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Wees niet bezorgd: 

God weet wat u nodig hebt! 

 

 

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 
3 16 – 22 jan. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

4 23 – 29 jan. Pastor Rekveld 06-20874866 

5 30 jan-6 febr. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

6 7 – 12 febr. Pastor Rekveld 06-20874866 

7 13 – 19 febr. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

8 20 – 26 febr. Pastor Rekveld 06-20874866 

9 27 febr. – 5 maart Pastoor Monninkhof 06-22786151 

10 6 – 12 maart Pastor Rekveld 06-20874866 

11 13 – 19 maart Pastoor Monninkhof 06-22786151 

12 20 – 26 maart 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 

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. 2 23 maart t/m 21 juni 

Nr. 3 22 juni t/m 23 augustus 

Nr. 4 24 augustus t/m 25 oktober  

Nr. 5 26 oktober t/m 6 december 

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

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven  

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

Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de 

begraafplaatscommissie. 

Leden commissie:  

Hans Morshuis    - beheerder      053-5382178 

Tonnie Breuker  - beheerder/onderhoud  053-5383309 

Johan Abbink    - penningmeester     053-5382180 

Joke Kupers       - kerkhof archief         053 5384051 

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl. 

 

 

REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 

Jan Hesselink    5383717 

Mirjam Vaanholt   5383446 

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 per 31 december bedraagt: € 15.545,00.   

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Het bedrag is ongeveer € 1.500,00 lager dan vorig jaar.  

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail jhuitink@outlook.com 
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PASTOR PRAAT 
 

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de 

liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met 

dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om 

weer eens na te denken over wat we  

met de woorden uitspreken. Deze editie buigen we ons over…. 

 

- Onze Vader die in de hemel zijt… 

Het gebed die Jezus aan zijn vrienden leerde toen zij vroegen: ‘Heer leer 

ons bidden’ mag ook ons uitnodiging om God Vader te noemen. Een 

God die zichtbaar is geworden in Jezus. God die vanuit die hemel wil 

delen in ons mens zijn. Een dierbaar lied is dan ook voor mij het lied: Uit 

uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht met een naam en 

een gezicht. Even weerloos als wij mensen. God als Vader  en  jezus 

spreekt hierover vol  van liefde. De liefde die vanuit die Vader uitgaat is 

Jezus liefde naar  ons toe. De Vader zo zegt Hij is een met mij en ik met 

hem. Jezus noemt dan ook zijn Vader ABBA is Pappa. Dit klinkt 

zachter, liefdevoller en nabij. Onze Vader, die als een Barmhartige 

Vader naar ons omziet en een naam en een gezicht voor ons wil zijn. Dit 

mag ons uitnodiging om een naam en een gezicht te zijn. Of mogen wee 

zeggen : Hij wil het leven met ons delen als wij willen delen waartoe zijn 

Zoon ons oproept wanneer Hij zijn vrienden en daarmee ook ons dat 

gebed geeft dat de eeuwen door heeft geklonken en is gebeden. Dat dit 

gebed gericht aan de Vader in de hemel  ons mag uitnodigen en 

aanzetten  mensen te zijn waartoe het ons oproept.  

Pastor Willy Rekveld 

 

- Uw Naam worde geheiligd… 

Wie of wat is God eigenlijk? Die vraag heeft geleid tot vele namen voor 

God al naar gelang zijn of haar betekenis voor mensen. Zo wordt Hij de 

Eeuwige genoemd,  denkend dat God er altijd is geweest en zijn zal. Of 

men noemt Hem de Barmhartige omdat God uit de bijbel naar voren 

komt als een god, die het altijd opneemt voor de kleinsten. Niet Ezau 

ontving de zegen en het erfrecht van aartsvader Izaak, maar zijn jongere 

broer Jacob. Niet één van de oudste zonen van Isaï werd de tweede 

koning van Israël, maar hun jongste broertje David die herder was. Jezus 

van Nazareth nam het vaak op voor de kleinsten of stelt hen ten 
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voorbeeld aan de groten der aarde. Zo wordt God ook ‘de Liefdevolle’ 

genoemd, of ‘de Rechtvaardige’, ‘Hij die ruimte geeft en vrijheid schept’ 

