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De redactie wenst u allen een hele fijne vakantie toe. 

Als u de vakantie elders doorbrengt dan thuis, 

dan wensen wij u een behouden thuiskomst 

 

 

 

                   

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 

 

25 19 – 25 juni Pastoor Monninkhof 06-22786151 
26 26 juni – 2 juli Pastor Rekveld 06-20874866 
27 3 – 9 juli Pastor Rekveld 06-20874866 
28 10 – 16 juli Pastor Rekveld 06-20874866 
29 17 – 23 juli Pastoor Monninkhof 06-22786151 
30 24 – 30 juli Pastor Rekveld 06-20874866 
31 31 juli – 6 aug Pastoor Monninkhof 06-22786151 
32 7 – 13 aug Pastor Rekveld 06-20874866 
33 14 – 20 aug Pastoor Monninkhof 06-22786151 
34 21 – 27 aug 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. 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 

Joke Lentfert    5362780 

Kopij voor het parochieblad svp sturen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

WEBSITE   MARIAVLUCHT 

Alle informatie betreffende Maria Vlucht is te vinden op: 

www.mariavlucht.nl. Op deze site vindt u ook de vieringen die in 

de andere kerken binnen Maria Vlucht plaatsvinden. 

 

KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE  

De stand van de kerkbijdrage De stand per 25 mei bedraagt 

€ 10.142,00.  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

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

als nog doen op banknummer NL65 RABO 0130336815, onder 

vermelding van uw gezinsnummer.   

 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail jhuitink@outlook.com 
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PASTOR  PRAAT 

 

Diakonie-avond  
 

In onze katholieke kerk, ook in Overdinkel, zijn er heel wat 

vieringen. In de Heilige Mis, maar ook in andere vieringen, mogen 

de aanwezigheid van Jezus Christus als de Levende Heer in ons 

midden, telkens weer vieren. We vieren dat Hij Zijn leven aan ons 

geeft. Maar dat niet alleen, we vieren ook dat we – hierdoor 

geïnspireerd – Zijn liefde ook mogen doorgeven aan elkaar en aan 

anderen, dichtbij en ver weg. Dit dienstbetoon noemen we 

“diakonie”. Door onze liefdevolle betrokkenheid bij mensen en 

wereld, geven we “handen en voeten” aan de genade, die ons in de 

sacramenten ten deel valt. 

Ook in onze geloofsgemeenschap in Overdinkel wordt dit in 

praktijk gebracht. Dit bleek bij een heel mooie “diaconieavond” 

van onze geloofsgemeenschap “Gerardus Majella”. Deze avond 

was op maandag 12 juni, in ons pastorale centrum “De Overkant”. 

Deze avond was een initiatief van onze aandachtspastor, pastor 

Carla Berbee, en de eigen pastoraatsgroep van onze 

geloofsgemeenschap. Op deze avond vertelden dames (en een 

heer) van de ziekenbezoekgroep, de Lourdesgroep, de Gerardus 

bedevaartgroep, Kevelaer, de gastdames, uitvaartgroep, en ook 

anderen, hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor onze 

parochianen, die onze liefde en steun goed kunnen gebruiken. 

Veelvuldig vielen de woorden “gastvrijheid” en “verhalen horen”. 

Verder heeft diakonie – volgens de deelnemers aan deze avond – 

ook te maken met: “tijd maken” en “handen en voeten geven”.  

Boeiend was ook de uiteenzetting van een mevrouw, die vertelde 

over haar bezoek aan een samenkomst van verschillende groepen 

in de gemeente Losser, die zich bezig houden met het 

armoedebeleid. Tijdens deze avond was er een presentatie van de 

woningbouwvereniging “Domijn” over haar humane beleid bij 

huurachterstanden (niet dadelijk een deurwaarder op de stoep, 

maar eerst: “hoe kunnen we helpen").  
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Iemand van de Voedselbank in Losser sprak over de mensen, die 

blij zijn, dat zij wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen bij de 

Voedselbank. Dit omdat het voor hen niet vanzelfsprekend is dat 

zij alle benodigde boodschappen voor hun gezin in huis kunnen 

halen. De volgende keer – zo vertelde zij – zal er een presentatie 

zijn van de Stichting Leergeld (voorzieningen bijvoorbeeld voor 

kinderen van wie de ouders het schoolreisje of het lidmaatschap 

van een sportclub niet kunnen betalen) en van de PCI, de 

Parochiële Caritas Instelling van onze parochie Maria Vlucht.  

Verder hoorden we nog over het sociaal team, dat ook in 

Overdinkel actief is (samenwerking van politie, huisartsen, 

maatschappelijk werk, wijkverpleging en thuiszorg), over 

vluchtelingen, die ook in ons dorp wonen. 

We vroegen ons af, wat er speelt in onze lokale gemeenschap: 

waaraan hebben de mensen in Overdinkel behoefte? Genoemd 

werd eenzaamheid, ook onder ouderen, en onder hen, die hun 

partner hebben verloren. Zou het niet mogelijk zijn, zo vroegen we 

ons af, om vanuit onze geloofsgemeenschap een activiteit te 

organiseren, juist voor deze mensen. Ze komen niet gemakkelijk 

de deur uit, soms schamen ze zich, maar als je ze dan eenmaal in 

de auto hebt zitten en met ze rond rijdt door Twente, dan gaat er 

een wereld voor hen open, zo wisten de aanwezigen. 

