
30e jaargang                            no: 6 
8 december 2016  t/m  18 januari 2017 

 

     Vriendelijk licht, toon ons de weg 

 

 

 

 

De redactie wenst alle parochianen 

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar! 

             
                   Jan Hesselink 

                   Mirjam Vaanholt 

                   Joke Lentfert 

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 
 

UITVAARTCOÖRDINATOR   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 

49 5 – 11 dec. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

49 5 – 11 dec. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

50 12 – 18 dec. Pastor Rekveld 06-20874866 

51 19 – 25 dec. Pastoor Monninkhof 06-22786151 

52 26 dec. – 1 jan. 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. 1 19 januari t/m 22 maart 

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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BEGRAAFPLAATSCOMMISSIE  

Voor vragen en andere zaken over de 

begraafplaats kunt u contact opnemen met  

Tonnie  Breuker  5383309  of 

Hans  Morshuis   5382178  

Nieuwe penningmeester Begraafplaatscommissie is: 

Johan Abbink      053 5382180 

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 

Kijk voor het huishoudelijk reglement en de tarieven op: 

www.mariavlucht.nl  

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan contact op met de 

begraafplaatscommissie.  

 

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 omtrent 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 1 december bedraagt: € 14.270,00. Dit bedrag in 

vergelijking tot 2015 ongeveer € 2.000,00 lager. Mocht u uw 

bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kunt u dit als nog doen 

op banknummer NL65RABO0130336815 onder vermelding van 

uw gezinsnummer.  

Ik wens u allen alvast prettige feestdagen en 

hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail jhuitink@outlook.com)  
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PASTOR  PRAAT 

 

 

KERST 2016 : VREDE OP AARDE 

 

Vanmorgen (woensdag 23 november jl.), als ik van de Mis in 

Losser terugrijd naar het parochiecentrum hier in Enschede, hoor 

ik op de radio een nieuwsbericht over het “maatschappelijk debat”. 

Volgens de nieuwslezer dreigt dit volledig uit de hand te lopen. In 

zijn bericht gebruikt hij woorden als: “bedreiging”, “beveiliging”, 

“onveiligheid” en “populisme”. Deze woorden doen me denken 

aan de onzekere tijden, waarin we verkeren. Van de solidariteit en 

gemeenschapszin, die decennia lang zo kenmerkend was voor de 

manier, waarop we met elkaar omgingen, lijkt weinig meer over te 

zijn. Soms krijg ik het gevoel, dat mensen steeds vaker gaan voor 

hun eigen gelijk. Waarom eigenlijk, zo vraag ik me dan af? Welke 

emotie zit daaronder? Zijn we bang, dat we anders niet overleven 

in deze soms keiharde maatschappij? 

Denkend aan het komende Kerstfeest kom ik dan toch weer uit bij 

het visioen van de profeet Jesaja. Hij schetst ons het beeld van het 

lam, dat in de stal vredig ligt naast de leeuw. Na tijden van oorlog 

en verschrikking, zo voorspelt Jesaja ons (Jesaja 65, 17vv.), zal 

God “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” scheppen. “Aan wat 

vroeger is geweest, wordt niet meer gedacht”, zo jubelt de profeet. 

En hij voegt eraan toe: “maar vreugde ga ik voor u scheppen, en 

jubel voor altijd; waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij her-

schapen in een stad vol jubel met een bevolking vol blijdschap”. 

De vervulling van deze eeuwenoude belofte vieren wij met Kerst. 

Een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven. Zijn Naam is 

Emmanuel. Dit betekent: “God met ons”. In diepe nacht is Hij ter 

wereld gekomen. In Hem heeft God de grauwsluier, die de aarde 

overdekte, doorbroken. Zijn Licht straalt als een Heldere Ster aan 

de hemel en wijst ons de weg naar een andere toekomst. 
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Ondanks de weerbarstigheid van de realiteit, waarin wij leven, kan 

dit Hoogfeest van de geboorte van Gods Zoon ook ons nieuwe 

moed geven, als ook wij Hem in ons hart kunnen toelaten. De 

vrede, die we mogen ervaren, als we Zijn geboorte vieren, kan ook 

ons vervullen, die hunkeren naar aandacht, liefde, warmte, 

vriendschap, genegenheid en geborgenheid. Hoe groot de afstand 

ook lijkt te zijn tussen wat we zien en ervaren om ons heen, toch 

kan een stroom van liefde, die opwelt uit ons binnenste, een wereld 

van verschil maken: in onszelf, maar ook voor hen, die we laten 

delen in het geschenk van Gods liefde, dat we zelf mochten 

ontvangen, en dat we op onze beurt weer doorgeven.  