en ga zo maar door. Ik zelf vind de mooiste naam voor God toch nog 

steeds de naam waarmee Hij zich in de woestijn bekend maakte aan 

Mozes: ‘JHWH’, wat wij uit het Hebreeuws kunnen vertalen als ‘Ik zal 

er zijn voor jou’. Zo is God er voor iedereen op een andere wijze, want 

allen hebben wij Hem op een eigen, andere wijze nodig. En dan bidden 

wij in het Onze Vader, ‘uw Naam worde geheiligd’. Heiligen, in het 

Hebreeuws ‘Kadash’, betekent ‘apart zetten’. Als wij bijvoorbeeld een 

kerk als een gewijde, heilige ruimte ervaren, komt dat omdat we die 

ruimte apart gezet hebben van de ruimte waar de rest van ons dagelijks 

leven zich afspeelt. Je kinderen zijn je heilig. Je idealen net zo. Daar 

moet iedereen van afblijven. Zo ook van die naam van God ‘Ik zal er zijn 

voor jou’. Moge die naam zo betekenisvol voor jou zijn, dat die voor jou 

heilig is. 

Pastor Frank de Heus 

 

- Uw Rijk kome… 

‘Uw Rijk kome’ Wat verwachten we dat er komt als we deze woorden 

bidden? Welk beeld hebben we bij dat Rijk? 

Met deze woorden spreken we een wens uit, een verlangen naar iets dat 

er nog niet helemaal is. ‘Uw Rijk kome’. Hoe zal het zijn als in onze 

wereld meer van Gods invloed en van zijn rijk zichtbaar is en wij daar 

ook naar verlangen? 

Als je het communicanten vraagt: ‘waar is dat Rijk’ zoeken ze vaak eerst 

naar een land ergens op de wereld. Soms dichtbij, soms heel ver weg. 

Wanneer ik vraag, hoe kan dat rijk groeien?, dan vertellen ze over zon en 

regen, landwinning, bomen planten. Ze hebben geen ongelijk, al wat 

nodig is voor het leven op onze aarde is in dat Rijk, dat land van God. 

Volwassenen noemen vaak het Rijk na dit leven: de hemel. 

Voor Jezus draait alles om dit Rijk van God. Hij leefde en stierf ervoor. 

Hij vertelde er over als over een kostbare schat waar je alles voor over 

hebt, een mosterdzaadje dat heel klein begint en uitgroeit tot een grote 

boom, als gist dat door alles heen gaat. Het Rijk van God is de wereld 

die God ons droomt, die we hier en nu al kunnen ervaren én waar we 

zelf aan bouwen. Het gebeurt en is er op alle momenten dat leven 

geheiligd, heel gemaakt wordt. Wanneer mensen zich gekend voelen, 

aanvaard en gewaardeerd, geliefd. 
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 ‘Uw rijk kome’. Bidden om Gods Rijk is het verlangen er naar 

aanwakkeren en ook onszelf aanzetten tot meewerken er aan. 

Pastor Margot Dijkman 

 

- Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.... 

Ik vind, ik wil, ik moet.... zelfstandigheid, zelfbeschikking, eigen keuzes 

maken. Dat zijn de waarden waar wij voor gaan in dit land en in deze 

tijd. Ze betekenen: vrijheid, ontwikkeling, vooruitgang. Op zich staan 

anderen dat niet in de weg: solidariteit en rechtvaardigheid vullen die 

ontwikkeling aan. Al doen anderen ook een inbreuk op mijn individuele 

vrijheid. Ik kan me laten leiden door wat anderen vinden of willen. En 

dan mijn eigen keuzes maken. Maar: Uw wil ?! wat moet ik me daar bij 

voorstellen? En is het geen projectie is van wat ik zelf bedenk...Me laten 

gezeggen door iets dat veel groter is dan ik zelf, mijn eigen wil neer 

leggen..., me overgeven?! Wie meer in dit leven heeft meegemaakt, weet 

hoe betrekkelijk autonomie is; hoe we als mensen ten diepste afhankelijk 

zijn, van baby tot aan onze oudste dag. Veel overkomt je in dit leven, het 

slecht én het mooiste. Uw wil: sterker dan onze menselijke arm, groter 

dan onze kleine beperktheid. Wij mensen zijn van de aarde, maar we 

willen reiken naar de hemel. En waar hemel en aarde elkaar raken, waar 

zij elkaar liefdevol kussen daar ontmoeten recht en vrede elkaar (volgens 

een psalm). Kunnen we daar iets van Uw wil ontwaren?! Mag die 

gebeuren? Dankzij - en soms ondanks - onze wil. Dat mijn willetje zich 

mag strekken in dezelfde richting als uw Wil. Zoals de vaste hand van de 

boogschutter de pijl stuurt. Kome wat komt. 