Kortom: inspiratie en plannen genoeg voor activiteiten vanuit onze 

geloofsgemeenschap, voor ons dorp; als het maar kleinschalig is, 

van de eigen gemeenschap voor de eigen gemeenschap. 

Ik hoorde nog zeggen: “ergens zijn we allemaal asielzoekers (want 

we zoeken allemaal naar zin en geborgenheid)”; “we zijn een 

grensvolk”; “ja zelfs een pelgrimsdorp”; maar we mogen ons als 

kerk wel laten zien. 

 

Hier gaan we voor. 

 

                                                        Pastoor André Monninkhof 
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BEDEVAART  NAAR  KEVELAER 

 
 

 
 

 

 

Dit jaar zal er weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd 

worden. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 september. 

Het thema zal dit jaar zijn:  

“Met Maria, 375 Jaar Kevelaer”. 

 

Dit jaar is een feestjaar in Kevelaer. In 1642 hoorde Hendrick 

Busman een stem die hem opdracht gaf een kapelletje te bouwen 

op de weg van Geldern naar Kleef. Niet lang daarna werden er 

onverklaarbare genezingen gemeld. Maria, “Troosteres der 

Bedroefden”, heeft de afgelopen eeuwen de pelgrims bemoedigd 

en getroost. Ook de Nederlandse pelgrims die in de Republiektijd 

geen katholiek mochten zijn. 

 

De kosten zijn 30 euro voor de busreis.  

Meer informatie en opgave (uiterlijk 5 september) via 

kevelaerenschede@outlook.com  

 

Als dit niet lukt, dan mag u dit telefonisch doorgeven aan: 

Dhr Gervink     :  053-5381174 of 06-23590628 

Dhr Rolevink     :  053-4320741 of 06-48785457 

 

De Broedermeesters van Kevelaer Enschede eo: 

Dhr. Benny Bevers 

Mw. Marieke van Gerven 

Dhr. Gerard Gervink 

Dhr. Louis Rolevink 
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OPGAVE VORMSELVOORBEREIDING 2017-2018 

voor 29 juni! 

 

Tieners in nu nog groep 7, volgend jaar 

groep 8 worden met hun ouders 

uitgenodigd om mee te doen aan het 

parochieproject “Vormselkracht”.  

Via de scholen krijgen ze eind mei een 

brief mee naar huis. “Vormselkracht” is 

tevens de voorbereiding op het vormsel 

in 2018. Ook tieners die geen vormsel 

doen, katholiek of niet-katholiek, maar 

wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte 

welkom. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan 

nog gedoopt worden. De eerste ouderavond en begin van het 

project is op  29 juni 20.00 uur in het parochiecentrum van Losser. 

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: 

www.mariavlucht.nl  onder de rubriek “sacramenten/vormsel”. Via 

de mail: vormsel@mariavlucht.nl kunt u uw kind opgeven (naam, 

adres, telefoonnummer, geboorte en doopdatum, doopkerk, namen 

en emailadressen ouders). We verwachten van alle deelnemers dat 

een ouder op de Startavond aanwezig is en bereid is een hulptaak 

op zich te nemen. Allereerst is een stuurgroep nodig met uit elke 

gemeenschap twee ouders die samen de organisatie ter hand 

nemen. Dit betekent niet dat ze alles doen, in de uitvoering zullen 

alle ouders een taak krijgen. Mocht u van uzelf weten goed te zijn 

in regelen, overzicht houden en delegeren en bereid zijn dat dit jaar 

in de stuurgroep voor het vormsel te doen, dan kunt u dit bij het 

opgeven laten weten. 

 “Vormselkracht” is een nieuw boeiend project dat aansluit bij de 

ervaringen van tieners en hen bekend maakt met onze 

geloofstraditie. Ze doen er samen met hun ouders enthousiast aan 

mee. Mocht u met uw zoon/dochter deel willen nemen, laat het dan 

zo snel mogelijk weten, uiterlijk 29 juni.  
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UITNODIGING  OUDEREN en  ZIEKEN 

 

De ziekenbezoekgroep van onze geloofsgemeenschap in 

Overdinkel organiseert ook dit jaar weer een gezellige ochtend 

waarin oudere en zieke parochianen elkaar kunnen ontmoeten. Een 

ochtend waar iedereen welkom is. 

 

Wij beginnen deze morgen met een Eucharistieviering in de kerk 

met medewerking van het dames- en herenkoor. 

09.30 uur Eucharistieviering in de kerk met medewerking 

 van het dames- en herenkoor 

10.30 uur Koffie en een drankje in De Overkant 

11.00 uur    De heer Bennie Nijhof van de Historische Kring  

  Losser zal een presentatie geven over Overdinkel 

12.30 uur    Lunch 

13.30 uur    Sluiting van deze ochtend 

 

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

U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 september bij: 

Gastdames parochiecentrum tel. 5381304 

Marietje Elschot   tel. 5384741 

Marietje Roring     tel. 5387916 

 

Wij hopen deze ochtend veel parochianen te kunnen begroeten. 

