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Voorwoord 

Terugblik op 2016 

In 2016 zijn er heel wat veranderingen geweest binnen onze geloofsgemeenschap Onze 

Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans te Glanerbrug. Frank Hering heeft afscheid genomen 

van de pastoraatgroep en twee nieuwe leden hebben sinds oktober 2015 het team 

versterkt, namelijk Feya Bakker en Rietie Kenter. Zij zijn benoemd per 1 maart 2016. 

Sinds januari 2016 is een parochiële werkgroep van lekenvoorgangers, bestaande uit vier 

personen, van start gegaan, die maandelijks in tweetallen voorgaat bij vieringen bij 

afwezigheid van een pastoraal werk(st)er of priester. Het pastoraal team is afgeslankt en 

van samenstelling veranderd en presenteerde zich in juli 2016. De nieuwe aandachtspastor 

voor Maria Vlucht is sindsdien pastoraal werkster Carla Berbée. Zij zit sinds begin 2017 bij 

onze vergaderingen.  

Dit jaar zijn contactpersonen van de pastoraatgroep actief geweest binnen enkele 

catechetische en liturgische werkgroepen. Verder is er contact geweest met de locatieraad 

van onze geloofsgemeenschap, met andere pastoraatgroepen binnen Maria Vlucht en met 

de Liturgische en Catechetische beraden binnen Maria Vlucht. Het werkveld Opbouwwerk is 

in de steigers gezet en uitgebreid met social media als inzet. Ook is er meer aandacht voor 

spiritualiteit. 

Aan het einde van dit jaarverslag kunt u meer lezen over onze visie voor 2017. 

Pastoraatgroep Glanerbrug 

Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans 

7 augustus 2017 
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Contactinformatie 
 

Deze leden van de pastoraatgroep waren actief in 2016: 

 

Feya Bakker 

Opbouwwerk, Catechese 

Tel 06-15891525 

feya_82@hotmail.com 

 

Mien Besseler 

Algemeen lid 

Tel 053-4611530 

 

 

Miranda Gouma 

Liturgie 

Tel 053-2308507 

mirandagouma@hotmail.com 

 

Rietie Kenter 

Opbouwwerk, Liturgie 

Tel 06-38775591 

r.kenter@live.nl 

 

Martin Kuipers 

Diaconie, Planning 

Tel 053-5382692 

mjhkuipers@yahoo.com 

 

Lidy Weber 

Catechese, secretaris 

Tel 053-4612243 

weberl54@hotmail.com 

 
Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans 

Kerkstraat 14 
7532 AT  Glanerbrug 

Tel 053 - 4611232 

www.mariavlucht.nl/glanerbrug 

www.facebook.com/HRozenkrans 
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Veranderingen samenstelling pastoraatgroep 

Frank Hering is in verband met ziekte van zijn vrouw sinds 30 april 2015 niet meer aanwezig 

bij de vergaderingen van de pastoraatgroep en heeft officieel afscheid genomen op 14 juli 

2016. 

Feya Bakker-Bosch en Rietie Kenter zijn sinds december 2015 aangeschoven bij de 

pastoraatgroep en nemen er actief aan deel sinds januari 2016. Zij nemen samen 

Opbouwwerk voor hun rekening. Feya Bakker steunt Lidy Weber bij Catechese en Rietie 

Kenter ondersteunt Miranda Gouma bij Liturgie. Zij zijn officieel benoemd per 1 maart 2016 

en op 1 oktober 2016 gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap. 

Takenverdeling pastoraatgroep 

• Mien Besseler is algemeen lid en tevens lid van de locatieraad. Hierdoor zijn we 

eenvoudig en snel van elkaars bezigheden op de hoogte. Zij heeft een groot 

netwerk en kan ons snel informeren over het wel en wee van parochianen. Ook 

zorgt zij voor praktische zaken rondom vieringen, zoals bv het koffiedrinken en de 

jaarlijkse vrijwilligersavond. 

• Martin Kuipers is er namens de diaconale werkgroepen en zit bij de planning- cq 

roostervergaderingen van het pastoraal team. Hij is contactpersoon voor koren en 

voor verzoeken en wijzigingen mbt liturgische vieringen.  