Graag wens ik U toe, dat de tijd van Advent, waaraan we 

inmiddels begonnen zijn, voor U een tijd mag zijn van blijdschap 

en hoopvolle verwachting. En dat het Hoogfeest van de Geboorte 

van Gods Zoon voor U en voor allen, die U lief zijn, tot vrede en 

tot zegen mag zijn. 

 

Zalig Kerstfeest, ook namens mijn collega’s in het pastoraal team, 

het bestuur van onze parochie, 

                                    

    

Pastoor André Monninkhof 
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* JARIG *  
 

Mw. M. Hergink die op 4 december 85 jaar is geworden. 

Mw. Konter-Bossink, die op 18 december 90 jaar hoopt te worden. 

Mw. J. Nijlant-Broekhuis, die op 24 december 80 jaar hoopt te 

worden. 

Dhr. H. Boers, die op 9 januari 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Lage Venterink-Zuithof, die op 15 januari 85 jaar hoopt te 

worden. 

Dhr. Van Mook, die op 17 januari 80 jaar hoopt te worden. 

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

worden. 

 

 

 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 19 januari 2017 

Kopij kunt u tot 12 januari 2017 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 19 januari 2017 t/m 23 maart 2017 

moeten voor vóór 12 januari 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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*OVERLEDEN*                      Jan Reuvers                       1946-2016 
 

Op 18 november jl. kwam er plotseling een einde aan het leven 

van Jan Reuvers, een leven dat hij lief heeft gehad, als zijn 

geliefden maar aan zijn zij waren. Jan was een trotste man, vader 

en opa, die genoot van het leven en het erg belangrijk vond dat 

anderen ook van het leven konden genieten. Altijd omringd door 

mensen en gezelligheid.w 

 

Hij was trots op zijn vrouw Riet, met wie hij 45 jaar was getrouwd. 

Samen vormden ze een prachtig team, ze zorgden 

onvoorwaardelijk voor elkaar. Jan was ook trots op zijn kinderen 

Suzan en Martijn, en hun partners Martijn en Edyta. Samen 

hebben ze vele mooie momenten beleefd. Ook was hij natuurlijk 

trots op al zijn kleinkinderen. Op Bram, Noortje en Pepijn, 

Dominika, Szymon en Krystian. Hij was niet alleen de vrolijke 

opa, die altijd in was voor een grapje. Hij was ook de zorgzame 

opa, die het fijn vond als zij het naar hun zin hadden. 

 

Ook zijn familie, zijn vrienden en andere bekenden waren hem 

lief. Een avondje op bezoek liep altijd uit. Gastvrij als hij altijd 

was, zorgde hij ervoor dat niemand iets te kort kwam. Jan maakte 

het een ander graag naar de zin. Voor iedereen had hij aandacht. 

Hij deelde graag, toonde interesse en nam tijd voor je. 

 

Jan stond nog volop in het leven, woonde op een fijne plek. 

Voetbal was zijn grootste passie. Een bijzondere man, die koppig 

kon zijn, maar altijd eerlijk was. Mooie onuitwisbare 

herinneringen laat hij na; over zijn ondeugende blik, zijn streken, 

zijn vele warme knuffels, zijn lieve woordjes. Een gulle vriend 

voor velen! 
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
U kunt alle vieringen van Maria Vlucht vinden op de website van 

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

 
Do 8 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 10 dec. 19.00 uur Eucharistieviering 

   Samenzang 

 Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Niek en Sem Wilke, Ilon Haamberg 

Intenties mw Huttenhuis op Bevers-Meijerink 

 Annie Visser-Hengelman 

 

 

Do 15 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Do 15 dec. 14.00 uur Kerstviering KBO 

   Communieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorgangers Mia de Vries 

   Ans Munsterman 
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Zo 18 dec. 15.30 uur KERSTCONCERT 

   m.m.v. dames- en herenkoor,  

  Dynamique,  Kinderkoor en  

    Muziekvereniging Concordia 

    Aansluitend:  