                            De ziekenbezoekgroep. 

 

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT ! 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het parochieblad 

bij onze parochianen willen bezorgen.  

Dit zal ongeveer 5 à 6 keer per jaar zijn. 

Hebt u de tijd en interesse om ons vrijwilligersteam  

te versterken, dan kunt u contact opnemen met  

Annie Fleer, telefoon 053-5381031 
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PAROCHIëLE  SAMENWERKING  RK  ZUIDOOST 

TWENTE 
 
Aan de parochianen van de parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de 

Meerdere en St. Franciscus van Assisië. 

 

Beste Medegelovigen, 

Sinds 1 september 2013 hebben wij als drie parochies één gezamenlijk 

pastoraal team. In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan een 

gezamenlijk pastoraal beleid en het faciliteren van het team. Dit heeft 

geresulteerd in het oprichten van een bestuurscommissie waarin van elk 

parochiebestuur twee vertegenwoordigers zitting hebben en de pastoor 

namens het pastoraal team. 

Met ingang van 1 april 2017 zijn wij overeen gekomen dat de 

bestuurlijke en pastorale samenwerking – met goedkeuring van het 

Bisdom – vastgelegd is in een overeenkomst die vooralsnog geldt voor 

een periode van vier jaar. De parochies blijven hun zelfstandigheid 

behouden en mandateren de leden van de bestuurscommissie om 

afspraken te maken over gezamenlijk beleid. 

De achterliggende periode heeft geleerd dat ondanks de verschillen 

tussen de geloofsgemeenschappen er een meerwaarde zit in 

samenwerken. Willen wij de aanwezigheid van de RK 

geloofsgemeenschap naar de toekomst veilig stellen en zorgen dat 

komende generaties kennis kunnen blijven nemen van de boodschap van 

het Evangelie dan zullen we de krachten moeten bundelen. Vertrekpunt 

hierbij is: Wij willen een Kerk zijn die nabij is. Daarbij zullen we steeds 

meer een beroep doen op vrijwilligers en op u als parochiaan om te 

zorgen dat we de gemeenschap levend houden. De professionals – het 

pastoraal team – zal vanuit hun expertise ons hierbij ondersteunen. 

 

Wat zult u als parochiaan hiervan merken: 

- Dat het aanbod van geloofsactiviteiten verbreed wordt door de 

bundeling van de kennis en expertise van het Pastoraal team; 

- Dat de leden van het Pastoraal team hun expertise inzetten voor 

de drie parochies; 

- Dat er per parochie een eerste aanspreekbare binnen het team is; 
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- Dat lokale activiteiten ook open gesteld worden voor de 

medegelovigen van de andere parochies; 

- Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaar-heid 

en ondersteuning van pastoraal team en vrijwilligers beter kan 

worden gefaciliteerd; 

- Dat er meer afstemming komt in gebruik van middelen bij 

vieringen en geloofsbijeenkomsten. 

Pastoraal team en parochiebesturen hebben de overtuiging dat met deze 

stap een goede basis wordt gelegd voor het vitaal houden van de RK 

geloofsgemeenschap in Zuidoost Twente. 

 

Namens de bestuurscommissie RK Zuidoost Twente 

André Monninkhof, Pastoor 

André Leferink, voorzitter 

 

 

   

AFRIKA  DAG  OP  DE  OASE 
          Zondag 11 juni 

 

Ieder jaar reserveert de Oasevereniging een zondag waarop wordt 

stilgestaan bij een achterstandsgebied in de wereld. Deze keer stond dit 

evenement in het teken van de hongersnood in Afrika. Naast diverse 

informatiestands 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 muzikanten 

komen uit Gambia, Kameroen en Senegal. In de tijd daartussen was er 

een open discussie over de schrijnende situaties in delen van Afrika. 

Aanrader uit deze discussies is: “Verdiep je in je eigen mogelijkheden en 

handel niet te zeer als onnadenkende consument”. De dag sloot om 17:00 

uur met een Oecumenische vesper met als  

thema "Honger naar gerechtigheid in de  

wereld”. 

 

Oane de Vries  

PR medewerker Oase 
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
 

U kunt de vieringen ook vinden op de website van Maria 

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

 

Za 24 juni 19.00 uur Themaviering 

    m.m.v Dynamique 

Voorganger Par. Werkgroep 

Intenties Annie Visser-Hengelman 

 ouders Johan en Josefa Kwekkeboom 

 

 

Do 29 juni 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 1 juli 15.00 uur Doopviering  

 Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 

 

Zo 2 juli 09.30   Woord en Communieviering 

    Aansluitend koffie drinken !! 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor Berbée 

  Lektor  bekend 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Jan Reuvers, Johan olde Bolhaar, Diny ter Denge, 

Job olde Bolhaar, ouders Oude Kempers-Riesewijk, 

 jgd. ouders Rörink-Duitschmann 

 

Do 6 juli 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Vr 7 juli 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 8 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. Dynamique 

 Voorganger Pater Korterik 

Lektor  bekend 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

 

 

Do 13 juli 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 16 juli 09.30 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Parochiële Werkgroep 

  Acol.  Niek en Sem Wilke 

Intentie Diny ter Denge 

 

 

Do 20 juli 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 22 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

    Samenzang 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 
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Do 27 juli 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 30 juli 09.30 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor Van Balen, pr. 