• Lidy Weber is secretaris en verzorgt de communicatie mbt post en houdt contact 

met de catechetische werkgroepen, daarbij ondersteund door Feya Bakker.  

• Miranda Gouma houdt contact met de diverse liturgische werkgroepen en de 

oecumenische werkgroepen (4 Kerkenoverleg en Kerkennacht), daarbij 

ondersteund door Rietie Kenter.  

• Feya Bakker houdt contact met catechetische werkgroepen, initieert samen met 

Rietie Kenter de nieuwe Facebookpagina van de kerk, wil Thomasvieringen in 

Glanerbrug invoeren en heeft contact met de Creatieve Groep. 

• Rietie Kenter houdt contact met liturgische werkgroepen, verzorgt de informatie naar 

de parochiekrant, notuleert bij de vergaderingen en is medevoorganger binnen (en 

daardoor contactpersoon voor) de nieuwe parochiële werkgroep en is 

contactpersoon voor de website en Facebookpagina van de parochie, Maria Vlucht.  
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Aandachtsgebieden 
 

De pastoraatgroep heeft in 2016 vrijwel elke maand vergaderd, te weten op 15 januari, 

11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 14 juli, 15 september, 20 oktober en 8 december. 

Onze aandachtsgebieden waren (ingedeeld naar thema): 

Locatieraad 

Er is in 2016 vier keer overlegd met de locatieraad om van elkaars bezigheden op de hoogte 

te blijven. In overleg vaste eucharistieviering en koffiedrinken op tweede zondag van de 

maand tbv stimulering van de ontmoeting. Zie verder hoofdstuk Communicatie 

 

Liturgie 

Initiëren en evalueren van vieringen: Allerzielen 2015; vieringen door de eigen parochiële 

werkgroep (waarvan de leden vanaf januari 2016 hun eerste woord- en communievieringen 

hebben verzorgd); nachtwandeling Hemelvaart, oecumenische vieringen (Week van Gebed, 

Vredesweek), begin voorbereiding Kerkennacht 2017, eerste stappen naar Thomasviering.  

Verder: ondersteuning parochiële werkgroep lekenvoorgangers: voorstellen aan de 

parochie, kwaliteitsbewaking, afvaardiging naar Liturgisch Beraad Maria Vlucht.  

 

Catechese 

Inzet bij catechetische werkgroepen, zoals doopvoorbereidingsgroep, eerste H. Communie 

en H. Vormsel. Afvaardiging naar Catechetisch Beraad Maria Vlucht. 

Communicatie:  

• Met eigen secretariaat en intensivering contact met secretariaat Maria Vlucht ivm 

website; het samenstellen van een overzicht van alle vrijwilligers. 

• Naar parochianen: kopij en informatie vanuit de pastoraatgroep naar de 

parochiekrant; aandacht voor social media, zoals oprichting en inhoud van de 

Facebookpagina www.facebook.com/HRozenkrans; inzet voor verbetering van de 

website Maria Vlucht, waar wij deel van uitmaken (valt ook onder Opbouwwerk).  

• Met koren: het kinderkoor is een zorgenkindje – te weinig kinderen die vaak niet 

komen; hiervoor een oproep gedaan op social media, website en parochiekrant. 

Goed overleg met dames- en herenkoor. 

• Met overige pastoraatgroepen: in 2016 heeft de pastoraatgroep drie keer overlegd 

met andere pastoraatgroepen binnen Maria Vlucht (zie verder hoofdstuk 

Communicatie).   

• Met pastoraal team: afvaardiging naar afscheid pastor Ingrid Schraven, welkom 

naar en afscheid van nieuwe pastor Marga Klein Overmeen, afvaardiging 

presentatieviering pastor Margot Dijkman, belangenbehartiging eigen 

http://www.facebook.com/HRozenkrans
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geloofsgemeenschap, zoals afspraken rond planning van vieringen (bv Paaswake, 

Kerstmis) en contact met pastores – zowel tijdens catechetische bijeenkomsten als 

met aandachtspastor Carla Berbée. 

