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Parochiekrant   
   Glanerbrug 
 

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.  
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug. 
Redactieadres: Demeterlaan 37.  

  

44e jaargang    nr. 6      juli - augustus 2017 
 

 
Graag stel ik mij aan u voor 
 
Paulus Tilma is priesterstudent aan het “Ariënsinstituut”, de priesteropleiding van 
ons Aartsbisdom Utrecht. Komende zomer komt hij in ons werkgebied RK Zuid 
Oost Twente een zomerstage doen: van 27 juli tot en met 16 augustus a.s. U kunt 

hem dus tegenkomen in de parochies Maria Vlucht, Enschede 
en de St. Franciscus van Assisiëparochie. Hier stelt hij 
zichzelf aan u voor: 
“Mijn naam is Paulus Tilma. Ik ben 24 jaar en priesterstudent 
van het Ariënsinstituut. Komende zomer zal ik in deze 
parochie drie weken stage lopen. Als jongste uit een 
Amsterdams gezin met Friese ouders, ben ik opgegroeid in 
Maarssen, dicht bij Utrecht. Na het behalen van mijn 
gymnasiumdiploma ben ik begonnen met de priesteropleiding 
voor het aartsbisdom Utrecht. Na drie jaar op de Tiltenberg 

gewoond te hebben, ben ik naar het Ariënsinstituut verhuisd om mijn studie aan 
de Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht voort te zetten. Sinds februari 
heb ik mijn bachelor afgerond en ben ik nu met de master bezig, die bestaat uit 
twee jaar studie en één jaar parochiestage.  
Naast mijn opleiding tot priester ben ik op vrije dagen actief als zeilinstructeur. 
Een andere hobby van mij is modelbouw. Ook houd ik van muziek maken, zoals 
zingen, piano en accordeon spelen. 
De ervaring me geroepen te weten om priester te worden is niet iets van één 
moment. Door mijn leven heen heb ik vele momenten gekend die mijn verlangen 
om God en de kerkgemeenschap te dienen deden groeien. Door zijn Liefde te 
ervaren in de bijzondere nabijheid van familie en vrienden, door de heilige Schrift, 
het gebed en de sacramenten en in het alledaagse leven, is er een relatie met 
God gegroeid. En vanuit de kracht van deze vriendschap hoop ik als 
priester(student) zijn Liefde door te mogen geven aan de mensen die ik 
tegenkom.  
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In de stage zal ik betrokken zijn bij verschillende liturgische vieringen. Ook zal ik 
graag bij mensen thuis een luisterend oor willen bieden. Verder zal ik proeven 
aan de meer organisatorische kant van de parochie. Ik zie er naar uit veel mooie 
en leerzame ervaringen op te doen tijdens mijn stage in Enschede en omstreken.” 
Tot ziens! 

Paulus Tilma 
 
Parochiekroniek 

 
In de heer overleden:  
 
Mientje Middel-Saris. Zij werd geboren3 februari 1930 en is overleden 25 juni 
2017. De uitvaart was 29 juni 2017 in onze parochiekerk met aansluitend de 
crematie in Usselo. 

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

 

Diensten 
 

Lectoren 
  23-07  10.30   Herman Boek 

 29-07  19.00   Rietie Kenter 
 05-08  19.00   Carla Meekes 
 13-08  10.30   Herman Boek 
 27-08  10.30   Trudy NIjhuis  
 
 

Misdienaars 
        23-07  10.30  Tim Gouma, Annemarie Gouma en Carin van 
    Gemert. 
 29-07  19.00  Fons Kwakman, Wouter Holleman en Pien 
    Verbraeken. 
 05-08  19.00  Miranda Gouma, Tim Gouma en Carin van 
    Gemert. 

  13-08  10.30  Wouter Holleman, Annemarie Gouma en Fons 
     Kwakman. 
 
 

 
Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze periode hun verjaardag vieren. 
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Vieringen 
    
Zo 16-07 10.30 Woord- en communieviering met parochiële 

werkgroep, m.m.v. het dameskoor. 
Intenties: Fam. van Hoogmoed-Brueker; Astrid 
Willemse-Barends; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Jo Bavel; 
Annie Poppink-Hulskotte; Jo de Wals-Nijhuis; Mientje 
Middel-Saris. 
 

Zo 23-07 10.30 Eucharistieviering met pater Korterik, m.m.v. het 
herenkoor. 
Intenties: Truus Werger-Boers; Astrid Willemse-
Barends; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Fam. van 
Hoogmoed-Brueker; Annie Poppink-Hulskotte; Jo de 
Wals-Nijhuis; Truus Metternich-Ebberink; Mientje 
Middel-Saris. 

 
Za 
 

 
29-07 

 
19.00 

 
Eucharistieviering met pastor Kortstee, m.m.v. het 
dameskoor;  
Intenties: Astrid Willemse-Barends; Fam. Damhuis-v.d. 
Straat; Fam. van Hoogmoed-Brueker; Truus 
Metternich-Ebberink; Mientje Middel-Saris. 
 

Vrij 04-08 10.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, in het 
parochiehuis m.m.v. het dameskoor. 
 