Lektor  bekend 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties ouders Gerritzen-Effing, Betsie Derksen,  

  Diny ter Denge, Job olde Bolhaar 

 

 

Do 3 aug. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Vr 4 aug. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 6 aug. 09.30 uur Woord en Communieviering 

   Aansluitend koffie drinken !! 

   Samenzang 

 Voorganger Pastor Berbée 

Lektor  bekend 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma, Tess Wilke 

Intentie Johan olde Bolhaar 
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Do 10 aug. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 12 aug 19.00 uur Eucharistieviering 

    Samenzang  

  Voorganger Pastoor Monninkhof, pr.  

  Lektor  bekend 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Diny ter Denge, jgd. Hennie Noordkamp 

 

 

Do 17 aug. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 20 aug. 09.30 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Parochiële Werkgroep 

  Lektor  bekend 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intentie jgd. Bennie Noordkamp 

 

 

Do 24 aug. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 26 aug. 19.00 uur Woord en Communieviering 
    MIVA-collecte  
    Samenzang 

Voorganger Pastor Berbée 

  Acol.  Niek en Sem Wilke 

 

Gerardus Majella                           15 

ONTWIKKELINGSHULPORGANISATIE MIVA  

vraagt met kerkcollecte aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso.  

’s-Hertogenbosch, 9 juni 2017  

Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken 

plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: “Brommers voor 

Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren”.  

Vervoer van levensbelang  

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft 

te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op 

het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste 

gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. 

Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken 

en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.  

Veldwerker Bernard  

Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om 

voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt 

ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij 

een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard 

een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en 

hobbelig zijn, is dat het ook het beste vervoermiddel 

voor hem. “De afstanden zijn te groot om te lopen of 

te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk 

niet doen”, benadrukt Bernard.  

24 brommers nodig  

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het 

komende jaar 24 brommers nodig. Met het project “Brommers voor 

Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren” helpt MIVA hen om hun 

bestemming te bereiken. 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.  

MIVA Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA 

mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun 

bestemming te bereiken door hen te voorzien van 

vervoersmiddelen.  

Meer informatie?  

www.miva.nl/collecte MIVA,  

Geertje van der Beele  

gvdbeele@miva.nl  

(076) 521 71 50 
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*OVERLEDEN *        Diny ter Denge-Gorkink          1935-2017 

 
Diny is geboren op 29 november 1935 in Epe (Gelderland), met de 

volledige naam Gerritdina Grada Gorkink, door haar familie altijd “Zus” 

genoemd. Ze was de vierde in het gezin dat bestond uit vijf meisjes en 

een jongen. Diny groeide op als eenvoudig meisje op de boerderij, 

waarbij haar vader vaak van huis was als huisslachter. Het ouderlijk huis 

stond in het ven, ver van de bewoonde wereld. Het lopen naar de lagere 

school duurde hierdoor al een uur. 

Op latere leeftijd ging ze in betrekking. Later kwam ze in betrekking bij 

de familie Kattepoel-oude Heerink in Enschede. Hier heeft ze met veel 

plezier en liefde gewerkt. Ze had het er vaak over en er is nog steeds 

contact met deze familie.  

In die tijd ontmoette ze Herman ter Denge, bij Ter Stege in Oldenzaal. In 

1969 zijn ze getrouwd en bij haar schoonmoeder ingetrokken. Dit was 

niet altijd even gemakkelijk voor haar. Ze kregen samen twee kinderen, 

Josephine en Gerhard.  

Het werken op de boerderij deed ze graag, vooral melken vond ze mooi. 

Toen de kinderen het huis verlieten bleef er voor haar en Herman meer 

tijd over om iets voor hen zelf te doen, zoals de tuin, uitjes naar 

Denemarken en fietsen. Ook oppassen op de kleinkinderen vond ze 

geweldig. 

Ondertussen werd er ook nog met een caravanstalling begonnen. Ze 

genoten van de mensen om hun heen. Het genieten was echter van korte 

duur. Herman werd ziek in 2000, er werd leukemie geconstateerd. 

Herman overleed in 2003. 

Ze toonde zich een sterke vrouw, ging door, met hulp van buren, familie 

en kennissen. 

Dit ging redelijk goed tot ze zelf lichamelijke- en later geestelijke 

klachten kreeg, maar met hulp van de thuiszorg ging kon ze zich nog 

steeds goed redden. Totdat de ziekte Alzheimer haar meer in de macht 

kreeg en ze moest verhuizen naar de Tiekerhook.  

Ondanks haar ziekte heeft Diny toch nog enkele mooie jaren gehad. 

Op 12 mei is Diny rustig ingeslapen in het bijzijn van Josephine en een 

verzorgende.  

