
31e jaargang                                 no: 5 

25 oktober       t/m    5 december 2017 
 

 

 

 

Dat onze dierbare overledenen 

mogen delen in de volheid van het nieuwe leven 

dat Christus beloofd heeft 

aan allen die in Hem geloven 
 

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

Overdinkel  053-5745895 /  06-20874866 

E-mail: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  

E-mail: hwjm.rekveld@gmail.com   

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. 

 

UITVAARTCOöRDINATOR  MARIA  VLUCHT 

 06-22950931 
  

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 

 

43 23 – 29 okt Pastoor Monninkhof 06-22786151 
43 23 – 29 okt Pastoor Monninkhof 06-22786151 
44 30 okt – 5 nov Pastor Rekveld 06-20874866 
45 6 – 12 nov Pastoor Monninkhof 06-22786151 
46 13 – 19 nov Pastor Rekveld 06-20874866 
47 20 – 26 nov Pastoor Monninkhof 06-22786151 
48 27 nov – 3 dec Pastor Rekveld 06-20874866 
49 4 – 10 dec Pastoor Monninkhof 06-22786151 
50 11 – 17 dec Pastor Rekveld 06-20874866 
51 18 – 24 dec Pastoor Monninkhof 06-22786151 
52 25 – 31 dec Pastor Rekveld 06-20874866 

 

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 

Annie Broekhuis  Tiekenveenweg 61  5385377 

Mariët olde Beverborg  Ruhenbergerweg 16  5383608 

Mia de Vries   Hoofdstraat 157-2  5385016 

 

DATUM  PAROCHIEBLAD  JAARGANG 31 

Het volgende parochieblad komt op de volgende datum uit: 

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 20 augustus 2017 

bedraagt: € 11.943,00.  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 

 

Zorg hebben om…… 

Terwijl ik dit schrijf staan we voor de 105
de

 Gerardus Majella 

bedevaart. Het thema is: “Wat brengt ons samen”. De 

oktobermaand, Mariamaand ligt weer achter ons en daarmee ook 

de 105
de

 bedevaat in Overdinkel. We naderen weer het einde van 

het kerkelijk jaar. November zijn we begonnen met herdenken en 

gedenken van hen die in onze Kerk heilig genoemd worden. 1 

november, Allerheiligen en 2 november, Allerzielen van hen die 

voor ons veel betekend hebben in ons leven en voor ons als het 

ware “heilig” zijn geweest in het leven van alle dag. Zij die wij 

mogen aanroepen in onze noden van het leven en zij die zorg voor 

ons droegen als ouders, broers en zussen, als een partner en hoe 

verdrietig ook hen die nog zorg nodig hadden, kinderen. Hierbij 

moet ik denken aan de uitspraak van een onlangs overleden 

burgemeester: “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar”. Zorg 

hebben om. Zorg hebben om de schepping. Zorg voor mensen 

dichtbij en veraf. Het zijn die thema’s die ons mensen bezig 

houden. Hoe geven wij die “zorg om” door in de kerk, onze 

geloofsgemeenschappen en in de wereld, onze stad, dorp, de plek 

waar we wonen en werken. Het Evangelie, de goede en blijde 

Boodschap wil en kan ons hierin een hulp zijn. In het Evangelie 

van de laatste zondag in het Kerkelijk jaar mogen wij dit horen. Op 

het Hoogfeest van Christus Koning, 26 november, wordt ons dit 

voor gehouden: zorg hebben om, of zoals die Koning dat zegt: 

“Alles wat jullie hebben gedaan hebben jullie voor de minsten 

onder ons gedaan, voor Mij”. Zorg hebben om elkaar om de kerk 

en wereld mag ons uitnodigen om een open hart en ogen te 

hebben. Dat wij, delend in elkaars vreugde, maar ook in de pijn, 

het verdriet van alle dag wegen vinden. Wegen van hoop en 

nabijheid, van liefde en vrede. Van gerechtigheid, want ik had zorg 

en aandacht nodig en jullie hebben mij dat gegeven.  

      Pastor Willy Rekveld. 
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* JARIG *  

Mw. Kalter, die op 31 oktober 85 jaar hoopt te worden. 