Za 05-08 19.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het 
dameskoor. 
Intenties: Truus Werger-Boers; Astrid Willemse-
Barends; Fam. van Hoogmoed-Brueker; Fam. 
Damhuis-v.d. Straat; Fam. Olde Hengel Pots; Mientje 
Middel-Saris. 
 

Zo 13-08 10.30 Eucharistieviering met pater Korterik, m.m.v. het 
herenkoor. 
Intenties: Mieke Schellings-Mensink; Bennie Nijhuis; 
Fam. van Hoogmoed-Brueker; Fam. Damhuis-v.d. 
Straat; Astrid Willemse-Barends; Jo Bavel; Jo Hendriks; 
Fam. Bouwmann-Hagmolen of ten Have en kinderen; 
Fam. Koenders-Kuipers; Mientje Middel-Saris. 
 

Zo 20-08 10.30 Woord- en communieviering met parochiële 
werkgroep, m.m.v. het dameskoor. 
Intenties: Hermine Kuipers-Masselink; Fam. Schutter-
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Hupperetz en Sarah; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Astrid 
Willemse-Barends; Fam. van Hoogmoed-Brueker. 
  

Zo 27-08 10.30 Woord- en communieviering met pastor Carla 
Berbée, m.m.v. het herenkoor. 
Intenties: Astrid Willemse-Barends; Fam. van 
Hoogmoed-Brueker; Fam. Damhuis-v.d. Straat. 

 
Vrij 

 
01-09 

 
10.00 

 
Eucharistieviering in het parochiehuis met pastor 
Rekveld, m.m.v. het dameskoor. 

    
 
Overige Vieringen Maria Vlucht 
  
16 juli 
Maria Geb. EV 09.30 Kortstee; Dameskoor 
Ger. Majella CV 09.30 PWG; Dames - Herenkoor 
19 juli 
Maria Geb. CV 09.30 Harry Kleinrot 
20 juli 
Ger. Majella  EV 09.30 Rekveld 

22 juli 
Ger. Majella EV 19.00 Rekveld Samenzang 
23 juli 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld Herenkoor 
Jacobus EV 10.00 v.Balen Jacobusfeest 
26 juli 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
27 juli 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
29 juli 
Jacobus EV 19.00 Rekveld Gemengdkoor 
30 juli  
Maria Geb. EV 09.30 Kortstee Dameskoor 
Ger. Majella EV 09.30 v.Balen Dames en Herenkoor 
2 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
Jacobus EV 09.00 Rekveld 
3 augustus 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
4 augustus 
Ger. Majella EV 18.30 Rekveld Aanbidding 
5 augustus 
Jacobus CV 19.00 Berbee  
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6 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Kortstee Caeciliakoor 
Ger. Majella CV 09.30 Berbee Samenzang 
9 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld 
10 augustus 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
12 augustus 
Ger. Majella EV 19.00 Monninkhof Samenzang 
13 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof Herenkoor 
Jacobus CV 10.00 Peters Gemengdkoor 
15 augustus 
Maria Geb. EV 19.00 Kortstee Dameskoor 
16 augustus 
Maria Geb. CV 09.30 Berbee  
17 augustus 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
19 augustus 
Jacobus CV 19.00 PWG 
20 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld Dameskoor 
Ger. Majella CV 09.30 PWG  Dames en Herenkoor 
23 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
24 augustus 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
26 augustus 
Ger. Majella CV 19.00 Berbee Samenzang 
27 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld Herenkoor 
Jacobus EV 10.00 Kortstee Gemengdkoor 
30 augustus 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld 
31 augustus 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
 
 
Liturgische agenda 
 

27 juli   Titus Brandsma, priester en martelaar 
5 – 6 augustus  Gedaanteverandering van de Heer 
15 augustus  Maria ten hemelopneming 
22 augustus  Maria Koningin 
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Van uw locatieraad 
 
We hebben gehoord dat de mededelingen uit de Locatieraad met veel 
belangstelling worden gelezen. In onze optiek is het van groot belang op deze 
wijze met leden van de geloofsgemeenschap te communiceren. Op- en 
aanmerkingen van uw kant nemen we graag ter harte.  
 

In deze Parochiekrant willen we de volgende punten met u bespreken: 
Gebleken is dat er nog wat onduidelijkheid is over de openingstijden van het 
secretariaat. Op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur is 
het secretariaat bereikbaar. 
 

De oproep in de vorige Parochiekrant om niet geregistreerde sleutels in te leveren 
heeft tot niets geleid. Jammer!!! 
 

De vrijwilligersavond is dit jaar op vrijdagavond 27 oktober a.s. In de 
Parochiekrant van oktober zullen we u nader informeren over de inhoud van de 
avond. 
 

Op het parkeerterrein achter het Parochiehuis is een container geplaatst op 
verzoek van de Vincentiusvereniging. Graag hebben we deze ruimte beschikbaar 
gesteld ook als dank voor het vele goede werk dat deze vereniging in stilte doet. 
In deze container worden oude boeken opgeslagen. Er waren geloofsgenoten die 
dachten dat het een bouwcontainer was. Wellicht kan de container aan de 
buitenkant wat verfraaid worden. We staan open voor goede ideeën.  
 