Op 18 mei hebben we voor haar gebeden tijdens de avondwake en de 

volgende dag hebben de uitvaartviering en begrafenis plaatsgevonden. 
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JP Sirkelslag 2017  

 

Een MOOI resultaat voor De TROUBADOUR 

 

Maar liefst 11 groepen acht van 8 verschillende basisscholen deden 

donderdagmorgen 11 mei mee aan JP Sirkelslag. In elke groep waren 

twee juryleden namens het JP Maria Vlucht aanwezig om de resultaten 

van de verschillende spelonderdelen te bekijken en van punten te 

voorzien. Om precies kwart voor negen maakte de spelleider op elke 

school de spelenveloppe open. Daar kwamen 8 spellen uit te voorschijn 

die achtereenvolgens zo goed en zo 

snel mogelijk moesten worden 

gespeeld. Thema van dit hele spel 

was MOOI, het lied van Marco 

Borsato. De kinderen hebben dit lied 

van tevoren met de leerkracht 

besproken. En alle spelletjes hadden 

te maken met de tekst in dit lied. De beste, de winnaar van JP Sirkelslag 

was dit jaar de groep van basisschool De Troubadour in Glanerbrug. 

Juffrouw Wendy heeft het heel goed gedaan met haar groep. De 

Verrekijker uit Losser is tweede geworden en won een ijskoude 

verrassing. Basisschool De Wegwijzer werd eervol derde. De poedelprijs 

was voor de Eschmarke 8b, maar zij hebben toch een leuke ochtend 

beleefd. De winnende groep krijgt een klassefeest aangeboden door in dit 

geval JP4you2. En nu maar hopen dat het zo leuk was dat de kinderen 

zich zullen aansluiten bij JP Losser, JP4you2 (Glanerbrug), of New 

Spirit (Overdinkel).  

 

Aanmeldformulieren zijn uitgedeeld in de groepen na afloop van het spel 

en eventueel te downloaden op www.mariavlucht.nl/jeugd. 

Op deze website is ook te vinden wat er zoal door het jongerenpastoraat 

georganiseerd wordt in een schooljaar.  

 

Wilt u direct contact, dat kan, belt u dan met Ans te Lintelo 

tel. 06 30958689.  
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*  JARIG  * 

Dhr. H. Visser, die op 30 juni 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Herkink-Brands, die op 30 juni 85 jaar hoopt te worden. 

Mw. Sein, die op 7 juli 80 jaar hoopt te worden. 

Dhr. Koller, die op 4 augustus 80 jaar hoopt te worden. 

 

* GEDOOPT * 

Wij feliciteren de ouders/verzorgers van  

Fien Maria Mollink  

en  

Fin Joa Reuvers 

die op 11 maart 2017 door de doop in onze  

gemeenschap zijn opgenomen. 

 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 24 augustus 2017.  

Kopij kunt u tot 17 augustus a.s. mailen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 24 augustus 2017 t/m 25 oktober 

2017 moeten voor vóór 17 augustus a.s. zijn doorgegeven als u 

deze in het volgende parochieblad vermeld wilt zien. Dit geldt ook 

voor de intenties voor de Gerardus Processie. 

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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EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Paulus Tilma. Ik ben 24 jaar en 

priesterstudent van het Ariënsinstituut. 

Komende zomer zal ik in deze parochie drie 

weken stagelopen. 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, welke 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.  

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. 
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                          POETSENGELEN 

 
Donderdag voor Pasen was er de traditionele Paaslunch in het 

parochiecentrum van de parochie Maria Vlucht. Hiervoor nodigt het 

pastoraal team ieder jaar vanuit de geloofsgemeenschappen in onze 

parochie Maria Vlucht een bepaalde groep vrijwilligers uit. Dit keer was 

het de beurt aan de “poetsengelen”. In het parochiecentrum in Losser 

waren we samen met bijna vijftig personen. De grote zaal was goed 

gevuld. Iedereen was op haar of zijn “paasbest” gekleed, dat viel me 

meteen al op bij de begroeting. Dit past ook wel bij de taak die de 

“poetsengelen” in onze kerken vervullen: alles is schoon en het blinkt dat 

het een lieve lust is! Vroeger gebeurde dit nog met emmer en dweil en 

moesten de poetsengelen nog door de knieën. Maar ze zijn met de tijd 

mee gegaan! Tegenwoordig hebben ze vaak de beschikking over een 

dweil- en poetsmachine! Maar toch, het werk moet wel gebeuren. En dit 

werk gebeurt allemaal achter de schermen, en geheel “pro deo”. Vele 

poetsengelen doen hun werk al decennia lang: twintig jaar, dertig jaar. 

Voor hen is de kerk als een tweede huis. Het voelt vertrouwd; daarom 

moet het er ook netjes uitzien. Er waren overigens niet alleen 

vrouwelijke poetsengelen; er blijken ook mannen te zijn die de 

schrobbezem en stoffer en blik ter hand nemen. In onze 

geloofsgemeenschappen gaat het dus om poetsengelen m/v. De 

“haarlemmerolie” is natuurlijk de gezelligheid, dat snapt u wel. Want na 

gedane arbeid (of ook tijdens de arbeid) is het goed “bij praten”.  