Pastor Carla Berbée 

 

- Geef ons heden ons dagelijks brood… 

Ons dagelijks brood is een basisbehoefte. Daarom ook ben ik dankbaar 

voor de lekkere bruine boterham, die ik iedere morgen bij mijn ontbijt 

mag eten. Dit zeg ik ook aan God, als ik mijn ochtendgebed bid. Tegelijk 

realiseer ik me, dat er in deze wereld heel wat mensen zijn, voor wie het 

dagelijks brood niet vanzelfsprekend is. Dit kan verschillende oorzaken 

hebben: de financiële middelen om voor het dagelijks brood te betalen, 

ontbreken. Of de oogst is mislukt, waardoor er geen graan is om brood 

van te bakken. Hoe kunnen we voorzien in de nood van hen, die zelfs 

geen sneetje brood hebben, waarmee ze hun honger kunnen stillen ? 

Ondanks deze soms schrijnende situaties, die we dichtbij en ver weg 
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tegenkomen, lezen we ook in de Bijbel: ‘een mens leeft niet van brood 

alleen’. Zelfs al zouden we stenen in brood kunnen veranderen (één van 

de verleidingen waaraan de duivel Jezus in de woestijn bloot stelt), dan 

nog is niet alle ellende de wereld uit. Primair is het vertrouwen, dat we in 

God mogen hebben, dat Hij ons geeft wat wij nodig hebben. Dit heeft 

Hij ons laten zien in Jezus Christus, Zijn Zoon. Jezus zegt van Zichzelf: 

‘Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald’. In de gaven 

van brood en wijn – geconsacreerd tot Lichaam en Bloed van Christus – 

geeft Hij heel Zijn leven aan ons. Welke impact dit kan hebben voor ons 

leven, worden we gewaar in de wonderbare broodvermenigvuldiging. 

Vijf broden en twee vissen blijken genoeg te zijn, om een hele menigte te 

voeden. Het gebed van Jezus vervult allen, die ter plekke aanwezig zijn, 

met Zijn Geest, zodat zij ‘als vanzelf’ bereid zijn om te delen met 

mensen om hen heen. Als je alles samen deelt– één van hart en één van 

ziel – dan is er geen gevoel meer van schaarste of tekort, zo lijkt het wel. 

‘Het brood in de aarde gevonden’ blijkt opeens genoeg te zijn om alle 

monden te voeden. Zouden we dan deze bede: ‘Geef ons heden ons 

dagelijks brood’ zo mogen verstaan, dat wij hiermee ons vertrouwen 

uitspreken, dat God wel weet wat wij nodig hebben om van te leven; en 

dat wij bidden dat wij uit kracht van ons geloof aan elkaar en aan 

anderen zullen geven wat ieder nodig heeft voor zijn of haar leven? Dat 

God voor ons en voor allen die in Hem geloven, het Brood mag zijn om 

van te leven. 

Pastoor André Monninkhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende editie het vervolg van de overdenking van ons 

pastoraal team over het Onze Vader…. 
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*  JARIG  * 

 

Mw. Oude Kempers-Rutjes, die op 20 januari 95 jaar  

hoopt te worden. 

Dhr. H. Kwekkeboom, die op 27 januari 90 jaar hoopt te worden. 

Dhr. B. olde Riekerink, die op 28 januari 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Berends, die op 15 februari 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Grevinga, die op 20 februari 80 jaar hoopt te worden. 

Dhr. J. Elferink, die op 26 februari 80 jaar hoopt te worden. 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 23 maart 2017.  

Kopij kunt u tot 16 maart mailen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 23 maart 2017 t/m 21 juni 2017 

moeten voor vóór 16 maart a.s. zijn doorgegeven als u deze in het 

volgende parochieblad vermeld wilt zien.  

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

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

laat bent en geen intenties meer kunt opgeven.  