De oliebollenviering op oudejaarsdag gaat dit jaar niet door. De reden is dat 
oudjaar op zondag valt en zaterdagavond 30 december een woord- en 
communieviering om 19.00 uur gepland is. Ons voorstel is om aansluitend aan 
deze viering in het Parochiehuis nog even terug te blikken op het jaar onder het 
genot van een kop koffie en de heerlijke oliebollen van Bakkerij Oonk. 
 

Terecht is wel eens de opmerking gemaakt dat we het dameskoor zelden noemen 
in onze bespiegelingen. Het spijt ons zeer. We zijn trots op wat zij presteren en op 
hun medewerking tijdens de verschillende diensten. Wellicht is het mogelijk dat 
het dames- en het herenkoor eens per jaar gezamenlijk de zang verzorgen tijdens 
een tweede zondag van de maand Eucharistieviering. Als het zover is laten we u 
dat graag weten. 
 

We zijn blij dat het team van lectoren is uitgebreid. Graag heten we Herman Boek 
van harte welkom binnen onze geloofsgemeenschap. Herman, geboortig in 
Glanerbrug, woont thans in Losser. Hij is jaren lector geweest en bestuurlijk 
verbonden met de Martinuskerk. 
Nu de vakantie voor de deur staat wensen we u, waar u ook bent, een hele fijne 
ontspannen tijd. 

Namens de Locatieraad,  
Gerard Hammer, voorzitter 
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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 het altijd keurig verzorgde blad “Rondom de toren” van de Hervormde 
gemeente staat dominee Scheer stil bij de betekenis van het christen zijn en bij 
de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Diezelfde dominee Scheer laat zich 
interviewen door twee kinderen. Daarnaast de aankondiging dat de gemeente de 
Bezoekersgroep opnieuw vorm gaat geven en ook aandacht voor de samen-
voeging met de gereformeerde gemeente. Op 18 juni was de “startdienst” waarin 
de voorgangers van gereformeerden en hervormden samen voorgingen in de 
dienst. Van 17 op 18 juni brachten 9 jongelui een “nacht zonder dak” door in 
zelfgemaakte hutten van plastic, karton en ander afvalmateriaal. Ze zamelden 
maar liefst 700 euro in voor hulp aan straatkinderen. Hartverwarmend. Tenslotte 
nog het nieuws dat er een nieuwe maaiploeg is gevormd die het gazon om de 
kerk gaat bijhouden.  
 

Uit Losser komt het nieuws dat op 20 en 21 mei het weekend van de Losserse 
missionarissen was, dat de Vastenactie in Losser/Overdinkel het schitterende 
bedrag van ruim 12.000 euro opbracht, dat er op 30 mei een dag voor de zieken 
en ouderen was en dat er op 3 juni een Boeldag was waarop parochianen spullen 
van de vm Martinusparochie (met uitzondering van liturgische voorwerpen) 
konden bemachtigen.  
 

In Lonneker  is het kwartaalblad van de pastoraatsgroep huis aan huis verspreid 
en op 25 juni was er een openluchtviering bij de Jacobuskapel op de Lonneker 
Es. Aan bezoekers werd gevraagd om een mooie steen mee te nemen naar die 
viering en die bij de kapel neer te leggen. Aan de parochianen aldaar ten slotte 
nog de oproep naar nieuwe misdienaars voor de uitvaarten. 
 

In Overdinkel kon de penningmeester bekend maken dat tot eind mei een bedrag 
van bijna 10.150 euro binnenkwam als kerkbijdragen over 2017. De redactie van 
het parochieblad is dringend op zoek naar bezorgers voor het blad en ten slotte 
nog het bericht dat er op 14 september een dag voor zieken en ouderen zal zijn 
die begint met een eucharistieviering. 

Redactie. 
 
Wat u moet weten over uitvaartvieringen 
 
In de vorige Parochiekrant hebben we u meegedeeld dat we een aantal regels 
rondom Uitvaartvieringen hebben aangepast. De reden is dat we hiermee een 
zelfde lijn willen volgen als in de andere geloofsgemeenschappen binnen onze 
Parochie en elders in Twente. 
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De belangrijkste wijzigingen zijn dat tijdens een Avondwake de baar van de 
overledene in de kerk opgesteld mag worden en wel voor het rechter zijaltaar. 
Indien de nabestaanden het wensen kan op deze plek na afloop van de viering 
ook afscheid genomen worden van de overledene en is er gelegenheid tot 
condoleren. Tijdens een Afscheidsviering in de avonduren dan wel een 
Uitvaartviering overdag is de baar als vanouds opgesteld voor het hoofdaltaar. 
Wel kan na deze vieringen in de kerk afscheid worden genomen en gecondoleerd 
worden voor het rechter zijaltaar. 
Natuurlijk kan ook gebruik worden gemaakt van de uitstekende faciliteiten van 
Uitvaarthuis Vredehof naast de kerk om op deze plek afscheid te nemen van de 
overledene en de familie aldaar te condoleren. 
 

En als men het condoleren vergezeld wil laten gaan van een kop koffie of thee, 
dan biedt het Parochiehuis daartoe een goede gelegenheid. 
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de viering in de kerk, het afscheid 
nemen van de overledene en de gelegenheid tot condoleren blijft primair een 
zaak van de nabestaanden na overleg met de Uitvaartonderneming. Tijdens de 
viering is de kist altijd gesloten, tijdens het afscheid nemen kan de familie kiezen 
voor een gesloten, dan wel geopende kist. 
De ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 juli 2017. 
 