Beste poetsengelen, het was een eer om u op Witte Donderdag te hebben 

mogen ontvangen voor de Paaslunch. Namens alle parochianen van 

Maria Vlucht willen wij u hartelijk dankzeggen voor al uw goede werk. 

Vandaag hebben we u “opgehemeld”. Maar we hopen natuurlijk dat u 

met beide benen op de grond zult blijven staan en dat we u mogen 

blijven ontmoeten in onze parochie en haar kerken en 

geloofsgemeenschappen.  

 

Gods zegen voor u en alle goeds! 

 

Pastoor André Monninkhof 
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FORMULIEREN INFORMATIE TEAM  

steeds bekender 

 

De maatschappij wordt steeds inge-

wikkelder. Brieven van instanties bevatten 

vaak ingewikkelde taal. Bij elk formulier 

moet een grote hoeveelheid bijlagen 

meegestuurd worden. Voorzieningen zijn vaak niet of onvoldoende 

bekend bij burgers. In de Gemeente Losser hebben de Sociaal Teams en 

Humanitas Thuisadministratie Twente samen het initiatief genomen om 

burgers te helpen. In 2016 is het Formulieren Informatie Team (FIT) 

opgericht. 

FIT wordt gerund door goed opgeleide vrijwilligers. Zij bemensen elke 

week in Losser en Overdinkel een inloopspreekuur en in De Lutte wordt 

op afspraak gewerkt. Alle inwoners van de Gemeente Losser kunnen 

gratis en zonder afspraak terecht voor informatie over voorzieningen, 

hulp bij het lezen van brieven en voor het invullen van (digitale en 

papieren) formulieren. De vrijwilligers hebben ook goede kennis van de 

sociale kaart. Als u niet weet waar u terecht kunt met uw hulpvraag, dan 

kunt u dit aan FIT vragen. FIT staat voor laagdrempelige en 

toegankelijke dienstverlening. De vrijwilligers van FIT onderhouden 

directe contacten met de medewerkers van de Sociaal Teams in de 

gemeente en, als het nodig is, kunnen de vrijwilligers uw hulpvraag 

overdragen, zonder dat u weer naar een apart loket moet gaan. 

Ervaring, ook in andere gemeenten, leert dat het altijd even duurt voordat 

inwoners en verwijzers de weg naar een voorziening als FIT weten te 

vinden. Dat is in Losser niet anders. Maar het FIT in Losser voorziet in 

toenemende mate in een behoefte en de reacties op de dienstverlening 

zijn erg positief. De vrijwilligers nemen de tijd om zaken goed uit te 

leggen, te helpen en te ondersteunen. 

 

Voor de wekelijkse inloopspreekuren kunt u zonder een afspraak te 

maken terecht in De Muchte in Losser op dinsdag van 13.00 tot 15.00 

uur en in het Kulturhus in Overdinkel op woensdag van 10.00 tot 12.00 

uur.  

In De Lutte wordt gewerkt op afspraak. Hiertoe kunt u contact opnemen 

met het centrale telefoonnummer van de Sociaal Teams 053 5369416. 
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NIEUWS UIT HET JONGERENPASTORAAT  

MARIA VLUCHT 
 

Op 10 maart jl. was Gisela op bezoek bij een groep van 

14 jongeren in het JP. Gisela ontwikkelde zich als 

hulpverlener in spirituele zin. Ze heeft haar gevoeligheid 

voor mensen en situaties een plek gegeven. Wilco, een 

van de vaders van onze jongeren herkende veel in haar 

levensverhaal. En wij als jongeren en begeleiders konden 

ons soms herkennen in een enkele situatie. Want soms weet je gewoon 

dat iets goed uitpakt! Soms voel je gewoon dat iemand hulp nodig heeft. 

Soms hoor “je in je hoofd” wat je moet doen. Dat kennen we allemaal. In 

een open gesprek zonder zweverigheid werd gesproken over persoonlijke 

zaken. Er kwamen een paar goede tips.  

Wat moet je doen als je het moeilijk hebt? Dan kun je het beste stil 

worden en naar jezelf luisteren, en bidden. Je kunt een ouder, je familie 

of je vrienden om raad vragen. Belangrijk is dat je communiceert over 

wat je bezighoudt. Er zijn mensen die van je houden. Maar je kunt ook 

altijd bij HEM terecht want “God is altijd online”.  

 

Op 24 maart gingen we op bezoek bij de burgemeester van Losser, de 

heer Michael Sijbom. Hij ontving ons groepje van negen personen in zijn 

werkkamer. We hebben met hem gesproken over onze veiligheid. Hij 

heeft in zijn portefeuille “openbare orde en veiligheid.” 

Wat doet de gemeente, de burgemeester, voor de openbare orde en onze 

veiligheid? Wat kunnen wij doen? Het was een interessant gesprek in 

een ontspannen sfeer. De conclusie is dat de wereld sterk aan het 

veranderen is en veiligheid niet te garanderen is. We kunnen allemaal 

alert blijven, niet naïef zijn. Hoe je dat kunt doen,  

zonder bang te worden, is ook besproken.  