MIDWINTERLICHT 

    in het Gerardus Majella Park 

    (zie blz. 13 in dit parochieblad) 

 

Do 22 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

 Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

 

Za 24 dec. KERSTAVOND Gezinsviering 

  19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

Voorganger Pastor P. Kuipers, pr 

Lektor  Liane Grothues 

Acol.  Jet en Pim Luijerink, 

  Luca Nijhuis 

Intenties Frans Berndsen, ouders Dijkhuis-Nordkamp,  

  Herman Hergink, Marlon Zuithof, 

  Nico Brands, Gerrit Klaver, Johan olde Bolhaar,  

  ouders Nordkamp-Hassink, Johan Evertman, 

  José Nordkamp-Padberg, Annie Herkink-Konter 

  jgd. Fien Damhuis-olde Benneker 

 

Za 24 dec. KERSTAVOND 

  21.00 uur Viering van Woord en Gebed 

    m.m.v. Dynamique 

  Voorgangers Parochiele Werkgroep 

Intenties ouders Olde Heuvel en zoon Ben, Jan Eertman,  

  ouders Hennie en Katrien Gevers-ter Denge,  

  ouders Gerard en Alie Nijland-Visser,  

  ouders Schreur-Olde Benneker en familie 
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Zo 25 dec. 1
E
 KERSTDAG 

  09.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pater Koning 

 Lektor  Alfred Westenbroek  

Acol.  Christine en Birgit Mollink 

  Pam Gerard 

Intenties ouders Gerritzen-Effing, ouders Poorthuis-Reehuis, 

  ouders Oude Kempers-Riesewijk, Esther Otto, 

  Karin Oude Kempers, Annie Visser-Hengelman,  

  ouders Visschedijk-Oude Veldhuis, Bas de Vries, 

  ouders Maas-Hannink, Gerard en Bertil Breukers, 

  ouders Visser-Uitzetter, ouders Kok-Wilke, 

  ouders Noordkamp-Beernink, Bennie Noordkamp,  

  Hennie Noordkamp, ouders Morshuis-Elferink, 

  Harry Visser en overleden familie,  

  Lambertus Benneker, jgd. Bert Aveskamp, 

  jgd. Johan Elschot, ouders olde Hanter-Effing 

 

Zo 26 dec. 2
E
 KERSTDAG voor heel Maria Vlucht 

  “St. Jacobus de Meerdere” Lonneker 

  10.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. gemengd koor 

  Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

 

 

Do 29 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 31 dec. OUDJAARSDAG 

 19.00 uur Viering van Woord en Gebed 

   Samenzang 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Zo 1 jan. NIEUWJAARSDAG voor heel Maria 

Vlucht 

  “Maria Geboorte Kerk” Losser 

 09.30 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. herenkoor  

 Voorganger Pater Korterik   
 

Do 5 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Vr 6 jan. 18.30 uur Eucharistieviering 

   en aanbidding 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 7 jan. 19.00 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intentie Johan Olde Bolhaar 

 

Do 12 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Zo 15 jan 09.30 uur Viering van Woord en Gebed  

   m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorgangers Parochiele werkgroep 

Intentie Marlon Zuithof 

  UITNODIGING NIEUWJAARSWENS 
Bij deze willen wij alle parochianen in de gelegenheid  

stellen elkaar een gezond en gezegend 2017 toe te wensen.  

U wordt hiertoe uitgenodigd na de viering van zondag 15 januari.  

Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers kunnen we elkaar 

voor het nieuwe jaar alle goeds toewensen.  

Wij hopen dat velen van u van de gelegenheid gebruik maken en nodigen 

u van harte uit! 
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MIDWINTERLICHT 

  

 in het Gerardus Majella Park 

 

Al meerdere jaren organiseert de ‘Stichting Heideploeg Gerardus 

Majella Park’ uit Overdinkel een Midwinterlicht. Deze wordt elk 

jaar gehouden in het kerkebos achter de Gerardus Majella Kerk 

van Overdinkel.  

 

Het midwinterlicht wordt gehouden op zondag 18 december vanaf 

16.15 uur, na afloop van het kerstconcert in de Gerardus 

Majella Kerk. Het is een feest voor alle kinderen, samen 

met ouders en oma’s en opa’s. 