Hr. Spithoven, die op 28 november 85 jaar hoopt te worden. 
 

* GEDOOPT * 

Wij feliciteren de ouders/verzorgers van Isolde Marjolein Kotter 

die op 7 oktober 2017 door de doop in onze gemeenschap is 

opgenomen. 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 6 december 2017  

Kopij kunt u tot 29 november 2017 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 
 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 6 december 2017 t/m 17 januari 

2018 moeten zijn doorgegeven vóór 29 november 2017 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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WEBSITE  MARIA  VLUCHT  VOOR ACTUEEL 

 NIEUWS OOK  VOOR  OVERDINKEL! 

 

Bent u al bekend met de website van onze parochie Maria Vlucht 

www.mariavlucht.nl?  

Op de startpagina staat actueel nieuws en daarnaast heeft elke 

geloofsgemeenschap een eigen pagina, waarin activiteiten en 

bijzondere vieringen specifiek voor de eigen kerk onder de 

aandacht worden gebracht.  

Kijkt u maar eens bovenaan de startpagina onder Overdinkel: 

daaronder komen vanzelf de eigen pagina’s tevoorschijn, zoals 

Nieuws en Activiteiten.  

Ook bij andere kerken is vaak van alles te doen. Wilt u een 

overzicht van alle bijeenkomsten en activiteiten binnen Maria 

Vlucht, dan kunt u ook kijken op de Activiteitenkalender 

(zichtbaar aan de linkerkant van de startpagina; klik op Volledige 

agenda).  

Dus ook als u het parochieblad Gerardus Majella eens kwijt bent is 

dat geen probleem: die leest u gewoon terug op de website onder 

Overdinkel!  

Als de letters te klein voor u zijn, gebruikt u de volgende toetsen:  

Ctrl + (tegelijk indrukken: u kunt terug met Ctrl -) en binnen een 

PDF zoals het parochieblad klikt u eenvoudig op de + of - knop op 

het scherm.  

En alle vieringen staan gewoon onder het kopje Vieringen op de 

startpagina! Verder is de website een bron van informatie: voor 

activiteiten voor kinderen en jongeren, nieuws uit de wereldkerk, 

de sacramenten en nog veel meer.  

Neemt u eens de tijd om rustig rond te snuffelen en er gaat een 

wereld voor u open! 

Bent u lid van Facebook, vergeet u dan niet onze pagina te liken: 

www.facebook.com/Mariavlucht, u krijgt dan vanzelf de updates 

op uw tijdlijn. Handig! 
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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 26 okt. 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, pr.   

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Henk olde Hanter, Annie Visser-Hengelman, 

  Johan Koiter 

 

Do 2 nov. 18.30 uur ALLERZIELEN, aansluitend 

    Zegening van de graven 
    Viering van Woord en Gebed 

    m.m.v. Dynamique 

  Voorgangers Mia de Vries, Anita Olde Bolhaar,  

    Marcel Benneker 

Intenties ouders Gerritzen-Effing, Nico Brands, 

  Gerhard oude Engberink, Esther Otto,  

  ouders Oude Kempers-Riesewijk,  

  jgd. Gerrit Klaver, Jan Reuvers,  

  Joop Nordkamp, Henk Olde Hanter,  

  Job olde Bolhaar, Gerhard Niemeijer,  

  Diny Ter Denge-Gorkink,  

  Johan Koiter, Herman Meulenbroek,  

  Gerard Elfrink, Ema Otto-Padurean,  

  Frans Zuithof, Harri Kwekkeboom,  

  Rika Spijkerman-Nijland  
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Vr 3 nov. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 5 nov. 09.30 uur Woord en Communievering 

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

Voorganger Pastor Berbée, pw. 

Lektor  Alfred Westenbroek 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Sofie en  

    Gijs Luijerink 

Intentie Gerard Elfrink 

 

 

Do 9 nov. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 11 nov. 19.00 uur Eucharistieviering 

    Samenzang 

Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Liane Grothues  

  Acol.  Niek, Sem en Tess Wilke 

Intentie Bennie olde Benneker 

 

 

Do 16 nov. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Zo 19 nov. 09.30  Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw. 

  Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties ouders Gerritzen-Effing, jgd. Jan Reuvers 

 Johan Koiter 

 

Do 23 nov. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 25 nov. 19.00 uur CAECILIA-FEEST 

    Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor Berbée, pw. 

  Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties Henk olde Hanter, Gerard Elfrink, 

  jgd. Ouders Munsterman-Extercate,  

  overleden leden van dames- en herenkoor 

 

Do 30 nov. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Vr 1 dec. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 3 dec. 09.30 uur 1e zondag van de Advent  

    Woord en Communieviering 

    Aansluitend koffie drinken !! 
    m.m.v. dames- en herenkoor 
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Voorganger Pastor Berbée, pw. 

  Lektor  Alfred Westenbroek 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intentie Johan Koiter 

 

Do 7 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 9 dec. 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastoor A. Monninkhof, pr. 

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intentie Johan Evertman 

 

Do 14 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Do 14 dec. 14.00 uur Kerstviering KBO 

   Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

 

Vieringen tijdens de kerst zijn: 

 

Zondag 24 december - Kerstavond 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dames- 

  en herenkoor 

21.00 uur  Themaviering m.m.v. Dynamique 

 

Maandag 25 december - Kerstmis 

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor 
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ALLERZIELEN 2017 

 
Met liefde en respect gedenken wij biddend alle overledenen en in 

het bijzonder degenen, die sinds 1 november 2016 in onze  

parochiegemeenschap zijn overleden.  

Daarom willen wij donderdag 2 november om 18.30 uur in een 

Allerzielenviering voor hen bidden. Met liefde en respect 

gedenken wij biddend alle overledenen.  

 

WIJ NOEMEN HUN NAMEN 

Overleden is op: 

 

18-11-2016 Jan Reuvers 70 jaar 

25-12-2016 Joop Nordkamp 65 jaar 

22-01-2017 Henk Olde Hanter 74 jaar 

28-01-2017 Job olde Bolhaar 87 jaar 

15-02-2017 Gerhard Niemeijer 88 jaar 

12-05-2017 Diny Ter Denge-Gorkink 81 jaar 

25-06-2017 Johan Koiter 81 jaar 

07-07-2017 Herman Meulenbroek 83 jaar 

28-07-2017 Gerard Elfrink 84 jaar 

12-08-2017 Ema Otto-Padurean 80 jaar 

14-08-2017 Frans Zuithof 82 jaar 

20-08-2017 Harri Kwekkeboom 90 jaar 

14-09-2017 Rika Spijkerman-Nijland 88 jaar 

 

Zij zijn van ons heengegaan en wij blijven achter. Eens te meer 

weten wij, voelen wij dan ook, wij moeten sterven. Ook wij zullen 

eens de doortocht maken door de dood heen. Zo is onze God voor 

hen en voor ons en voor iedereen op aarde, het leven zelf. 
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Stil staan bij 

wat we verloren 

ooit door de dood van 

ons ontrukt 

 

Een dag, 

terug kijken 

met weemoedig verlangen 

‘n sombere dag 

even weer te voelen die 

heftige pijn om hen 

die we verloren zijn 

 

even stil blijven staan, 

om opnieuw te bezinnen 

en ondanks alles weer te gaan! 
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*OVERLEDEN *         Rika Spijkerman-Nijlant         1929-2017 
 

In 1929 werd Rika geboren op de boerderij aan de Beerninksweg. 

Ze was het eerste kind van de familie Nijlant. Op 30 oktober 1947 

trouwde ze als jong meisje met Hennie Spijkerman en al snel werd 

hun eerste dochtertje Ria geboren. Samen woonden ze toen nog op 

de boerderij. Daarna zijn ze naar de Kerkhofweg verhuisd, waar in 

1955 hun tweede dochter Letty werd geboren. In 1961 verhuisden 

ze naar een nieuw huis aan de Wilhelminastraat, waar ze vele jaren 

gelukkig samenwoonden. In 1980 werd hun eerst kleinzoon Dinant 

geboren. Super trots en blij waren ze! Een jongen in de familie. In 

1983 werd hun kleindochter Haike geboren en kort daarna kregen 

ze nog een kleindochter Ilonka. Hun geluk kon niet meer stuk, 

3 kleine kriebeltjes die het heel goed samen konden vinden.  