De burgemeester gaf enkele voorbeelden; het werd  

een goed gesprek.  

We bedanken hem voor zijn tijd en inzet en  

hopen dat de burgervader die hem opvolgt op  

dezelfde open manier om zal gaan met de burgers  

van de gemeente Losser. 
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ENTHOUSIASTE GROEP AANSTAANDE BRUIDSPAREN 

 

Ter voorbereiding op het kerkelijk huwelijks worden a.s. 

bruidsparen middels twee sessies uitgenodigd om met elkaar van 

gedachten te wisselen over trouwen in de kerk. Dit keer waren zes 

bruidsparen uitgenodigd en aanwezig op maandag 27 februari en 

13 maart in het parochiehuis in Enschede.  

Een groep waarin gesproken werd over wie ben je, hoe sta je in 

jouw relatie, hoe vrij laat je elkaar, welke waarden en normen 

vindt je belangrijk, waarom ga je trouwen, waarom ga je trouwen 

in de kerk; In de tweede bijeenkomst ging het over de betekenis 

van trouwen in de kerk. Wat zegt de bijbel erover, welke 

verschillende invalshoeken zijn er, Wat doen we als we in de kerk 

vieren? Wat is een sacrament, hoeveel zijn er in de RK kerk. Er 

werd gesproken over geloofszaken, wat is de dagelijkse invulling, 

hoe neem je (eventuele) kinderen mee in jouw geloof? 

Een open sfeer die ruimte gaf aan ieders inbreng. Pastor Frank de 

Heus zorgde voor voldoende werkvormen en gespreksstof waarbij 

onderwerpen werden aangesneden die stof tot nadenken en 

napraten gaven. 

Het was een goede voorbereiding op een mooi sacrament. Wij 

wensen elk bruidspaar een fijne verdere voorbereiding en een 

onvergetelijke trouwdag toe. 

 

Elles Veltkamp 

Huwelijksvoorbereiding en –administratie  
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FLOW 
 

“Flow is dat je besluit om te stoppen met vechten”, zo lees ik in de krant. 

In het artikel wordt beschreven, hoe mensen in een jaar tijd proberen om 

gelukkiger te worden. Dit doen zij door zichzelf beter te leren kennen. 

Hierdoor krijgen ze beter vat op hun mogelijkheden en grenzen. Dit helpt 

hen, om zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Dit maakt, dat er een last 

van hun schouders valt. Ze voelen zichzelf beter en het contact met hun 

omgeving verloopt een stuk soepeler. 

Hierin herken ik wel iets van mezelf. In de afgelopen tijd heb ik mezelf 

beter leren kennen. Naar mijn gevoel is er in mijn leven meer rust 

gekomen (berusting misschien wel). Van anderen hoor ik, dat ik meer 

open ben geworden. 

Vanuit gelovig perspectief zouden we kunnen stellen: God heeft ons 

gemaakt zoals we zijn. Je mag zijn, wie je bent. Met je gaven en talenten, 

maar ook met wat je niet kunt. Zelf heb ik geen timmermansoog. Dus 

gaan mijn lekke banden altijd naar de fietsenmaker. Dit neemt niet weg, 

dat het goed is om op zoek te gaan naar wat je wel goed kunt, want 

anders blijven je gaven en talenten verborgen schatten. Het is als met een 

bloem in de lente: de bladeren mogen ontluiken, de plant mag tot bloei 

komen. Maar een madeliefje hoeft geen roos te worden, en omgekeerd. 

Neem jezelf zoals je bent, dank Onze Lieve Heer hiervoor. Dan maak je 

het jezelf een stuk makkelijker. En wordt jouw contact met anderen – 

voor hen en voor jou – heel wat aangenamer. 

Nog even terug naar het krantenartikel. Het woord flow betekent 

“stroom”, zo lees ik. Flow verwijst naar water. Water biedt geen 

weerstand, het heeft geen vaste vorm, het vecht nooit terug en toch 

maakt het de diepste kloven en gladde rotsen. Binnenkort breekt de 

vakantie weer aan. Wat ik ook aan u zou willen toewensen is, dat u 

heerlijk langs de waterkant mag zitten. Lekker de stilte opzoeken, aan 

een koele waterbeek. Alles van je af laten glijden en zo tot rust komen. 

Dat stromen van levend water ook u mogen herbronnen. Dat ook u flow 

mag ervaren en als herboren mag terugkomen.  

Een goede zomer gewenst. 

                                       Pastoor André Monninkhof 

 
Zie ook: "@Magazine Tubantia", 10 en 11 juni 2017, p. 41 
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JUNI / JULI  VIERINGEN  IN  MARIA-VLUCHT 

JUNI   2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 
  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

ZATERDAG 24   19.00 Comm.viering     

12e door het jaar   par. werkgroep     

Koor:   Dynamique     

Bijzonderheden:   Thema     

ZONDAG 25 ?   10.00 Euch.   

12e door het jaar ds+Pastor Berbée   pater Van Balen   

Bijzonderheden: Losser Socaal tent       

Woensdag 28 9.30 Euch.       

  Pastor Rekveld       

Donderdag 29   9.30 Euch.     