De organisatie zorgt voor lampionnen voor alle 

kinderen. Verder is de kerstman aanwezig die ritjes 

verzorgd met de arrenslee door het prachtig verlichte bos. 

Tevens is er een verloting met vele leuke prijzen en voor iedereen 

is er een hapje of een drankje te koop voor een lage prijs. 

 

De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van ons 

prachtig kerkebos. 

 

We zien uw komst graag tegemoet! 

 

Namens de stichting Heideploeg 

Piet van der Heijden 

Secretaris/penningmeester 

Het Welpelo 6 

7586 DA Overdinkel 

Tel: 053 538 86 89 
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EEN NIEUW PASTORAAL TEAM VOOR ZUID OOST 

TWENTE :  ‘We hebben er zin in!’. 

Per 1 mei van dit jaar heeft een vernieuwd pastoraal team de 

verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochies Maria 

Vlucht rond Losser, de Jacobusparochie te Enschede en de 

Franciscusparochie rond Haaksbergen op zich genomen. Het 

pastoraal team wordt gevormd door pastoor André Monninkhof, 

pastoraal werkers Carla Berbée, Margot Dijkman en Frank de 

Heus, die wekelijks bij elkaar komen om de grote lijnen uit te 

zetten, en parochie-vicaris Willy Rekveld, die een speciale taak 

heeft voor het bedienen van sacramenten en zorg voor zieken en 

ouderen. In nauwe samenwerking met dit team zetten ook 

jeugdwerker Ans te Lintelo en diaken Paul van Blijswijk zich op 

deelterreinen en deel gebieden in als professionals voor het 

pastorale werk. ‘Wij zijn slechts een klein team voor een groot 

gebied’, zegt pastoor André Monninkhof, maar we hebben er zin 

in. Pastoraal werker Frank de Heus voegt toe: ‘We zijn nu een paar 

maanden onderweg. We hebben elkaar in die tijd goed leren 

kennen. De communicatie binnen het team is hartelijk en open. We 

kunnen elkaar goed de waarheid zeggen en weten elkaar te 

inspireren.’ Pastoraal werker Margot Dijkman, die nieuw is binnen 

het gebied, geeft aan dat ze flink in het diepe is gegooid. Er kwam 

veel op haar af in korte tijd. Maar ze heeft al veel mooie 

initiatieven gezien, veel vriendelijke en interessante mensen leren 

kennen, maar ook ervaren, dat er flinke uitdagingen liggen. ‘Met 

zo’n klein team voor zo’n groot gebied, moeten we onze rol van 

pastor anders invullen. Dat zal voor ons, maar ook voor 

parochianen, zoeken en wennen zijn. We moeten het werk anders 

gaan organiseren om aan de kern van het pastoraat toe te blijven 

komen.’ ‘Die kern’, vult pastoraal werker Carla Berbée aan, ‘ligt 

in de ontmoeting. We zoeken de persoonlijke ontmoeting met God, 

met medemensen en met onszelf, om met elkaar die nieuwe wereld 

te zoeken en gestalte te geven, die Jezus ons voorspiegelde. Dat 

gaat met kleine stapjes en naar vermogen.’ 
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Pastor Willy Rekveld beaamt dat: ‘Parochianen zijn de levende 

stenen van het bouwwerk, dat de kerk is. We moeten de Geest 

laten waaien.’ Het pastoraal team zal zich de eerste tijd vooral 

richten op kennismaking met de drie parochies en het soepel laten 

werken van de organisatie. Daarmee hoopt het team ruimte te 

creëren voor waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat om de 

mensen; om wat mensen volwaardiger en gelukkiger maakt. 

Daarbij zal het pastoraal team nieuwe initiatieven en vernieuwend 

pastoraat niet uit de weg gaan. We hebben vertrouwen in de 

toekomst. Die inspiratie komt van paus Franciscus, die liever een 

verongelukte kerk ziet dan een zieke kerk. ‘We moeten structuren 

ontwikkelen om te kunnen gaan naar waar we nodig zijn, waar de 

mensen zijn. Waar diegenen zijn die wel willen, maar geen 

toenadering zoeken omdat de structuren en vormen verouderd zijn 

en niet beantwoorden aan hun verwachtingen en gevoeligheid’. In 

de lijn van de paus wil het pastoraal team van een Kerk die het 

‘geloof regelt’ een Kerk worden, die het ‘geloof doorgeeft en 

mogelijk maakt’. De drie parochiebesturen ondersteunen deze 

insteek van harte en zullen samen met het astoraal team en de vele 

honderden vrijwilligers en parochianen zien, hoe we de Kerk 

verder kunnen brengen in onze moderne tijd. 