Misintenties kunt u opgeven tot en met de donderdag vóór het 

weekend. Ze worden dan niet gepubliceerd in dit parochieblad, 

maar ze worden wel genoemd tijdens de viering. 
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
 

U kunt de vieringen ook vinden op de website van Maria 

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

 

 

Do 19 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 21 jan. 19.00 uur Gezinsviering 

   Eucharistieviering 

   m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intenties Frans Berndsen, Bernhard Elferink 

 

Do 26 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 29 jan. 09.30  Eucharistieviering 

  m.m.v.  dames- en herenkoor 

 Voorganger Pater Korterik 

Lektor  Alfred Westenbroek 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Job Morshuis jgd. Minie Wolters-Nordkamp 

 jgd. ouders Aveskamp-Ulenkate 

 

Do 2 febr. 09.30 uur Maria Lichtmis en Blasiuszegen 

   Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Vr 3 febr. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding     

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 4 febr. 17.00 uur Doopviering 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr  

 

Zo 5 febr. 09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

    Aansluitend koffie drinken !! 

  Voorganger Diaken Peters 

Lektor  Liane Grothues  

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties mw. Huttenhuis op Bevers-Meijerink  

  jgd. ouders Visser-Uitzetter 

  

Do 9 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 11 febr. 19.00 uur Gezinsviering  

    Eucharistieviering 

    m.m.v. Dynamique 

 Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

  Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink  

 Pam Gerard 

Intenties Frans Berndsen, jgd. Hendrik Munsterman 

 

Do 16 febr. 09.00 uur Carnavalsviering in de kerk 

   Pax Christieschool 
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Do 16 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 19 febr. 09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorgangers Alfred Westenbroek en  

    Evelien Beuting 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intenties Annie Visser-Hengelman, ouders Gerritzen-Effing, 

jgd. Harry Visser 

 

Do 23 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 25 febr. 19.00 uur Eucharistieviering 

  samenzang 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma,  Tess Wilke 

Intenties Johan olde Bolhaar, Johan Evertman, Piet Suurbier, 

  ouders Munsterman-Extercate 

 

Wo 01 mrt. 19.30  Aswoensdag 

   Themaviering 

   m.m.v. Dynamique 

Voorganger (Alfred Westenbroek) 

 

 

Do 2 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Vr 3 mrt. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding  

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 5 mrt. 09.30  Communieviering 

  m.m.v. dames- en herenkoor 

    Aansluitend koffie drinken !! 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw 

Lektor  Wilmien Haverkamp  

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Marlon Zuithof, Frans Berndsen,  

 fam. Berndsen-Snuverink ook Lansink  

 

Do 9 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 11 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.w. Dynamique 

 Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties Johan olde Bolhaar, Johan Evertman,  

  jgd. mw. Liesbeth Werger-Sensken 

 

Do 16 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 19 mrt. 09.30 uur Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorgangers Evelien Beuting en 

   Wilmien Haverkamp 
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  Acol.  Christine en Birgit Mollink,  

    Pam Gerard  

Intentie Annie Visser-Hengelman 

 

Do 23 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 25 mrt. Presentatie-viering 1
e
 Heilige Communie 

  19.00 uur Communieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

 

 

THOMASVIERING  VALENTIJNSDAG  

MARIA  GEBOORTEKERK  LOSSER 
Zaterdag 11 februari staat de Thomasviering van 19.00 uur in de Maria 

Geboortekerk te Losser in het teken van Sint Valentijn.  

14 Februari is zijn officiële naamdag. Thema is dit keer: ‘Jij bent de 

allermooiste’. Een viering voor ieder die eens in de spiegel wil kijken. 

Pastor Frank de Heus gaat samen met parochianen voor. Van kleuters tot 

ouderen… iedereen is welkom en voor ieder is er wat wils.  

De viering duurt ongeveer een uur. Naderhand is er koffie.  