Beleidsplannen 

Beleidsstukken van het pastoraal team zijn besproken: het uitvaartbeleid en pastoraal 

beleidsplan en deze communiceren naar betrokken vrijwilligers. Het pastoraal team wil 

vooral inzetten op ontmoeting, wat wij reeds realiseren door het parochiehuis eens per 

maand open te stellen voor koffie met wat lekkers na afloop van de viering (na bij voorkeur 

een eucharistieviering op de tweede zondag van de maand); de jaarlijkse vrijwilligersavond 

op de laatste vrijdag van oktober; de Allerzielenviering met koffie na afloop en de contacten 

met de overige kerken binnen Glanerbrug ten behoeve van oecumenische vieringen (Week 

van Gebed, Vredesviering en Kerkennacht; 2 tot 3 keer per jaar). 

Vrijwilligers 

Elk jaar verzorgen we met de locatieraad een vrijwilligersavond op de laatste vrijdag van 

oktober voor alle parochianen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap. We zijn 

bezig een boekje samen te stellen waarin we alle werkgroepen voorstellen en mensen 

vragen vrijwilliger te worden.  

Pastorale zorg 

Kaartjes naar zieke parochianen; bespreken nabestaandenbezoek; voorbereiding 

ziekenzalving. Helaas is de ziekenbezoekgroep zelf ook behoorlijk op leeftijd en worden er 

thuis geen zieken meer bezocht. Deze groep bereidt altijd wel een jaarlijkse ontmoetings- en 

ziekendag voor tbv de zieken en ouderen van onze parochie.  

Parochiehuis 

Het parochiehuis leent zich bij uitstek voor andersoortige activiteiten, die uitnodigen tot 

ontmoeting. Het wordt al veel gebruikt voor vergaderingen, de eerste-vrijdag-van-de-

maandviering, tweede-zondag-van-de-maandviering, Allerzielen, koffie na uitvaarten, 

koorrepetities en Vrouwen van Nu (KVG). Ook is er een lezing gehouden in november over 

Sinterklaas. Waarschijnlijk zal het ook gebruikt gaan worden als stembureau, omdat het 

Dorpshuis is gesloten, en wordt vanuit het parochiehuis Sinterklaas uitgezwaaid. De 

Creatieve Groep heeft al aangegeven het parochiehuis te willen gebruiken voor activiteiten 

rondom Palmpasen. 

Scholen 

Leden van de pastoraatroep hebben rondleidingen verzorgd voor de basisscholen die 

hierom vroegen. Zowel op 21 december in het kader van Kerstmis (met de kerststal) als op 

12 en 18 mei voorafgaand aan de Eerste H. Communie (voor communicanten èn voor de 

overige leerlingen). 
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Communicatie 
 

Het afgelopen jaar hebben we veel overlegd met diverse werkgroepen, met pastores en 

andere pastoraatgroepen. We willen zo open mogelijk naar elkaar communiceren. 

Contact met locatieraad 

Op 11 februari, 14 april, 15 september en 8 december heeft de pastoraatgroep vergaderd 

met de locatieraad (zie voor onderwerpen vorige subhoofdstuk). Mevrouw Mien Besseler is 

zowel lid van de pastoraatgroep als van de locatieraad, zodat we korte lijntjes hebben en 

snel van elkaar weten wat er gedaan wordt. Meerwaarde van overleg met de locatieraad is 

dat vragen vanuit de geloofsgemeenschap gemakkelijk kunnen worden overlegd, omdat 

Mien en leden van de locatieraad bekende gezichten zijn binnen onze geloofsgemeenschap. 

Ook komen ideeën en klachten vanuit de locatieraad met betrekking tot vieringen op deze 

manier eenvoudig bij pastoraatgroep terecht. 