 

Namens het pastoraal team en de drie parochiebesturen 

Pastoraal werker Frank de Heus 
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BEDEVAART LOURDES 2017 

 

Thema 2017: De Heer heeft grote dingen  

aan mij gedaan. 

  

In september 2016 is er een bedevaart naar Lourdes geweest die 

grotendeels ging vanuit de drie parochiegemeenschappen 

St. Jacobus de Meerdere (Enschede), St. Franciscus van Assisië 

(Haaksbergen) en Maria Vlucht (Losser, Glanerbrug, Lonneker). 

Dit was een zeer geslaagde bedevaart. 

Ook in 2017 wordt er weer een bedevaart naar Lourdes 

georganiseerd. Ditmaal vanuit heel Twente, dus een “Twentsche 

bedevaart”.  We hebben een optie genomen op 40 vliegtuig-

plaatsen en 20 busplaatsen. (We hopen natuurlijk op meerdere 

personen) 

De vliegreis is van 29 april tot 4 mei 2017. 

De busreis is van 27 april tot 5 mei 2017. 

Wie de meereizende pastor of busleider wordt is nu nog niet 

bekend.  Tijdens de busreis komen we ook in Nevers, waar 

Bernadette ligt opgebaard.  

Uiteraard is er gelegenheid tot het bijwonen van alle diensten in 

Lourdes. Ook is er gelegenheid een dagje naar de Pyreneeën te 

gaan en/of iets op eigen gelegenheid te ondernemen in Lourdes.   

 

Hebt U zin om mee te gaan of wilt u graag meer informatie, neem 

dan even contact op met 

Harry Klein Rot  06.13183148 – 053.5383537 (Losser) 

Annelies Severt  06.41846720 – 053.4359828 (Lonneker) 

Miranda Benneker 06.23764312 – 053.5382128 (Overdinkel) 

Dini Reinink   06.15502781 – 053.4613372 (Glanerbrug) 

 

        Wij zijn graag bereid u verdere informatie te geven. 
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WEBSITE MARIA VLUCHT UITGEBREID !  
De website van Maria Vlucht is sinds een poosje verrijkt met een 

uitgebreid hoofdstuk Inspiratie. Daar kunt u verdieping vinden 

over de volgende onderwerpen:  

 Heilig Jaar van Barmhartigheid  

 Het nieuwe Onze Vader 

 Nieuws uit de Wereldkerk  

 Maria 

 Heiligen en  

 Inspiratie voor kinderen. 

Maar ook onder de pagina Jeugd vindt u veel verse informatie van 

ons Jongerenpastoraat, over Jongeren in ons bisdom, over 

kinderactiviteiten van Natuurlijk sAmen in Overdinkel en de 

Kinderclub in Enschede. Elke kerk binnen Maria Vlucht heeft een 

eigen pagina (die staat bovenaan). Daarop staan de activiteiten 

binnen uw eigen locatie, maar ook leuke achtergronden en oude 

verhalen. Tenslotte staat er nu een activiteitenkalender op, waarop 

u bijzondere vieringen of bijeenkomsten kunt vinden in heel Maria 

Vlucht èn binnen onze samenwerkende parochies St. Jacobus de 

Meerdere in Enschede en de St. Franciscus van Assisiëparochie 

van Buurse/Haaksbergen.  

Neem eens een kijkje op www.mariavlucht.nl 

Heeft u suggesties, vragen of wilt u een activiteit melden, mailt u 

dan met: mariavluchtwebsite@gmail.com. 

 

 

Collecte Ziekenbezoekgroep 

 

De collecte van zaterdag 26 november voor het 

parochiële ziekenbezoek heeft opgebracht: € 48,40 

Hiervoor onze hartelijke dank.  

                                      De ziekenbezoekgroep 
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HET NIEUWE ONZE VADER 

 

Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de 

liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten 

dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren vanaf de eerste 

advent werd ingevoerd.  

Onderstaand de nieuwe versie van het Onze Vader: 

 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 
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 WAT EEN PRACHTIG GEBED! 