Het geluk eindigde in 1995 toen opa overleed. Even fleurde oma 

op toen in 2011 haar eerste achterkleinkind Gio werd geboren. 

Vaak reed ze even op haar scootmobiel naar hem heen. In 2012 

werd haar kleindochter Vajen geboren en in 2015 kreeg ze er nog 

een boefje bij, Des. Vaak zei oma: Dit had ons pa moeten zien 

“2 bussels”! Wat had hij dat mooi gevonden.  

Oma vond het gezellig om met Letty en Ria op pad te gaan. Koffie 

drinken bij Wolters of fietsen in de omgeving. Eens, tijdens zo’n 

fietstocht, stopte ze en zei: “Nu moet ik jullie iets opbiechten: hier 

achter dit bosje is oos Ria verwekt! Wie kwaam van de kermis uut 

Losser”! Toch was het moeilijk voor oma, zo alleen. Geen 

schouder om op te steunen. Ze was al 22 jaar alleen en was het 

alleen zijn moe. Ze wilde niet meer. Rika overleed op 14 

september 2017, alleen, thuis in haar bed. Rust zacht lieve ma, 

oma en overgrootmoeder, we gaan je missen. Op 19 september 

hebben we afscheid genomen tijdens de uitvaartviering en op 20 

september hebben we haar bij haar man Hennie te rusten gelegd op 

het kerkhof. 
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*OVERLEDEN *             Harri Kwekkeboom            1927-2017 

 

Op 27 januari 1927 is Harri Kwekkeboom aan de Lakerinksweg in 

Overdinkel geboren. Op 20 augustus 2017 is hij rustig ingeslapen. 

Harri Kwekkeboom is 90 jaar geworden en hij heeft hij een rijk 

leven gehad. Rijk in de zin van midden in het leven staan en 

omringd zijn door heel veel mensen met wie hij goede contacten 

onderhield, met ieder op een andere manier.  

Een rijk leven met zijn vrouw Regien, van wie wij in 2001 

afscheid hebben moeten nemen.  

Harri was een man die bijna altijd opgewekt was, altijd in voor een 

goede grap. Nooit een slecht woord over anderen.  

Hij was een vader die genoot van de momenten met zijn kinderen, 

een opa die gek was op zijn kleinkinderen, en wie hij allemaal 

even trots was.  

Een man die niet graag alleen was en daardoor extra heeft genoten 

van de jaren die hem en Marietje na het overlijden van Regien 

samen nog werden gegeven. 

De laatste weken van zijn leven werd hij zieker en namen zijn 

krachten af. Na een kortstondig ziekbed is Harri Kwekkeboom op 

20 augustus 2017 overleden.  

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 24 augustus 2017 in 

de Gerardus Majella kerk.  

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de maatjes 

van de Heideploeg die het mogelijk hebben gemaakt dat wij samen 

met alle mensen die hem dierbaar zijn, op een bijzondere wijze 

afscheid van hem hebben kunnen nemen. 

Kinderen fam. H. Kwekkeboom 
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DANK 
Dankbaar mogen en kunnen wij terug kijken op de 105

de
 bedevaart ter 

ere van de heilige Gerardus Majella. Het thema was dit jaar: “Wat brengt 

ons samen”. En hierin mochten wij ervaren, ook dit jaar weer, dat het 

velen samenbracht. De vele vrijwilligers in de voorbereiding en in de 

uitvoering. Zonder namen te noemen, maar wel in alle oprechtheid, wil 

ik u allen dank zeggen voor uw inzet, deelname en uw aanwezigheid. 

Hopelijk mogen en kunnen wij ook in de volgende voorbereiding op de 

106
de

 bedevaart rekenen. Want ook hierin geld: “Vele handen maken 

licht werk”. Ook in de toekomst zijn we u nodig. Nogmaals mijn 

oprechte dank en wat fijn dat u dit wilt doen en hopelijk niet tot volgend 

jaar maar eerder.  

           Pastor Willy Rekveld 

 

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING  2017 
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer 

plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november 

a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in 

de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 

uur. Celebranten zullen zijn:  

Kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, pastoor A.G.M. 

Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van 

Enschede, geassisteerd door diaken Th. Reuling ofs, als permanent 

diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid 

van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns 

Comité. Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar 

uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en 

een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-

gedachtenisviering zal aandacht besteden aan deze Werelddag. Het 

thema van de viering zal voorts te maken hebben met geloofsverdieping. 

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Kon. 

Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht. Na de H. 

Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een 

informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn. 

Voor verdere inlichtingen:  dhr. J.N. Hinke, secretaris 

    Galileistraat 49 

    1223 GL  Hilversum 

    tel.: 035 – 77 29 59 7 
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KORTE  IMPRESSIE  THEATERVOORSTELLING 

MET  BRAZILIAANSE  JONGEREN  OP  DE  OASE 
 

Al in de aankondiging op site en in de streekbladen schreven wij 

enthousiast over de komst van jonge Brazilianen naar de Oase die met 

hun zang, dans en theater iets over de omstandigheden in de arme 

gebieden van hun land willen laten zien. Circa 60 bezoekers vulden 

tijdens deze voorstelling de stoelen voor de Oase Bühne. Was het de dag 

ervoor nog herfstachtig, op deze zondag 1 oktober scheen de zon en de 

temperatuur was aangenaam. De zonneschijn accentueerde ook de 

prachtige kleurrijke kleding die de jongelui droegen.  

Het eerste bedrijf van deze theatervoorstelling verbeelde de armoedige 

omstandigheden op het platteland in het noorden van Brazilië, maar ook 

de alternatieven van de aanlokkelijke grote stad, waar tegelijkertijd de 

sociale saamhorigheid grotendeels verloren gaat en afstandelijkheid en 

eenzaamheid meer de realiteit van elke dag zijn. 

Het 2
e
 deel van de voorstelling toonde de kracht, de lenigheid en de 

waarde van muziek en ritme van een volk wat zijn veerkracht behouden 

heeft.  

Gelukkig heeft de ons aller bekende en geliefde Pater Beda tijdens zijn 

leven projecten gecreëerd waar jongeren een gerichte opleiding kunnen 

volgen die hun zelfredzaamheid en kansen vergroten.Acht weken lang 

trekt sociaal werker Marcos Xenofonte met een groep Braziliaanse 

jongeren door Duitsland, zij treden op als ambassadeurs van de 

UNESCO Kinderculturele Caravan met de groep “Verde Vida”.  

Marcos Xenofonte is ook bekend van zijn vele bezoeken aan de Oase en 

vaak aanwezig met informatie en nijverheidsproducten tijdens de 

“Werelddagen” op het Oaseterrein. Verzuim niet om binnenkort ook de 

gemaakte foto’s op de Oasesites http://oase-gronau-losser.org/nl/ te 

bekijken, want beelden zeggen vaak nog meer dan woorden. 

 

Hartelijke groet van het Oaseteam  

Namens hen Anne de Vries  

PR medewerker. 
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DANKBAARHEID  ALS  GRONDTOON 

 

Misschien vinden we dankbaarheid een beetje een “raar” woord. 

We hebben het zo goed, dat we wel eens uit het oog verliezen, dat 

niet alles, dat we ontvangen, vanzelfsprekend is. 

Toch zijn er veel dingen om dankbaar voor te zijn. Wanneer ik ’s 

morgens bid, dank ik God voor het licht van de nieuwe dag, maar 

ook voor de lekkere bruine boterham, die ik mocht eten. Een goed 

ontbijt is immers niet voor ieder de gewoonste zaak van de wereld. 

Denkt u maar eens aan al die gezinnen, die in de rij staan bij 

voedselbank en maar mondjesmaat te eten hebben; en aan de 

honger wereldwijd. We mogen danken: voor alle goeds dat ons ten 

deel valt en voor het geluk, dat we mogen kennen. 

Echter: soms vinden we het ook wel eens lastig om dankbaar te 

zijn. Zeker in tegenspoed valt het niet altijd mee om ook de 

positieve kanten te blijven zien. Maar toch zijn er mensen die dat 

kunnen. Zo las ik onlangs een artikel over het ontstaan van het 

lied: “Dankt, dankt nu allen God”. Dit lied, dat we in onze kerken 

vaak zingen, is geschreven door de Duitse pastoor Martin 

Rinkhart, in 1636. Het is dan oorlog en de bevolking lijdt niet 

alleen onder het oorlogsgeweld, maar ook door honger en ziekte. 