De Thomasviering is een viering voor zoekers. Tijdens de zogenaamde 

‘heilige chaos’ kunnen de aanwezigen deelnemen aan diverse workshops 

voor diverse leeftijden in de kerk.  
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DOOPVOORBEREIDING UITGEBREID 

 

In de parochies Maria Vlucht, Jacobus en Franciscus kiezen nog 

steeds flink wat mensen voor de doop van hun kinderen. Met name 

in Enschede valt op, dat er elk jaar ook een aantal volwassenen is, 

die de stap willen maken om bij de Rooms katholieke kerk te gaan 

horen. Motivaties van ouders of aspirant-dopelingen zijn natuurlijk 

heel verschillend. Vaak horen wij als pastores, dat ouders graag 

willen dat hun zoon of dochter bij de geloofsgemeenschap gaat 

horen. Men verwacht van een gelovige opvoeding, dat kinderen 

normen en waarden worden bijgebracht, die men belangrijk vindt 

in het leven. Zorg en oog voor je medemens worden daar vaak bij 

genoemd. Opvallend vaak is er ook iets gebeurd in het leven van 

vader of moeder, waardoor men aan het nadenken is gezet. ‘Er is 

meer, dan wij vermoeden’, klinkt het dan in het doopgesprek. 

Tegelijkertijd zien we als pastores ook de onmacht waar jonge 

mensen mee worstelen. Veel jonge ouders vinden het moeilijk om 

hun geloof te verwoorden of hun geloofsopvoeding inhoud te 

geven en praktijk te laten worden. Men staat ambivalent tegenover 

de kerk als instituut. Toch is het zo dat zonder gemeenschap de 

kerk niet kan bestaan en dat zonder geloofsopvoeding het geloof 

verdampt. De kern van geloven in de christelijke traditie is, dat je 

met God een persoonlijke relatie aangaat. Dat gebeurt onder meer 

win gebed en bijbellezing. Maar zoals elke relatie vraagt dat 

investeren, koesteren, warm houden… Om daarbij te helpen en 

handvaten te geven vindt de doopvoorbereiding sinds 1 januari van 

dit jaar in twee bijeenkomsten plaats. 

De eerste avond staat in het teken van kennismaking met elkaar. Er 

wordt ingegaan op betekenissen van namen en de betekenis van 

symbolen en gebaren in de doopliturgie. We zoeken naar 

verbindingen tussen de doopmotivatie van ouders en de betekenis 

die kerk en geloof daarin hebben. Ouders en verzorgers gaan 

onderling in gesprek over de geboorte van hun kinderen en hoe dit 

hun gezins- en gelovig leven heeft beïnvloed.  
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Belangrijke thema’s van het geloof komen aan bod, als ook het 

belang van een goede geloofsopvoeding. 

Kinderen zijn immers afhankelijk van het voorbeeld dat ouders 

hun geven. Zij zijn de eersten, die kinderen met God en geloof in 

aanraking brengen. 

Op de tweede avond wordt onder leiding van een pastor naar 

verdere verdieping gezocht. ‘Wat doen we eigenlijk als we 

vieren?’ Hoe kun je bijbelverhalen met ervaringen uit je eigen 

leven verbinden? Wat zeggen we eigenlijk, als we de geloofs-

belijdenis uitspreken? Wat trekt ons aan en inspireert ons in de 

Rooms katholieke kerk aan geloof en gemeenschap? Wat wil je 

aan geloof overdragen aan je kinderen? 

Er is op de avonden sprake van kennisoverdracht, maar zeker ook 

ruimte voor onderling gesprek. Van elkaar kun je immers veel 

leren. De ouders worden op weg geholpen om zelf de doopviering 

met teksten en liederen in te vullen. We gaan er vanuit, dat de 

ouders met elkaar het liturgieboekje maken. Veel teksten daarvoor 

kunnen wij digitaal aanleveren. Maar er is ook een vast doop-

boekje beschikbaar met een aantal keuzemogelijkheden. 

We hopen zo het geloofsleven van veel jonge gezinnen een impuls 

te geven. We hopen immers dat onze kinderen over twintig, dertig 

jaar ook nog een geloofsgemeenschap vinden in hun nabije 

omgeving, die hun steunt en inspireert om het leven met God te 

vieren. 

In alle drie de parochies kan men zich, zijn of haar zoon of dochter 

aanmelden bij het centraal secretariaat. In Lonneker en Glanerbrug 

kan dit ook via het locatiesecretariaat, dat er dan voor zorgt, dat de 

aanmelding bij het centraal secretariaat van de parochie terecht-

komt. Meer informatie vindt u op de website van uw eigen 

parochie. 

 

Namens het pastoraal team, 

pastoraal werker Frank de Heus 
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*OVERLEDEN*        Joop Nordkamp                    1951-2016 

 
Joop is geboren in 1951 en liefdevol opgegroeid als oudste kind in het 

gezin Nordkamp samen met zijn broer Gerhard. In 1975 leerde hij 

Wilma Boxem kennen en op 25 december 1977 verloofden Joop en 

Wilma zich en twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. 