Namens de Locatieraad, 
Gerard Hammer, voorzitter 

 
Kralen van de Heiligste Rozenkrans 
 

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende 
houden of hielden. 
 

Een afspraak met God! 
“Toen ik drie jaar geleden te horen kreeg dat ik kanker had en dat er geen enkel 
perspectief was, ben ik met God gaan praten. Ik heb gezegd: “Of Jij haalt me nu 
en dan moet ik daar genoegen mee nemen. Dan gaan we samen een potje 
kaarten of zoiets, maar daarna ben Jij weer druk met van alles en nog wat en kan 
ik me zitten vervelen. Of,..Jij laat me hier bij Frank en de kinderen en dan gebruik 
ik de tijd om wat voor Jou te doen. Dan ga ik Jouw Boodschap uitdragen en 
proberen om goed werk te doen. Nou, en tot dusver werkt die afspraak aardig 
goed naar twee kanten, denk ik.” 
 
Aldus Germaine Hering-Volmbroek, 41 jaar en 7 jaar getrouwd met Frank Hering. 
Samen hebben ze twee kinderen, de 5- jarige Waldemar en Annika van 3 en 
samen wonen ze in het oude postkantoor aan de Veldstraat. Van dat oude 
postkantoor is nu evenwel niets meer terug te vinden. De woonkamer getuigt van 
de aanwezigheid van kinderen. Overal hangen kunstwerken van de twee en 
duidelijk is dat zij de ruimte en gelegenheid krijgen om van een onbezorgde jeugd 
te genieten. Dat onbezorgde gaat overigens wel met de nodige hobbels en 
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hindernissen gepaard vanwege de ziekte van Germaine. Maar daarover straks 
meer.  
Germaine is geboren op 22 augustus 1975 en heeft een oecumenische 
achtergrond; vader is katholiek en moeder hervormd. Ze vertelt dat ze tot en met 
de middelbare school een regelmatige kerkganger was die nu eens in de 
hervormde kerk meevierde, dan weer een H. Mis in de katholieke kerk bijwoonde. 
De thans 41-jarige is opgeleid als chemisch laborant en werkte bij Ten Cate in 
Nijverdal en bij Pentair. Op dit moment is ze ivm haar gezondheidsproblemen 
volledig afgekeurd. Maar dat betekent bepaald niet dat ze stilletjes thuis op de 
bank zit. Zodra haar energiebalans dit toelaat, is ze bezig als vrijwilligster binnen 
onze geloofsgemeenschap. In 2010 trouwt Germaine met Frank tijdens een 
indrukwekkende huwelijksviering die gesloten wordt door Patrick Kuipers. Niet 
lang nadat Waldemar gedoopt is, hoort ze dat de communiewerkgroep overweegt 
te stoppen met het werk bij gebrek aan nieuwe leden. “Dat nooit!” denkt 

Germaine, “Waldemar is gedoopt 
zodat hij hier ook de communie mee 
kan maken!”. Ze meldt zich aan bij de 
werkgroep, komt terecht in de groep 
kinder- en gezinsviering en richt in 
2014 de creatieve groep op. Doel van 
deze laatste groep is een 
laagdrempelige kerk voor kinderen te 
maken. Kinderen moeten met plezier 
naar de kerk gaan omdat er iets voor 
hen te doen is, omdat ze er zelf actief 
kunnen zijn. Daar gaat het om; 
kinderen(met hun ouders) moeten de 
kerk weer een mooie plek vinden om 
naar toe te gaan. En dat kan prima op 
een creatieve manier, is de 
overtuiging van Germaine. Ze gaat er 
met alle kracht en energie tegenaan. 
  
Maar helaas komt er zand in de 
geoliede machine. Ze wordt ziek. Een 
zeer agressieve melanoom zaait zich 
uit naar haar lever en ze wordt zo ziek 
dat er voor haar leven wordt gevreesd. 
Gelukkig is er één arts die het risico 

van een operatie aandurft en dat betekent de redding voor de patiënte. Na deze 
operatie volgen chemobehandelingen en daarna een immuuntherapie. Dit alles 
hakt er behoorlijk in en het betekent dat de gezondheid van deze “parel van de 
rozenkrans” een stevige knauw krijgt. Ze moet haar werkzaamheden drastisch 
inperken en kan alleen nog iets doen als haar energiebalans dit toelaat. Van 
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echtgenoot Frank mag ze alleen nog de dingen doen die ze echt leuk vindt en als 
ze aan iets nieuws wil beginnen, kan dat alleen als er tenminste nog één persoon 
bereid is om de kar mede te trekken. Op dit moment ziet de gezondheidssituatie 
er positief uit, maar het blijft nog spannend het komende jaar. Pas na drie jaar kan 
met enige zekerheid worden vastgesteld of het lichaam vrij is van kanker.  
 

Germaine’s echtgenoot Frank is voor de meeste parochianen geen onbekende; 
hij is niet voor niets meer dan een kwart eeuw misdienaar in onze kerk geweest. 
 