Contact met andere pastoraatgroepen binnen Maria Vlucht 

Met alle pastoraatgroepen van Maria Vlucht is in 2016 vergaderd op: (hiervoor heeft het 

parochiehuis van Glanerbrug haar ruimte beschikbaar gesteld) 

• 6 april:.nog met Ingrid Schraven en Marga Klein Overmeen in verband met 

overgang naar nieuwe pastoraal team en toelichting op het beleidsplan. Contact en 

informatie over bezigheden en knelpunten van de pastoraatgroepen. 

• 7 juli: toelichting op samenstelling van het nieuwe pastorale team en nieuwe 

contactpersonen.  

• 28 november: met name over het reilen en zeilen van de parochiële werkgroepen 

(lekenvoorgangers die eigen vieringen verzorgen) en over inspiratie voor 

pastoraatgroepleden. 

Contact met pastoraal team 

Het pastoraal team is afgeslankt en van samenstelling veranderd. Diaken Bert Huitink nam 

afscheid in oktober 2015. Marga Klein Overmeen was interim pastoraal werkster tot mei 

2016 en heeft nog een rondleiding door onze kerk gekregen. Op 10 juni is pastoraal 

werkster Margot Dijkman gepresenteerd binnen Maria Vlucht, waarbij zij namens onze 

pastoraatgroep een Mariabeeldje en rozenkrans kreeg aangeboden. Op 7 juli 2016 heeft het 

nieuwe pastoraal team zich voorgesteld aan alle pastoraatgroepen van Maria Vlucht en haar 

werkzaamheden en aandachtsgebieden toegelicht. Duidelijk werd toen dat Carla Berbée 

p.w. de nieuwe aandachtspastor is voor Maria Vlucht. Zij zit sindsdien bij onze 

vergaderingen. 
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Contact met vrijwilligers  

In maart 2016 heeft de pastoraatgroep de gehele adressenlijst van onze actieve vrijwilligers 

nagelopen en bijgewerkt. Er is nu een duidelijk overzicht wie actief is in welke werkgroep. 

• Parochiële werkgroep: van september tot december 2015 is een cursus verzorgd 

door het pastoraal team om lekenvoorgangers op te leiden bij afwezigheid van een 

pastoraal werker. Hieraan deden van onze geloofsgemeenschap mee: Herry 

Beernink, Miranda Gouma, Rietie Kenter, Carla Meekes en Lidy Weber. Vanaf 

januari 2016 zijn zij actief in tweetallen in de liturgie bij afwezigheid van een pastor 

of pastoraal werker. 

• Liturgische werkgroepen: 

o Creatieve groep: Germaine Hering heeft deze groep in het leven geroepen 

in 2015, waarmee zij laagdrempelige vieringen voor kinderen wil 

organiseren, met name rond de feesten Pasen, Sint Maarten en Kerstmis. 

o Thomasviering: Feya Bakker is met Ans te Lintelo en Frank de Heus in 

gesprek over het starten met Thomasvieringen in Glanerbrug. Deze zal in 

Glanerbrug in 2017 voor het eerst worden aangeboden. 

o Najaar 2015 is een nieuwe werkgroep opgeleid; de parochiële werkgroep 

van lekenvoorgangers bij woord- en communievieringen bij afwezigheid van 

een pastor/pastoraal werker. Deze werkgroep is actief sinds januari 2016. 

Rietie Kenter en Miranda Gouma zijn hierin zelf actief en contactpersonen. 

o Overige liturgische werkgroepen: kosters, misdienaars, koren, werkgroep 

gezinsviering werken alle zeer zelfstandig. 

o Liturgisch Beraad: Rietie Kenter is hierin afgevaardigde en contactpersoon 

• Catechetische werkgroepen: 

o Doopgroep: Lidy Weber en Rietie Kenter zijn hierin actief en de 

contactpersonen. 

o Eerste H. Communie: Lidy Weber is hierin actief en de contactpersoon.  

o H. Vormsel: Feya Bakker-Bosch is hierin actief en de contactpersoon. 

o Naast deze groepen onderhoudt de pastoraatgroep contact met de overige 

catechetische werkgroepen, te weten werkgroep Gezinsviering, 

Jongerenpastoraat en de Creatieve groep.  

o Catechetisch Beraad: Lidy Weber of Feya Bakker is hierin onze 

afgevaardigde en contactpersoon. 