 

Als de Advent begint, zal in de liturgie van  

onze kerk in Nederland en Vlaanderen  

een ‘nieuw’ Onze Vader worden geïntroduceerd. In het streven 

naar eenzelfde woordkeuze in katholiek Nederland en Vlaanderen 

zullen we gaan bidden: ‘..en vergeef ons onze schulden, zoals ook 

wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in 

beproeving..’ Ik merk nu al, dat dat voor met name veel ouderen 

wennen zal zijn. ‘Waarom moet dat nu opeens anders?’ Oude 

woorden kunnen dierbaar zijn geworden. Een houvast in tijden, 

waarin toch al zoveel verandert. Het pastoraal team onderkent dat, 

maar wil deze aanpassing toch vooral gebruiken om met elkaar 

eens na te denken over wat we eigenlijk bidden. Want wat een 

prachtig gebed is dat ‘Onze Vader’ en wat zit er veel in. 

Het ‘Onze Vader’ zoals wij het geleerd hebben is gegrond op 

uitspraken van Jezus. Op de vraag van zijn leerlingen ‘Hoe te 

bidden’, reikt Jezus zijn leerlingen de woorden van het ‘Onze 

Vader’ aan. Je vindt dat terug in Lucas 11, 2b-4 en Mattheüs 6, 9b-

13. Beide versies verschillen enigszins van elkaar. Lucas mist een 

aantal regels. Het staat er in het Koine-Grieks. Wij hebben dus 

sowieso altijd met een vertaling en interpretatie te maken. De 

wortels van het Onze Vader kunnen we zoeken in het joodse 

Achttiengebed, waar Jezus mee bekend zal zijn geweest. Het 

gebed heeft dus een (joodse) voorgeschiedenis en wordt omgeven 

door een hele gedachtewereld. Ferdinand de Grijs, destijds 

hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Utrecht heeft een mooi 

boekje over dit gebed geschreven. Misschien kun je het nog kopen 

bij de Slegte.  

Als ik er zelf een aantal woorden of gedachten uit haal… Ik vind 

het al mooi, dat het gebed met ‘Onze’ Vader begint. Het is niet 

mijn Vader, maar ‘onze Vader’. Dat opent een grote ruimte. Niet 

ik alleen bid, maar ik bid met anderen samen. Ik neem ze mee in 

mijn gebed tot de Vader, die als een Vader wil zijn voor álle 

mensen. 
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Dat verbindt mij met mensen over de hele wereld, maar ook met 

de hemel; daar waar God woont. Misschien heb je moeite met God 

Vader noemen. Van een pater uit de missie hoorde ik ooit eens, dat 

in dat deel van Afrika, waar hij pastor was, de vrouwen de leiding 

hadden in de maatschappij en dat men bovendien geloofde in de 

geesten van voorouders, die in de jungle woonden. Hij vertaalde 

die eerste zin voor zijn mensen daar met ‘Onze Moeder, die tussen 

de bomen woont’. Voor mensen daar werd het ‘Onze Vader’ zo 

verstaanbaar. Hemel is daar waar mensen het goed hebben met 

elkaar. Vormelingen voelen dat al haarfijn aan. Als wij bidden 

‘Uw Rijk kome’, dan weten zij al, dat we om een nieuwe wereld 

bidden, waarin mensen recht wordt gedaan; waarin we tijd hebben 

voor elkaar; elkaar niet voorbijlopen, maar in de ogen zien; waar 

wij voorzichtig omgaan met de natuur en sowieso met alles, wat 

kwetsbaar is. Die bede is zowel een wens als een opdracht. Het 

Hebreeuwse of Aramese ( de taal van Jezus ) ‘dabar’ betekent 

zowel ‘woord’ als ‘daad’. Bidden dat Gods Rijk komt houdt dus 

ook een opdracht voor ons in. Het is geenszins vrijblijvend. We 

moeten het niet bij woorden laten, maar er samen aan werken. Dat 

dat met vallen en opstaan gebeurt, zien we overal om ons heen. 

Maar als we de goede intentie hebben, is dat al heel wat. Ik wens 

U een goede Adventstijd toe. 

 

Vrede en alle goeds, 

pastoraal werker Frank de Heus 
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 OVERZICHT   OASE  SEIZOEN  2016 
Het seizoen is ten einde. Dit jaar met als thema “Weite wirkt” gewerkt. 