Frank Hering wordt geboren op 1 oktober 1969 en werkt nu als medewerker 
Publiekszaken bij de gemeente Borne. Als jochie van een jaar of negen wil hij 
heel graag bij het kinderkoor, maar hij wordt daarvoor naar eigen zeggen 
afgekeurd omdat hij niet zuiver zou zingen. “Dat was een behoorlijke klap en het 
zit me eigenlijk nog steeds niet helemaal lekker!”, laat Frank met een knipoog 
optekenen. Het gevolg is wel dat hij zich dus maar aanmeldt als misdienaar en 
dat blijft hij uiteindelijk een jaar of 27. Hij vindt dat misdienen zo leuk omdat hij 
dan iets te doen heeft in de kerk en omdat hij ook door de week (onder 
schooltijd!) af en toe een rouw- of trouwmis mag dienen. De jonge misdienaar 
wordt acolyth en zorgt er samen met Patrick, Chéryl en Marianne Kuipers, met 
Tom Verbraeken en met de familie Elferink voor dat in onze parochie een grote 
en enthousiaste groep van ruim 40 misdienaars ontstaat.  
 

Frank hierover: “Patrick deed het inhoudelijke deel, de overige enthousiastelingen 
regelden de rest. We organiseerden naast het misdienen ook activiteiten zoals 
bingo’s, speurtochten of een weekendkamp. Het was een mooie club samen en 
het liep ook als een tierelier. Toen er minder vieringen kwamen, kwamen de 
kinderen ook minder vaak aan de beurt en vielen er velen af. Ik heb het zelf 
volgehouden tot 2006 en toen vond ik het mooi geweest.” 
 

In 2010 wordt Frank gepolst om zitting te nemen in de pastoraatsgroep, omdat hij 
eerder al heeft aangegeven dat hij wel weer iets wil doen voor de parochie. Maar 
het werk levert hem –de doener pur sang- minder voldoening op dat hij heeft 
gedacht. Er wordt veel gepraat en het overleg verloopt soms te moeizaam. Dat 
frustreert. Frank is vast van plan om zijn termijn van 4 jaar vol te maken en er dan 
mee te stoppen, maar de ziekte van Germaine gooit roet in het eten. Als het 
vonnis over zijn vrouw wordt geveld, stopt Frank per direct met de pastoraats-
groep. Hij is thuis nodig, wil zijn vrouw bijstaan en wil en moet er zijn voor de 
kinderen. In de praktijk komt het erop neer dat hij naast zijn werk in Borne ook het 
overgrote deel van de huishoudelijke taken voor zijn rekening neemt. Ter 
ontspanning loopt hij hard, luistert hij naar muziek, fotografeert veel en verdiept 
zich in een goed boek. Op termijn zou hij wel weer iets kunnen en willen doen 
voor de geloofsgemeenschap, maar dan een klus op ad hoc basis en iets waarbij 
zijn analytische en pragmatische inslag tot hun recht komen.  
Wat de toekomst betreft van dit paar, is dus veel zo niet alles afhankelijk van de 
gezondheid van Germaine. “Eerst overleven”, luidt het motto van het gezin 
Hering. Dat betekent overigens niet dat ze afwachten en maar zien hoe de zaken 
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verlopen. Nee, de Herings zijn aanpakkers en bovenal ook strijdvaardig. Ze geven 
niet op. Toen niet en nu helemaal niet. Germaine blijft zich inzetten voor de 
geloofsgemeenschap van Glanerbrug en vooral voor de kinderen: “Ik neem de tijd 
om iets voor God terug te doen, zolang Hij mij de tijd geeft!” en Frank staat zijn 
vrouw bij in de strijd. Parels van onze rozenkrans, die twee van Hering! 
 

Redactie. 
 
Onze eerste Thomasviering 
 

Het was een mooie viering op de ochtend van 18 juni jl., 
voor het eerst in Glanerbrug een Thomasviering! 
Het thema was twijfel, maar ondertussen toch ook weer 
even ontmoeten. Hoewel de kerk niet geheel vol zat, 
hebben we toch vele positieve berichten mogen 
ontvangen van de aanwezigen. Reden genoeg om door te 
gaan met de Thomasviering in Glanerbrug! Tijdens de 
Heilige Chaos werden o.a. kaarsen aangestoken, 
geluisterd naar het kinderkoor, voorbede geschreven en 
gebruik gemaakt van de klaagmuur. Het was een mooi samenzijn. Wij danken 
Rietie Kenter, het kinderkoor en de werkgroep Thomasviering voor deze prachtige 
ochtend!  
Wist u trouwens dat de werkgroep thomasviering nog vrijwilligers zoekt? 
Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u een mailtje sturen naar 
feya_82@hotmail.com. 
 