Te midden van alle rampspoed schrijft hij dit lied. Hiermee wil hij 

God danken. Hij heeft het gevoel, dat God hem helpt om de nood 

van mensen zoveel mogelijk te lenigen. 

Volgens mij begrijpt deze pastoor, dat dankbaarheid voortkomt uit 

liefde tot God, en niet afhangt van de omstandigheden. Dat 

dankbaarheid ook in ons leven de boventoon mag blijven voeren. 
                             

         Pastoor André Monninkhof 

 
 

Zie ook: “Elisabethbode”, 22 september 2017, p. 15 (artikel van Drs. Els J. van 

Dijk). 
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LEVEN  MET  VERLIES Bijeenkomsten in 2017/2018 

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend.  

Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe 

levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren nodigen 

we uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens de 

bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je steun 

hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan elkaar. Dat 

je daar krachtiger en sterker van wordt. Een gevoel van verbondenheid of 

misschien herkenning kan ontstaan, verbondenheid met je zelf en met je 

omgeving. Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat 

iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is. 

We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de pastorie 

van de Onze Lieve Vrouwekerk: O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX 

Hengelo. We beginnen om 14.00 uur met een korte inleiding. Vanaf 

13.30 uur bent u van harte welkom. De volgende data: 24 november 

2017, 18 dec. 2017, 19 januari, 16 februari en 16 maart 2018. Je kunt 

naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar 

een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je aanspreekt. 

Voor meer informatie: tel. 074-2662487 en op internet: www.kcwo.nl 

 

MIDWINTERLICHT 
Al meerdere jaren organiseert de Stichting Heideploeg Gerardus Majella 

Park uit Overdinkel een Midwinterlicht. Dit wordt elk jaar gehouden in 

het kerkebos achter de R.K. Kerk van Overdinkel. Dit jaar is dit op 

zondag 17 december vanaf 16.30 uur na afloop, van het kerstconcert in 

de R.K. Kerk van Overdinkel. Het is een feest voor alle kinderen, samen 

met ouders, oma’s en opa’s. De organisatie zorgt voor gratis lampionnen 

voor alle kinderen en verder is de Kerstman aanwezig die gratis ritjes 

maakt met de arrenslee door het prachtig verlichte bos. Tevens is er een 

verloting en evenals vorig jaar het Rad van Fortuin met vele leuke 

prijzen en voor iedereen is er wel een hapje of een drankje te koop voor 

een lage prijs. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud 

van dit prachtige kerkebos te Overdinkel. 

Namens de stichting Heideploeg 

Piet van der Heijden, secretaris/penningmeester 

Het Welpelo 6 7586 DA Overdinkel 

tel: 053 538 86 89 e-mail: pjvanderheijden@gmail.com 

 

Gerardus Majella                           19 

LEEF  JE  UIT! 

 
De openingsbijeenkomst van JP 

Losser-New Spirit, JP4you2 

Glanerbrug en JOIN US Denekamp 

SAMEN op 22 september j.l. mag met 

37 jongeren en 8 begeleiders uit de 

verschillende plaatsen een succes 

genoemd worden.  

Iedereen verzamelde zich bij de eigen kerk en vertrok op de fiets of in 

auto’s naar BOUNZ in Enschede. We werden ontvangen door Quinten 

en Tara, de Bounzmasters. Nadat we het jaarthema 2017 – 2018 hadden 

gehoord werden de BOUNZregels uitgelegd en konden de jongeren gaan 

springen. Ze konden zich helemaal UITLEVEN !  

Ze speelden Dodgeball met z’n allen en dat was heel gaaf. Er zijn foto’s 

gemaakt. Kijk maar in de app’s of op de websites www.mariavlucht.nl 

en www.lumenchristi.nl 
Wanneer is de volgende keer?, werd mij gevraagd. Mijn antwoord:  

“Het wordt vervolgd, als we TIJD VAN LEVEN krijgen!” 

 

Ans te Lintelo. 

_____________________________________________________ 

 

 

COLLECTE WILLIBRORDZONDAG 
 

Op zondag 5 november aanstaande is het weer 

Willibrordzondag.  