In het Nederlands vertaalt als “Ruimdenkend”. Verschillende activiteiten 

werden gerelateerd aan dit thema. Pasen werd in de vroege ochtend 

tussen donker en licht gevierd op het Oaseterrein. Elke zondag was er 

gelegenheid om koffie met iets lekkers te nuttigen. Vele gesprekken over 

alledaagse en ingewikkelde thema’s zijn er gevoerd met bekenden en 

onbekenden. Voor veel gasten is de Oase een bekend terrein, voor 

anderen een bijzondere verrassing tijdens een fiets- of wandelroute. 

Zondags werd afgesloten met een korte vesper, die geleid werd door een 

voorganger uit de omgeving. Ze hebben zich met hart en ziel verdiept in 

het jaarthema en vaak voor een kleine groep mensen hun motiverende 

verhaal vertelt. De werelddag stond in het teken van de vluchteling. De 

hele dag was er muziek, discussies, vegetarische maaltijd, brood uit de 

oven, verkoop van fairtrade producten van en voor projecten in 

ontwikkelingsgebieden. Een Braziliaanse kunstenaar heeft het huisje van 

ons nieuwe composttoilet van binnen prachtig geschilderd. Een museum 

in het klein. Op het Bergfest hebben bestuur, leden en vrijwilligers elkaar 

ontmoet om gezamenlijk het eerste deel van het seizoen door te nemen 

en elkaar te bemoedigen voor de rest van het jaar. De vakantiespelweek 

voor de kinderen is onder goede weersomstandigheden een geweldig 

festijn geweest. Zondag 2 oktober was de laatste zondag van het 

Oaseseizoen en deze stond in het teken van het Früchtefest. Tijdens dit 

oogstfeest oogsten we de resultaten van ons thema “Ruimdenkend” in de 

ruimste zin van het woord. D.m.v. een dankdienst, waarin het jaarthema 

aan de orde kwam, het Ev. Posaunenchor van de Erlöserkirche, een koor 

bestaande uit vluchtelingen met zang uit hun cultuur. Prachtige muziek 

van het Emrah Oguztürk Trio, pannenkoeken, pompoensoep, vers 

geperst appelsap, brood uit de oven, kraampjes met verkoop van 

artikelen uit natuur en tuin en gezellige conversaties met vele gasten op 

het Oaseterrein. Afgesloten met een ruimdenkend dank je wel voor alle 

medewerkers en vrijwilligers. De werkgroep onderhoud heeft het terrein 

keurig bijgehouden, alles wordt nu opgeruimd om enkele maanden van 

rust te genieten. Wij ontmoeten elkaar op de eerste advent of tijdens de 

Driekoningenwandeling. De info leest u in de plaatselijke weekbladen en 

op de site www.oasegronau/losser.org 
Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam,  

Carlien Oldekamp 
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Halloween in Kerkenbos Overdinkel 
 

Op 28 oktober ‘spookte’ het in het kerkenbos. Maar liefst 9 

engerds maakten het de 17 deelnemers van het jongerenpastoraat 

Maria Vlucht heel moeilijk. Zij hadden de opdracht om de vloek 

van het kerkenbos te breken. En dat is gelukt!  

Na een uurtje griezelen in het pikkedonker ging de verlossende 

fluit. Het is Stijn, Noah en Indy als eerste gelukt om de zin van 7 

woorden te vinden. Vervolgens werd de zin door de hele groep 

deelnemers hand in hand rond een vuur uitgesproken. Daarna 

werden de engerds ontmaskerd. We gingen met zijn allen het 

Heideschopke in, waar de warme chocolademelk en de speculaas 

al klaar stond.  

We spraken in de kring over de zin uit het spel en kwamen uit bij 

Allerzielen. Daarna werden de jongeren nog een keer kort aan het 

denken gezet rond het thema ANGST – BANG ZIJN. Melanie 

Agten leidde dit onderdeel. Jongeren zijn bang en angstig voor de 

toekomst, voor IS, voor slechte cijfers, om gepest te worden, voor 

spinnen, om verlaten te worden, voor de dood, voor een 

horrorclown, om ernstig ziek te worden. Er volgde een kort en 

goed gesprek. De avond werd afgesloten met de opdracht er voor 

elkaar te zijn als het nodig is. “Ik zal er zijn” van Guus Meeuwis 

onderstreepte dit. 