Vanuit die inspiratie komen wij in beweging 
 

We zijn alweer halverwege 2017. Volop in de zomer, met een druk najaar in het 
verschiet. Op deze plaats willen we graag een kijkje geven in onze agenda, zodat 
u een indruk heeft van wat de pastoraatgroep zoal doet en heeft gedaan. We 
begrijpen dat veel van wat wij doen onzichtbaar is. 
De pastoraatgroep komt gemiddeld elke twee maanden bij elkaar en twee tot drie 
keer per jaar overleggen wij met de locatieraad. Daarnaast hebben wij twee tot 
drie keer jaar overleg met de andere pastoraatgroepen binnen Maria Vlucht. Er 
wordt dus veel overlegd via verschillende lijntjes. Lopende zaken die aan de orde 
komen zijn: communicatie onderling, met het pastoraal team en opbouwwerk via 
de (sociale) media, te weten de website www.mariavlucht.nl en de 
Facebookpagina’s www.facebook.com/HRozenkrans en 
www.facebook.com/Mariavlucht. Daarnaast houden we contact met zoveel 
mogelijk vrijwilligers, zoals met de verschillende werkgroepen, de koren, lectoren 
en parochiële voorgangers. Maar ook pastorale zaken zoals nazorg voor 
nabestaanden en ziekenbezoek houden we in de gaten en verzorgen wij voor 
zover het bij ons bekend is. Kent u iemand die dergelijke zorg nodig heeft, een 
luisterend oor, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen!  

mailto:feya_82@hotmail.com
http://www.mariavlucht.nl/
http://www.facebook.com/HRozenkrans
http://www.facebook.com/Mariavlucht
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Op al deze manieren willen we de kwaliteit van onze geloofsgemeenschap hoog 
houden. 
Met de andere pastoraatgroepen van heel RK Zuidoost Twente hebben we ook 
goed contact. We zijn in maart bij elkaar geweest om elkaar te inspireren en later 
in mei met de pastoraatgroepen van Maria Vlucht. Vragen die aan de orde 
kwamen zijn: wat zet jou in beweging en waar haal je je inspiratie vandaan? Dat 
zijn vragen die iedereen zichzelf kan stellen en die ruimte geven aan verdieping 
en ontmoeting. Vanuit die inspiratie komen wij in beweging om voor u en onze 
geloofsgemeenschap opbouwend bezig te zijn. 
Daarnaast zijn we natuurlijk ook met praktische zaken bezig: vanuit de 
pastoraatgroep zijn we actief verbonden met de werkgroepen doopvoorbereiding, 
eerste H. Communie en H. Vormsel en verzorgen we rondleidingen in onze kerk 
voor de basisscholen. Ook is één van ons betrokken bij de planning van de 
vieringen en ondersteunen we andere liturgische initiatieven, zoals de 
Palmpasenoptocht en laatst een eerste Thomasviering en een komende Twentse 
Viering op zondag 22 oktober. Over deze Twentse Viering zult u volgende maand 
meer informatie krijgen. 
Naast dit alles ondersteunen wij de jaarlijkse oecumenische vieringen met de 
andere kerken; te weten de viering van Week van Gebed in januari, de 
tweejaarlijkse viering in het kader van Kerkennacht (afgelopen juli op het Oase-
terrein, waarover u ook elders kunt lezen) en de komende Vredesviering in 
september. We onderhouden hartelijke contacten met de protestantse kerken van 
Glanerbrug, Overdinkel en Losser, met de kerkentuin Oase en met de Syrisch-
Orthodoxe gemeenschap in Glane en weten elkaar bij vieringen te vinden.  
Op dit moment werken we al aan de voorbereidingen voor Allerzielen en samen 
met de locatieraad aan onze jaarlijkse vrijwilligersavond (dit jaar op vrijdag 27 
oktober) en de aangekondigde parochieavond op donderdag 16 november a.s. 
(noteert u deze data alvast in uw agenda!).  
Kortom, er gaat heel wat om in onze pastoraatgroep. We zijn er voor u! Niet 
alleen voor mooie vieringen, maar ook voor kwaliteitsbewaking, goed overleg en 
vooral een warm hart en een luisterend oor. Achterin de parochiekrant vindt u 
onze telefoonnummers. Graag tot ziens! 
 

De pastoraatgroep 
Mien Besseler, Feya Bakker, Rietie Kenter, Martin Kuipers en Lidy Weber 
 
Eerste H. Communie 21 mei 2017 
 

Na een intensieve voorbereidingsperiode met rondleidingen door de kerk, zelf 
brood bakken, een heel lespakket, een presentatieviering en wat dies meer zij, 
ontvingen op een stralende zondag 21 mei jl. achttien jongens en meisjes hun 
eerste Heilige Communie. Alle kinderen bij deze van harte gefeliciteerd met deze 
mijlpaal!  
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Leer mij leven, leer mij groeien 
leer mij als een bloem te bloeien 

leer mij elke dag voortaan 
enkel in Uw zon te staan! 

 

Op onze Facebookpagina www.facebook.com/HRozenkrans kunt u meer foto’s 
terugvinden! 
 

 
 

Twee communicantjes hebben hun beleving van de Eerste Heilige Communie 
geprobeerd te verwoorden. 
 