Ze gingen samenwonen in Overdinkel. In 1980 werd hun zoon 

Remco geboren, ze konden hun geluk niet op. Twee jaar later verloor 

Joop helaas zijn baan waardoor ze een zware tijd tegemoet zagen.  

In 1983 werd hun dochtertje Monique geboren, en ook kreeg Joop 

weer een baan. 

Het geluk kon niet op. Tot het noodlot het gezin trof. Op 10 april 

1986 overleed hun dochtertje Monique op een leeftijd van nog maar 

2½ jaar. Ze waren verslagen en vol verdriet en er brak een moeilijke 

en zware tijd aan. 

Maar er kwam gelukkig toch weer een beetje zon in het leven van het 

gezin, want er werd een derde kindje verwacht. In 1987 werd er weer 

een dochtertje geboren; Maureen, wat het gezin weer kracht gaf om 

verder te gaan.  

Joop was gek op zijn sport; keepen bij OSV was zijn lust en zijn 

leven en hij vertoefde dan ook geregeld een aantal uurtjes op het veld. 

Toen Joop ouder werd ging het keepen minder, maar dat weerhield 

hem er niet van om niet meer te sporten. Joop werd scheidsrechter, 

wat hij nog een aantal jaren heeft uitgevoerd. 

Zijn gezin was hem alles, hij stond dan ook altijd voor hen klaar. 

In 2012 werd Joop opa van een kleinzoon Gino waar hij super trots en 

gek op was. 

Joop was ook gek met zijn moeder; hij kwam, nadat hij met de VUT 

was, dan ook elke dag even bij haar langs. Tot 21 november 2016. 

Joop kreeg te horen dat hij ziek was. Vele onderzoeken volgden, en 

op 14 december 2016 kwam de diagnose asbestkanker.  

Op 25 december 2016 is Joop van ons heengegaan.  

We hebben onder grote belangstelling voor Joop gebeden tijdens de 

avondwake en hem de volgende dag begeleid naar het crematorium. 

 

JOOP REST IN PARADISE. 
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JANUARI/FEBRUARI:  VIERINGEN IN MARIA-VLUCHT 

Losser en Overdinkel  
JANUARI 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Donderdag 19   9.30 Euch     

    Rekveld     

3e door het jaar par. werkgroep Rekveld     

Koor: dames Caecilia? kinderkoor     

Bijzonderheden: Dagkapel gezinsviering     

ZONDAG 22 9.30 Euch   10.00 Euch 10.30 WG 

3e door het jaar Korterik   Rekveld Berbée + ds 

Koor: Heren Caecilia       

Bijzonderheden:      Oec / PKNkerk 

Woensdag 25 9.30 Euch       

  Monninkhof       

Koor:         

Donderdag 26   9.30 Euch     

    Rekveld     

ZATERDAG 28     18.00 Euch 19.00 Euch 

4e door het jaar     Mgr.Woorts+Dijkman Monninkhof 

Koor:     Dynamique? herenkoor 

Bijzonderheden:     Vormsel   

ZONDAG 29 9.30 Euch 9.30 Euch     

4e door het jaar Mgr. Woorts Korterik     

Koor: heren Caecilia dames/herenkoor     

FEBRUARI 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Woensdag 1 9.30 Euch   9.00 Euch   

  Rekveld   Korterik   

Koor: dameskoor       

Bijzonderheden: Ouderenviering       

Donderdag 2   9.30 Euch.     

    Rekveld     

Koor:         

Vrijdag 3   18.30 Euch   10.00 Euch 

    Rekveld   Rekveld 

Koor:       dameskoor 

Bijzonderheden:   + aanbidding     

ZATERDAG 4 17.00 WG 17.00 WG     

5e door het jaar diaken Peters Rekveld     

Koor: dameskoor       

Bijzonderheden: doopviering doopviering     

ZATERDAG 4     19.00 Com 19.00 Euch 

5e door het jaar     Diaken Peters Rekveld 

Koor:       dameskoor 

5e door het jaar van Balen Berbée     

Koor: Caeciliakoor dames/herenkoor     

Bijzonderheden:         