Ans te Lintelo 
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DECEMBER VIERINGEN in HEEL MARIAVLUCHT 

 
December 2016 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Donderdag 8  19.00 Euch 9.30 Euch     

Maria Onbevlekt ontv. Rekveld Rekveld     

Koor: geen koor       

Bijzonderheden:         

ZATERDAG 10 19.00 WG 19.00 Euch     

3e Advent Fons Peters Monninkhof     

Koor:   samenzang     

Bijzonderheden:         

ZONDAG 11 9.30 Euch   10.00 Euch 10.30 Euch 

3e Advent Korterik   Koning Westendorp 

Koor: Herenkoor     herenkoor 

Bijzonderheden:     Schola Cantorum Gregoriaans 

Woensdag 14 9.30 Euch       

  Rekveld       

Donderdag 15   9.30  Euch     

    Rekveld     

Donderdag 15 19.00 Com 14.00 Com     

  Berbée Geen voorganger     

Koor:   dames/herenkoor     

Bijzonderheden: Adventsv. KVG/ZijActief KBO Kerstviering     

ZATERDAG 17     19.00 Com   

4e Advent     par. werkgroep   

Koor:     Gemengd koor   

Bijzonderheden:         

ZONDAG 18 9.30 Euch     10.30 Com 

4e Advent Rekveld     par. werkgroep 

  Dameskoor     dameskoor 

          

ZONDAG 18   15.30     

4e Advent         

          

    Kerstconcert  en  Midwinterlicht 

Koor:         

WOENSDAG 21 9.30 Euch       

  Rekveld       

Koor: Dameskoor       

Bijzonderheden: Ouderenviering       

WOENSDAG 21 19.00 WG       

  Dijkman       

Koor: ?       

Bijzonderheden: Viering van verzoening       

DONDERDAG 22   9.30 Euch     

    Monninkhof     

ZATERDAG 24 16.30 WG   17.00 Com 17.00 Com 

Kerstavond Berbée   Rekveld Dijkman 

Koor:       kinderkoor alles kids 

Bijzonderheden: 
Kinderkerk (in de 
dagkapel)   Kerstspel gezinsviering 
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VERVOLG DECEMBER VIERINGEN MARIAVLUCHT 

 
December 2016 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

ZATERDAG 24 19.00 Com 19.00 21.00 Com 20.00 

Kerstavond Dijkman Kuipers Dijkman Westendorp 

Koor: Vivace kinderkoor Gemengd koor herenkoor 

Bijzonderheden: gezinsviering Gezinsviering     

ZATERAG 24 21.00 21.00 WG     

Kerstavond Kuipers  par. werkgroep     

Koor: Caeciliakoor Dynamique     

Bijzonderheden:         

ZONDAG 25 9.30 9.30 Euch 10.00 Euch 11.00 Euch 

1e Kerstdag Korterik Koning van Balen Monninkhof 

Koor: Excelsior dames/herenkoor Op Toon dameskoor 

Bijzonderheden:         

ZONDAG 25 12.00 WG       

1e Kerstdag par. werkgroep       

Koor:         

Bijzonderheden: Kinderkerk?       

MAANDAG 26     10.00 Euch   

H. Stefanus     Monninkhof   

Koor:     Gemengd koor   

Bijzonderheden:         

Woensdag 28 9.30 Euch       

  Monninkhof       

Donderdag 29   9.30 Euch     

    Rekveld     

VRIJDAG 30 10.00 Euch       

H. Familie Rekveld       

Koor: geen koor       

ZATERDAG 31 10.00 WG 19.00 WG 19.00 Euch 15.30 WG 

Oudjaar par. werkgroep Rekveld Monnikhof par. werkgroep 

Koor:   samenzang Gemengd koor   

Bijzonderheden: Oliebollenbezinning     Oliebollenbezinning 

ZONDAG 1 9.30 Euch       

Nieuwjaar Korterik       

Koor: Herenkoor       

 

VOEDSELBANK 

Vanaf maandag 8 december zullen er weer kratten staan achter in 

de kerk. Deze zijn bestemd voor de voedselbank. 

U kunt hierin uw gaven deponeren. 

 

Van harte aanbevolen. 
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