De communie was geweldig! Ik was er met mijn vrienden. Het 
hoeft niet zei papa. Maar dat is raar want dan krijg je ook geen 
feestje. Je moet wel een paar zinnen lezen, als je dat leuk vindt. 
Ik trok steeds een lach op mijn gezicht. Mijn familie was er ook, 
ook de families van de andere kinderen waren er. HET FEEST 
WAS HEEL ERG LEUK!! 
      Siemon Bakker 
 

De voorbereiding was mooi maar ook best intensief. Het was vooral een mooi 
moment om nieuwe mensen te ontmoeten. Het zou geweldig zijn dat ze elkaar 
blijven opzoeken in het geloof, in de kerk en als mens. 

http://www.facebook.com/HRozenkrans


 

14 

Op school hebben lessen gehad over Jezus en God.  Thuis 
schreven we ook dingen in de map. We deden een speurtocht in 
de kerk. We mochten een broodje bakken op echt vuur. Bij de 
Communie konden we alles goed zien, want we zaten helemaal 
vooraan. De fotograaf maakte foto’s van ons.  
We kregen na de Communie de Bijbel als mooie cadeau. Ik heb 
hem al helemaal zelf uitgelezen. Na de Communie in de kerk 
had ik thuis een mooi feest. We hebben daarna nog een viering 
gehad in de kerk in Losser. Hier was het heel leuk, ik heb daar 
een mooie medaille gemaakt.  
       Jesse Dunhoft 

 
 

 Copy en misintenties 
   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 2-09 t/m 29-09) graag 
 inleveren vóór donderdag 17 augustus 2017. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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Samen 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 
dan eerst iets vertellen over Banneux. Banneux is een 
piepklein dorpje in de Belgische Ardennen, op 9 van de 
10 landkaarten zult u het niet vinden zo klein is het. Het 
ligt op 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. Maar waarom is dit kleine 
dorpje zo belangrijk voor al die pelgrims. Even buiten 
het dorpje woonde de fam. Becó, zogenaamd niet van het deftigste volk, een 
groot gezin dat het ook met de godsdienst niet te nauw nam. Het bedevaartsoord 
ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2 december 2011) 
verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was 
verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres ("Maagd van de 
Armen") had genoemd. Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; 
deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de Mariaverschijningen, de 
voortuin van het huis van de familie Beco, gebouwd en ingezegend. 
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. 18.00 uur Diner om 20.00 
uur avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na ontbijt vertrek naar Banneux 
om 10.30 uur Internationale Hoogmis, 13.30 Kruisweg, 15.00 uur Plechtige 
ziekenzegening, daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland 
maken we de laatste stop.  
De twee 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 2 persoonskamer € 8,35.  
en voor eenpersoonskamer € 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  Dhr. G. van Osnabrugge 
074 - 73 70 100  0548 – 363 452 
 
Dit kan niet waar zijn 
 

Het gebeurde tijdens een uitvaart in onze kerk. Bij binnenkomst was hij mij al 
opgevallen.  Hoe vaak zie je nog een priester in zwart pak met witte boord? Hij 
nam plaats in de rechterzijde van het middenschip. Tot zover niets aan de hand. 
Maar bij het te communie gaan viel hij nogmaals op. Toen hij zag dat aan zijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariette_Beco
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1921
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_%28moeder_Jezus%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/1933
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverschijning
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kant de communie werd uitreikt door een acoliet koos hij plotseling voor de kant 
waar pastor Monninkhof de communie uitreikte. Ik dacht meteen, dit kan niet waar 
zijn. Hij liet de acoliet voor joker staan. Deze trok zich het gebeuren nauwelijks 
aan en bleef trouw op zijn post. Misschien is het voorval maar door enkelen 
opgemerkt maar ik ben van mening dat zoiets niet kan en mag.  Kan deze 
parochiekrant ook naar kardinaal Eijk? Ben benieuwd wat hij hiervan vindt. 
 

      Een betrokken parochiaan 
 

Redactie: De inhoud van deze ingezonden brief is voor verantwoordelijkheid van 
de betreffende parochiaan, naam is bekend bij de redactie.  
 
 

Onder de Open Hemel 
Verslag viering op OASE-terrein 
 
Zondag 25 juni 2017 was er een mooie 
oecumenische openluchtviering '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 bij 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 die 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. Tussendoor 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. Er was volop 
ruimte voor ontmoeting en gelukkig bleef het tijdens de koffie na afloop droog! 
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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 en meegebracht lekkers. Op onze website staat een fotoalbum 
met foto’s en zelfs een filmpje van deze bijzondere viering. U kunt er rechtstreeks 
komen via: https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/kerkennachtviering-2017-op-
oase-terrein of gewoon via de startpagina www.mariavlucht.nl en dan klikken op 
Foto’s (bovenin de pagina). Kerkennacht wordt elke twee jaar in de zomer 
gehouden op initiatief van de Raad van Kerken. Dus in 2019 vindt de 
eerstvolgende Kerkennacht weer plaats. Ook via onze Facebookpagina kunt u op 
de hoogte worden gehouden. Kijkt u op: www.facebook.com/Mariavlucht 
 

       Rietie Kenter 
 
Afrikadag op het Oase terrein 
 

Ieder jaar reserveert de Oase vereniging een zondag waarop wordt stil gestaan 
bij een achterstandsgebied in de wereld. Deze keer stond dit evenement in het 
teken van de hongersnood in Afrika. Naast diverse informatie standjes en aanbod 
van producten uit Afrika draaiden er korte films met kritische noten en 
interessante wegwijzers naar verbetering. De bezoekers konden ook genieten 

van Afrikaanse 
gerechten en 
prachtige muziek en 
zang uitgevoerd 
door de groep 
“Sanewat”.  
De dag sloot om 
17.00 uur met een 
Oecumenische 
versper met als 
thema “honger naar 
gerechtigheid in de 
wereld”. 
 