Woensdag 8 9.30 Euch       

  Rekveld       

Koor:         
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FEBRUARI / MAART:  VIERINGEN IN MARIA-VLUCHT 

Losser en Overdinkel  
FEBRUARI 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Donderdag 9   9.30 Euch. Euch     

    Rekveld     

ZATERDAG 11 19.00 WG 19.00 Euch     

6e door het jaar de Heus Rekveld     

Koor: Vivace Dynamique     

Bijzonderheden: Thomasviering gezinsviering     

ZONDAG 12 9.30 Euch   10.00 Euch 10.30 Euch 

6e door het jaar Monninkhof   Korterik Strijtveen 

Koor: heren Caecilia     herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 

Woensdag 15 9.30 Com       

  Berbée       

Donderdag 16   9.30 Euch     

    Rekveld     

ZATERDAG 18 19.00 WG   19.00 Com   

7e door het jaar Berbée   par. werkgroep   

Koor: geen koor 

  

 Schelpjesviering voor 
Lonneker-Glanerbrug-
Overdinkel   

Bijzonderheden: Carnavalsviering       

ZONDAG 19 9.30 Euch 9.30 Com   10.30 Com 

7e door het jaar Rekveld par. werkgroep   par. werkgroep 

  dameskoor dames/herenkoor   dameskoor 

Woensdag 22 9.30 Euch       

  Monninkhof       

Donderdag 23   9.30 Euch     

    Rekveld     

ZATERDAG 25 19.00 WG 19.00 Euch     

8e door het jaar par. werkgroep Rekveld     

Koor:   samenzang     

Bijzonderheden: vervalt ivm carnaval       

ZONDAG 26 9.30 Euch   10.00 Euch 10.30 Com 

8e door het jaar Korterik   Rekveld Berbée 

Koor: heren Caecilia     Kinderkoor 

Bijzonderheden:       gezinsviering 

MAART 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Woensdag 1 9.30 Euch 19.30 WG 19.00 Euch 19.00? WG 

Aswoensdag Rekveld par. werkgroep Rekveld par. werkgroep 

Koor: dameskoor Dynamique     

Bijzonderheden:   Aswoensdag/Thema   Thema 

Donderdag 2   9.30 Euch     

    Rekveld     

Koor:         

Vrijdag 3   18.30 Euch   10.00 Euch 

    Rekveld   Rekveld 

Koor:       dameskoor 

Bijzonderheden:   + aanbidding     
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MAART:  VIERINGEN IN MARIA-VLUCHT 

Losser en Overdinkel  
MAART 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

ZATERDAG 4 17.00 WG   17.00 WG   

1e veertigdagen Berbée   Rekveld   

Koor: dames Caecilia       

Bijzonderheden: doopviering   doopviering   

ZATERDAG 4     19.00 Com 19.00 Com 

1e veertigdagen     Berbée de Heus 

Koor:       kinderkoor 

Bijzonderheden:     presentatie EHC presentatie EHC 

ZONDAG 5 9.30 Euch. 9.30 Com     

1e veertigdagen van Balen Peters     

Koor: Caeciliakoor dames/herenkoor     

Woensdag 8 9.30 Euch       

  Rekveld       

Donderdag 9   9.30 Euch     

    Rekveld     

Koor:         

ZATERDAG 11 19.00 WG 19.00 Euch     

2e veertigdagen de Heus Rekveld     

Koor: Gelegenheidskoor Dynamique     

Bijzonderheden: pres. EHC       

ZONDAG 12 9.30 Euch   10.00 Euch 10.30 Euch 

2e veertigdagen Korterik   Monninkhof van Balen 

Koor: heren Caecilia     herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 

Woensdag 15 9.30 Com       

  Berbee       

Koor:         

Donderdag 16   9.30 Euch     

    Rekveld     

Koor:         

ZATERDAG 18     19.00 Com   

3e veertigdagen     par. werkgroep   

Koor:         

Bijzonderheden:         

ZONDAG 19 9.30 Euch 9.30 Com   10.30 Com 

3e veertigdagen Rekveld par. werkgroep   par. werkgroep 

Koor: dameskoor dames/herenkoor   dameskoor 

Bijzonderheden:         

Woensdag 22 9.30 Com       

  Berbée       

  dameskoor       

  Ouderenviering       

Donderdag 23   9.30 Com     

    Rekveld     

Koor:         

Bijzonderheden:         
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