We staan dan stil bij de eerste geloofsverkondiger in 

onze streken, en zijn betekenis ook in de huidige tijd. 

In het kader van deze Willibrordzondag zal er in de 

vieringen in het weekend van 4 en 5 november aanstaande worden 

gecollecteerd voor het werk van de “Katholieke Vereniging voor 

Oecumene – Athanasius en Willibrord”. Deze vereniging bevordert door 

middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische 

samenwerking.  

Meer informatie vindt u op www.oecumene.nl  
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VAKANTIESPELWEEK  OP  DE  OASE 

van 24 t/m 28 juli 2017 
Een heerlijke week spelen en genieten in de buitenlucht. 

Plensbuien, motregen, zon, warmte, alles kwam voorbij. Voor geen enkel 

kind een probleem. Onder dak kon je je vermaken met allerlei 

knutselopdrachten, maar de zandbak had een grote aantrekkingskracht. 

Vele waterbouwwerken zijn er ontworpen en uitgevoerd. De jonge 

ingenieurs hebben nu alvast geoefend voor misschien hun latere beroep. 

Techniek. Samenwerken, ontwerpen, ontdekken, uitvoeren, genieten. 

Regen! Geen probleem. In één hand de paraplu, met de andere hand 

pompen, scheppen, graven en bouwen. Dan is er ook nog de Dinkel. 

Donderdagmiddag een groot festijn. Met het zelfgemaakte visnet 

ontdekken wat er zwemt in het water. Wat een plezier. Biologie. Zien we 

tegenwoordig niet een spotje van Sire? “Jongens moeten jongens zijn!” 

Op de Oase was dat de praktijk en was er geen verschil tussen jongens en 

meisjes. Tussen de middag gezamenlijk aan tafel voor een warme 

maaltijd. Elke dag kwam er iets lekkers uit de keuken met als hoogtepunt 

voor de meesten een heerlijke zelfbelegde pizza uit de leemoven. Daarna 

met je groep al die borden en bestek afwassen en afdrogen. Geen 

gemopper, we willen morgen nog wel een keer corvee. 

’s-Morgens in de kring onder de regenboog de dag beginnen en 

’s-middags op dezelfde plek de dag afsluiten met enkele liedjes, 

begeleidt door de gitaar. 

Groot en klein, Duits en Nederlands hebben samen een fijne week 

beleefd op dit schitterende terrein dicht bij de Dinkel op de Oase. 

Hopelijk kunnen we met deze geweldige groep begeleiders en kinderen, 

volgend jaar opnieuw een spelweek organiseren. In een serie van 35 

foto’s een impressie van de activiteiten zie https://oase-gronau-

losser.org/ 
 

Hartelijke groet van het Oasebegeleidingsteam  

Namens hen Carlien Oldekamp 
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OKTOBER/NOVEMBER VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 

 
OKTOBER 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

WOENSDAG 25 9.30 Euch.       

  Past. Monninkhof       

Donderdag 26 19.00 WG 9.30 Euch.     

  Past. Rekveld Past. Rekveld     

Koor: Caeciliakoor       

Bijzonderheden: Marialof       

Vrijdag 27       19.00 Euch. 

                 Past. Rekveld en Berbée 

Bijzonderheden:                  vrijwilligers/ vieringavond 

ZATERDAG 28     19.00 Euch. 19.00 Comm. 

30e door het  jr.     Past. Rekveld Past. Berbée 

Koor:       dameskoor 

ZONDAG 29 9.30 Euch. 9.30 Euch.     

30e door het  jr. Vicaris Cornelissen Past. Kortstee     

Koor: herenkoor       

NOVEMBER 2017 Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen 

Woensdag 1 9.30 Euch.   9.00 Comm.   

Allerheiligen Past. Monninkhof   Diaken Fons Peters   

Koor: geen koor       

Bijzonderheden:         

Woensdag 1 19.00 Euch.       