 
 

 De kerk op internet 
 
Wilt u actuele informatie over vieringen of foto’s bekijken en verslagen en 
achtergronden lezen? Kijkt u dan eens op de website van onze parochie: 
www.mariavlucht.nl 
Ook onze kerk heeft daar een eigen pagina: als u klikt op Glanerbrug, dan kunt u 
over onze geschiedenis lezen, de parochiekrant nog eens nalezen en alles te 

https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/kerkennachtviering-2017-op-oase-terrein
https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/kerkennachtviering-2017-op-oase-terrein
http://www.mariavlucht.nl/
http://www.facebook.com/Mariavlucht
http://www.mariavlucht.nl/
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weten komen over komende bijzondere vieringen onder Nieuws en Activiteiten. 
Voor Jongeren is natuurlijk de pagina van het Jongerenpastoraat onmisbaar: 
onder het kopje Jeugd vindt u van alles van hun gading. Kortom, de website is er 
voor jong en oud! 
Nog actueler èn interactief is Facebook: daar kunt u reageren op berichten en 
gemakkelijk en snel op de hoogte worden gehouden van aankondigingen en 
wijzigingen met betrekking tot vieringen. Er is een Facebookpagina van Maria 
Vlucht: www.facebook.com/Mariavlucht èn een Facebookpagina van onze eigen 
kerk: www.facebook.com/HRozenkrans. Allebei de moeite waard om te liken, 
zodat u niets meer hoeft te missen! 
 
Brommers voor Burkina Faso 
 
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-
collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA 
aandacht voor een bijzonder project: Brommers 
voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen 
zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers 
zijn hier van levensbelang. 
Veldwerkers rijden met brommers naar de dorpen om voorlichting te geven, 
dokters te brengen, patienten te halen, om drinken en eten te brengen. Het 
komende jaar heeft de lokale organisatie 24 brommers nodig. MIVA hoopt met de 
bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En 
daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst.  
De bisschoppen van Nederland bevelen deze actie dan ook van harte aan.  
 

 

http://www.facebook.com/Mariavlucht
http://www.facebook.com/HRozenkrans
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Dagboek van een herdershond 
 
Onlangs zag ik een fragment uit de veelgeroemde 
serie “Dagboek van een herdershond” over een 
kapelaan in Zuid-Limburg die met vallen en 
opstaan probeert de parochianen bij te staan. Een 
mooi tijdsbeeld dat bij velen ongetwijfeld warme 

herinneringen boven brengt. Het beeld van een kapelaan als herdershond is een 
mooie vondst.  
De pastoor als herder en de kapelaan dus als degene die moet zorgen dat de 
kudde op het rechte pad blijft. Toen ik de serie kort geleden terugzag, schoten me 
ook onze eigen kapelaans te binnen. Niet dat die maar in de verste verten leken 
op kapelaan Erik uit de tv-serie, maar toch. Dan zie ik kapelaan Scholten die veel 
tijd en energie stak in de jeugd van de parochie. Een man die niet bepaald de 
gave van het woord had, maar wiens goedige en trouwe uitstraling dat tekort 
meer dan goed maakte. Dan zie ik ook zijn opvolger, de bevlogen en 
welbespraakte Theo de Bruin. Onvermoeibaar in de weer om de jeugd bij de 
kudde te houden en die er niet voor terugschrok om zichzelf als “nozem” te 
betitelen. De man ook die een schok veroorzaakte door vanaf de preekstoel zijn 
uittreding uit het ambt aan te kondigen.  
Na hem kreeg pastoor Egberts als nieuwe kapelaan Wim Standaard toegewezen. 
Een zeer toegewijde, betrokken en degelijke man die net als zijn voorganger ook 
aan de parochie moest meedelen dat hij gevallen was voor de charmes van een 
jongedame uit de parochie.  
En de man die hierna kwam, is misschien wel de meest onderschatte kapelaan uit 
de geschiedenis van onze parochie geweest. In zijn preken was Harry Hendriksen 
misschien minder inspirerend, maar in zijn daadkracht des te meer. Een 
onvermoeibare sjouwer om de beste parochianen op de beste plaatsen te krijgen, 
zodat de parochie toekomstbestendig zou kunnen zijn. Hij was de laatste van de 
“herdershonden” en werd uiteindelijk geheel terecht gepromoveerd tot pastoor.  
 

Bijzondere personen gedurende vele decennia die allen op hun eigen wijze het 
leven van parochianen hebben beinvloed. Die met hun talenten de parochie 
hebben gediend. Ik denk wel eens dat het gemis van die onvermoeibare sjouwers 
er wellicht de oorzaak van is geweest dat de kudde op drift is geraakt. Dat velen 
zijn afgedwaald en zoekende zijn naar zingeving. De tijd is niet terug te draaien, ik 
weet het. En ook niet alles uit die “goede oude tijd” was de moeite van het 
bewaren waard. Maar toch mis ik het af en toe; die tijd van de “herdershond”. 
 
Tot zover,  
Japie. 
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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 – wo - 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: 06-40193758, 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 vd 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. 06-300988833; 
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999; 
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558. 

mailto:secretariaatolv@ziggo.nl
mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl/
mailto:r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
mailto:Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com