• Lectoren: Er is wel zorg om de lectorengroep: hierin is één lector gestopt wegens 

ziekte en heeft één in december 2016 afscheid genomen wegens lange staat van 

dienst. Gezocht wordt naar versterking. 

• Vacatureboekje tbv nieuwe vrijwilligers: Er wordt gewerkt aan het opstellen van een 

boekje waarin werkgroepen worden voorgesteld en parochianen worden gevraagd 

zich aan te melden als vrijwilligers.  
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Contact met secretariaten 

Het secretariaat van onze kerk in Glanerbrug wordt dagelijks bemenst door vrijwilligers die 

ieder één dag per week voor hun rekening nemen. Zij werken heel zelfstandig. 

Met het centraal secretariaat in Losser is meer contact gezocht, ook om de kwaliteit van de 

website (binnen het kader Opbouwwerk) te verbeteren. In eerste instantie om de 

informatievoorziening met betrekking tot Glanerbrug te optimaliseren; dit is in de loop van 

het jaar verruimd naar de gehele website. 

Communicatie via Social Media 

Het werkveld Opbouwwerk is in de steigers gezet en uitgebreid met social media als inzet. 

Zo is de facebookpagina www.facebook.com/HRozenkrans geïnitieerd, waarop regelmatig 

nieuws, aankondigingen en fotoverslagen worden gepubliceerd. Dit medium leent zicht goed 

voor beeldcommunicatie en is laagdrempelig voor iedereen die geïnteresseerd is in onze 

geloofsgemeenschap. Regelmatig worden parochianen hierop geattendeerd via de 

parochiekrant. 

De locaties binnen Maria Vlucht hebben, geïnitieerd door onze pastoraatgroep, een eigen 

pagina Nieuws en Activiteiten en een Activiteitenkalender. Ook onze kerk dus! Daarnaast is 

er meer aandacht voor spiritualiteit: op de Facebookpagina wordt hier aandacht aan besteed 

en met name op de website van Maria Vlucht, waar een heel hoofdstuk Inspiratie is 

samengesteld. Via de parochiekrant communiceren we over plaatselijke activiteiten (zowel 

aankondigingen als verslagen).  

 

http://www.facebook.com/HRozenkrans
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Visie op 2017 
 

We willen voortzetten waar we in 2016 mee gestart zijn, namelijk inzetten op ontmoeting en 

pastoraat. Al met al wordt er al veel gewerkt aan ontmoeting en communicatie, zoals uit 

bovenstaande samenvatting moge blijken.  

Miranda Gouma heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de 

pastoraatgroep; wij nemen in januari 2017 afscheid van haar. We denken dat we met de 

pastoraatgroep in deze samenstelling voorlopig goed verder kunnen.  

We willen verder de vieringen blijven faciliteren en meer aandacht geven aan diaconie, 

opbouwwerk en zieken- en nabestaandenbezoek, zodat de pastorale aandacht voor deze 

geloofsgemeenschap gewaarborgd blijft, maar ook kijken hoe we pastorale zorg dichterbij 

kunnen krijgen.  

Daarnaast willen we laagdrempelig aanspreekbaar zijn; niet alleen na de vieringen, maar 

ook via moderne media zoals Facebook.  

In het kader van ontmoeting willen we verder kijken hoe we het parochiehuis meer kunnen 

gebruiken; om kosten van het gebruik van het kerkgebouw te ontlasten en om laagdrempelig 

te zijn voor andersoortige vieringen (bv de Thomasviering).  

Wij zijn er graag voor u. Dus als u signalen uit onze geloofsgemeenschap oppikt die onze 

aandacht nodig heeft (bv zieken, nabestaanden, klachten, punten van verbetering, nieuwe 

ideeën en initiatieven), schroomt u dan niet contact met ons op te nemen! Zie voor onze 

contactgegevens blz. 2. 

Feya Bakker, Mien Besseler, Miranda Gouma, Rietie Kenter, Martin Kuipers en Lidy Weber 

 

 

    

    

 


