lourdes. 

Zondag, na het ontbijt, vertrek naar Banneux. Om 10.30 uur 

Internationale Hoogmis, om 13.30 uur Kruisweg en om 15.00 uur 

Plechtige ziekenzegening. Daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het 

plaatsje Zeeland maken we de laatste stop.  

 
De 2-daagse bedevaart is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017  

Voor deze bedevaart bedragen de kosten met twee personen op 1 kamer:  

€ 135,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon.  

Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten voor een 

2-persoonskamer € 8,35 en voor een 1-persoonskamer € 10.00.  

De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p.  

 

Opgave en of inlichtingen t/m 15 september is mogelijk bij:  

 dhr. B. Elferink   074 - 73 70 100  

b.g.g.  dhr. G. van Osnabrugge  0548 - 36 34 52 
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SAM’S  KLEDINGACTIE  STEUNT  BESTRIJDING  

HONGERSNOOD  IN  ZUID-SOEDAN 

 

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in 

Overdinkel en Losser vindt dit najaar weer plaats op: 

- vrijdag 29 september van 16.00 - 19.00 uur en zaterdag 30 

september van 8.00 - 10.00 uur bij de H. Gerardus Majella 

Kerk te Overdinkel (portaal kerk) en op 

- vrijdag 29 september van 14.00 - 20.00 uur en zaterdag 30 

september van 8.00 - 11.00 uur bij de H. Maria Geboorte 

Kerk te Losser (fietsenstalling). 

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende najaar, in samenwerking met 

hulporganisatie Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van 

de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2017 naar een 

bijzonder project waarmee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-

Soedan geholpen worden. Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4.000 

gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo’n pakket bevat visser-

materialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor 

hun voedselvoorziening kunnen zorgen. 

 In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood 

uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al 

jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land 

beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben 

gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er 

niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% 

van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan 

voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en 

ondervoeding. Cordaid gelooft in structurele hulp. De keuze voor 

hulppakketten waarmee de bevolking weer zelfvoorzienend kan worden 

is dan ook een logische. Op termijn profiteren meer dan 11.000 mensen 

van deze vorm van hulp. 

Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor mensen in nood. 

Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden 

kilo’s kleding ingezameld.  

De netto-opbrengst van de kleding wordt 

besteed aan hulpprojecten over de hele 

wereld. 
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