Petrus en Paulus   Pastor Rekveld     

JULI  2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

ZATERDAG 1 16.00 15.00 17.00   

13e door het jaar pastor Berbée pastor Rekveld pastor Rekveld   

Koor:         

Bijzonderheden: Kinderkerk dagkapel doopviering doopviering   

ZATERDAG 1 17.00   
19.00 
Comm.viering 19.00 Euch. 

13e door het jaar pastor Berbée   pastor Berbée pastor Rekveld 

Koor: Vivace     dameskoor 

Bijzonderheden: doopviering       

ZONDAG 2 9.30 Euch. 9.30 Comm.viering     

13e door het jaar Pater van Balen pastor Berbée     

Koor: Caeciliakoor dames/herenkoor     

Bijzonderheden:         

Woensdag 5 9.30 Euch.   9.00 Euch.   

  Past. Monninkhof   Pastor Rekveld   

Donderdag 6   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

Vrijdag 7   18.30 Euch.   10.00 Euch. 

    Pastor Rekveld   Pastor Rekveld 

Koor:       dameskoor 

Bijzonderheden:   aanbidding     

ZATERDAG 8 19.00 19.00 Euch.     

14e door het jaar Pastor de Heus Pastor Kortstee     

Koor: Dameskoor Dynamique     

ZONDAG 9 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Comm.viering 

14e door het jaar Pastor Kortstee   Pater Korterik Diaken Fons Peters 

Koor: Vivace     herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 
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JULI / AUGUSTUS  VIERINGEN  IN  MARIA-VLUCHT 

JUNI 2017  Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 
  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 
Woensdag 12 9.30 Euch.       

  Pastor Rekveld       

Donderdag 13   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 15     19.00 Comm.viering   

15e door het jaar     par. werkgroep   

ZONDAG 16 9.30 Euch. 9.30 Comm.viering   10.30 Comm.viering 

15e door het jaar Pastor Kortstee par. werkgroep   par. werkgroep 

  dameskoor dames/herenkoor   dameskoor 

Woensdag 19 9.30 Comm.viering       

  Pastor Berbee       

Donderdag 20   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 22   19.00 Euch.     

16e door het jaar   Pastor Rekveld     

ZONDAG 23 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Euch. 

16e door het jaar Pastor Rekveld   Pater van Balen Pater Korterik 

Koor: Herenkoor     herenkoor 

Bijzonderheden:     Jacobusfeest   

Woensdag 26 9.30 Euch.       

  Pastoor Monninkhof       

Donderdag 27   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 29     19.00 Euch. 19.00 Euch. 

17e door het jaar     Pastor Rekveld pastor Kortstee 

Koor:       dameskoor 

ZONDAG 30 9.30 Euch. 9.30 Euch.     

17e door het jaar pastor Kortstee pater van Balen     

Koor: dameskoor dames/herenkoor     

AUGUSTUS 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

Woensdag 2 9.30 Euch.   9.00 Euch.   

  Pastoor Monninkhof   Pastor Rekveld   

Donderdag 3   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

Vrijdag 4   18.30 Euch.   10.00 Euch. 

    Pastor Rekveld   Pastor Rekveld 

Koor:   aanbidding   dameskoor 

ZATERDAG 5     19.00 Comm.viering 19.00 Euch. 

Gedaanteverandering   van de Heer   Pastor Berbée Pastor Rekveld 

Koor:       dameskoor 
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AUGUSTUS  VIERINGEN  IN  MARIA-VLUCHT 

AUGUSTUS 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 
  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

ZONDAG 6 9.30 Euch. 9.30 Comm.viering     

Gedaanteverandering vd  
Heer 

Pastor Kortstee Pastor Berbée 
    

Koor: Caeciliakoor       

Woensdag 9 9.30 Euch.       

  Pastor Rekveld       

Donderdag 10   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 12   19.00 Euch.     

19e door het jaar   Past. Monninkhof     

ZONDAG 13 9.30 Euch.   10.00 Comm.viering 10.30 Euch. 

19e door het jaar Past. Monninkhof   Diaken Fons Peters Pater Korterik 

Koor: herenkoor     herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 

DINSDAG 15 19.00 Euch.       

Maria ten hemelopneming Pastor Kortstee       

Koor: dameskoor       

Woensdag 16 9.30 Comm.viering       

  Pastor Berbee       

Donderdag 17   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 19     19.00 Comm.viering   

20e door het jaar     par. werkgroep   

Koor:         

ZONDAG 20 9.30 Euch. 9.30 Comm.viering   10.30 Comm.viering 

20e door het jaar Pastor Rekveld par. werkgroep   par. werkgroep 

  dameskoor dames/herenkoor   dameskoor 

          

Woensdag 23 9.30 Euch.       

  Past. Monninkhof       

Donderdag 24   9.30 Euch.     

    Pastor Rekveld     

ZATERDAG 26   19.00 Comm.viering     

21e door het jaar   Pastor Berbée     

ZONDAG 27 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Comm.viering 

21e door het jaar Pastor Rekveld   Pastor Kortstee Pastor Berbée 

Koor: herenkoor     herenkoor 

Woensdag 30 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       
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