Allerheiligen Past. Monninkhof       

Koor: herenkoor       

Donderdag 2 9.30 Euch. geen viering om  9.30   

Allerzielen Pater Kortstee       

Donderdag 2 19.00 WG 19.00 WG 19.00 WG 19.00 WG 

Allerzielen Past.Rekveld+wg werkgroep werkgroep werkgroep 

Koor: dameskoor Dynamique Gemengd koor herenkoor 

Bijzonderheden:         

Vrijdag 3   18.30 Euch.   10.00 Euch. 

    Past. Rekveld   Past. Rekveld 

Koor:       dameskoor 

Bijzonderheden:   aanbidding     

ZATERDAG 4 17.00 WG     17.00 WG 

31e door het  jr. Past. Berbée     Past. Rekveld 

Koor: cd     kinderkoor 

Bijzonderheden: doopviering     doopviering 
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NOVEMBER VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 
 
NOVEMBER 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen 

ZATERDAG 4     19.00 Comm. 19.00 Euch. 

31e door het  jr.     Past. Berbée Past. Rekveld 

Koor:     Op Toon dameskoor 

ZONDAG 5 9.30 Euch. 9.30 Comm.     

31e door het  jr. Past. Kortstee Past. Berbée     

Koor: Ceaciliakoor       

Bijzonderheden:   dames/herenkoor     

MAANDAG 6         

H. Willibrord         

Woensdag 8 9.30 Comm.       

  Past. Berbée       

Koor: dameskoor       

Donderdag 9   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

ZATERDAG 11 19.00 WG 19.00     

32e door het  jr. Past. de Heus Past. Monninkhof     

Koor: kinderk.Overdinkel samenzang     

Bijzonderheden: Martinusfeest+Thomas?       

ZONDAG 12 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Euch. 

32e door het  jr. Past. Monninkhof   Past. Kortstee Pater Korterik 

Koor: Vivace   Gemengd koor herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 

Woensdag 15 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       

Donderdag 16   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

ZATERDAG 18     19.00 Comm.   

33e door het  jr.     par.werkgr.   

Koor:     ?   

Bijzonderheden:         

ZONDAG 19 9.30 Euch. 9.30 Comm.   10.30 Comm. 

33e door het  jr.  Past. Rekveld Past. Berbee par.werkgr. 

  dameskoor    dameskoor 

  Caeciliafeest      

Woensdag 22 9.30 Euch.       

  Past. Monninkhof       

Donderdag 23   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     
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NOVEMBER/DECEMBER VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 
 
ZATERDAG 25  19.00 WG 19.00 Comm.     

Christus Koning par.werkgr. Past. Berbée     

Koor: ?? dames/herenkoor     

Bijzonderheden:   Ceciliafeest     

ZONDAG 26 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Comm. 

Christus Koning Past. Rekveld   Pater Korterik Past. Berbée 

Koor: herenkoor   Gemengd koor Vivace 

Bijzonderheden:         

Woensdag 29 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       

Donderdag 30   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

Koor:         

Bijzonderheden:         

DECEMBER 2017 Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen 

Vrijdag 1   18.30 Euch.   10.00 Euch. 

    Past. Rekveld   Past. Rekveld 

Koor:       dameskoor 

Bijzonderheden:   aanbidding     

ZATERDAG 2 17.00 WG   17.00 WG   

1e Advent Past. Berbée   Past. Rekveld   

Koor: dameskoor       

Bijzonderheden: doopviering   doopviering   

ZATERDAG 2       19.00 Euch. 

1e Advent       Past. Rekveld 

Koor:       dameskoor 

ZONDAG 3 9.30 Euch. 9.30 Comm. 10.00 Euch.   

1e Advent Past. Kortstee Past. Berbée pater van Balen   

Koor: Caeciliakoor dames/herenkoor Schola cantorumvier.  Ad te levavi 

Woensdag 6 9.30   9.00   

  Past. Monninkhof   Past. Rekveld   

Donderdag 7   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

VRIJDAG 8         

Maria onbevlekt ontvangen  

ZATERDAG 9 19.00 WG 19.00 Euch.     

2e Advent Past. de Heus Past. Monninkhof     

Koor: organist(Carlo) dames/herenkoor     

Bijzonderheden: en samenzang       

ZONDAG 10 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Euch. 

2e Advent Past. Monninhof   Vicaris Cornelissen Pater Korterik 

Koor: herenkoor   Gemengd koor herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 
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