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Van uw bestuur
 

Op de eerste plaats een welgemeend excuus aan eenieder die op Paasavond 
voor een dichte kerkdeur stond. De geplande Vesperdienst werd op verzoek van 
de dienstdoende pastor afgelast, omdat er deze avond geen koor beschikbaar 
was en de kerkzang onlosmakelijk deel uitmaakte van deze viering. In het 
weekend voorafgaande aan Pasen is dit in de kerk meegedeeld. Wij betreuren 
deze gang van zaken zeer. Als een viering in de Parochiekrant is aangekondigd 
dient deze, hoe dan ook, door te gaan. De inhoud en de vorm van de viering laat 
zich wijzigen. Gelovigen laten staan voor een dichte kerkdeur, vinden we 
ongepast.

De aangekondigde Parochieavond, die bestemd is voor onze eigen 
geloofsgemeenschap, vindt plaats op 16 november a.s. Een kleine commissie 
bestaande uit leden van de Pastoraatsgroep en de Locatieraad, aangevuld met 
Pastor Carla Berbée, gaat deze avond voorbereiden. Aan de orde zal komen de 
toekomst van de kerk in z’n algemeenheid en die van kleine 
geloofsgemeenschappen, zoals de onze, in het bijzonder. Ook de rol van het 
bisdom en de parochies zal worden besproken. Vicaris Ronald Cornelissen zal 
aan de hand van een Power Point presentatie, het  één en ander toelichten. Onze 
pastoor André Monninkhof zal worden gevraagd zijn visie te geven op de rol van 
het pastoraal team en over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de  
communicatie met de kleinere geloofsgemeenschappen. Natuurlijk zal er deze 
avond ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Voorafgaande aan deze 
Parochieavond ontvangt u nadere informatie. We hopen dat u deze datum nu al 
vast in uw agenda zet en dat velen deze avond komen bezoeken.

We hebben ontdekt dat er lood is gestolen van het dak boven de sacristie. Dit 
heeft geleid tot lekkage. Het Parochiebestuur als beheerder van de gebouwen, is 
op de hoogte gesteld. Wij hebben gevraagd om in overleg met ons opdracht te 
geven de schade te herstellen. Zoals het zich nu laat aanzien zijn we wel voor de 
kosten van het herstel verzekerd, maar het is natuurlijk dieptriest dat ons zoiets 
overkomt en dat het voor overlast zorgt.
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Er is een aantal sleutels van onze gebouwen in omloop, die niet formeel zijn 
uitgereikt. Het lijkt erop dat er sleutels voor eigen gebruik zijn gekopieerd. In het 
verleden heeft Louis Alferink een zeer goed te hanteren sleutelplan gemaakt 
waarbij duidelijk is wie en waarom iemand een sleutel heeft. Helaas moeten we 
vaststellen dat het sleutelplan nu geen waarde heeft door het in omloop zijn van 
sleutels die niet geregistreerd zijn.  We verzoeken hen, die een niet 
geregistreerde sleutel in hun bezit hebben, deze in te leveren, desnoods in een 
blanco enveloppe. 

Tijdens vergaderingen van de Locatieraad komt wel eens aan de orde dat ons 
aller Mien Besseler regelmatig vragen voorgelegd krijgt, die niets met haar functie 
als lid van deze raad te maken hebben. De ene keer gaat het over de inhoud van 
de Parochiekrant, de andere keer over de vieringen in de kerk; kortom vragen die 
op een andere plaats en aan andere personen gesteld moeten worden. We 
vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden.

Met betrekking tot een Avondwake en de Uitvaartvieringen heeft de Locatieraad 
het huidige beleid hieromtrent, tegen het licht gehouden. Het blijkt nogal afwijkend 
te zijn in vergelijking met de gebruiken in de andere geloofsgemeenschappen 
binnen onze Parochie of elders in Twente. De verschillen zitten onder andere in 
de manier waarop in de kerk van de overledene afscheid genomen kan worden 
en de mogelijkheden tot condoleren. De Locatieraad heeft besloten het huidige 
beleid bij te stellen. In een volgende Parochiekrant zullen we hier nader op 
terugkomen. 

Tenslotte willen we als Locatieraad een groot compliment maken aan de redactie 
en de vrijwilligers van de Parochiekrant. De Parochiekrant is bij uitstek het middel 
om met de leden van onze geloofsgemeenschap te communiceren. De vorm en 
de inhoud maken het een alleszins leesbaar en boeiend blad. Dank zijn we ook 
verschuldigd aan de adverteerders die dit alles financieel mogelijk maken.

Namens de Locatieraad, Gerard Hammer, voorzitter. 

Parochiekroniek
Zondag 21 mei hebben de volgende jongens en meisjes uit de handen van 
pastoor Monninkhof de Eerste Heilige Communie ontvangen:
Emily Aksu   Siemon Bakker 
Noa van de Dolder  Jesse Dunhoft
Florien Gosselt   Femm Haarhuis
Milou Husers   Emma Koiter
Lynn Muller   Ninte Nijenhuis
Somtochukwu Nwaogu  Luca Popping
Emma Poorthuis  Gijs Pril
Femke Smit   Lena Unval
Kyano Weijdijk   Isable Wijering

Communicantjes en ouders van harte proficiat!
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In de heer overleden:

Johan Kaalverink. Hij werd geboren 5 juni 1936 en is overleden 14 mei 2017. 
De avondwake was donderdag 18 mei in onze parochiekerk en de crematie 
vrijdag 19 mei in Usselo.

Annie Poppink-Hulskotte. Zij werd geboren 22 juni 1925 in Tubbergen en is 
overleden 22 mei 2017. De avondwake was maandag 29 mei en de uitvaart 
dinsdag 30 mei met aansluitend de begrafenis op ons parochiekerkhof.

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

VIERINGEN
Zo. 11-06 10.30 Woord -en communieviering met diaken Peters, 
   m.m.v. het herenkoor.
   Int.: Mieke Schellings-Mensink; Astrid Willemse-Barends; 
   fam. Damhuis-V.d. Straat; Jo Hendriks; fam. Van 
   Hoogmoed-Brueker; fam. Bouwmann-Hagmolen of ten 
   Have en kinderen; Bennie Nijhuis; Hennie Grashof; Johan 
   Kaalverink; Annie Poppink-Hulskotte.

Zo. 18-06 10.30 Gezinsviering met de eigen groep, 
   m.m.v. het kinderkoor.
   Int.: Jo Bavel; Astrid Willemse-Barends; fam. Damhuis-
   V.d. Straat; fam. Van Hoogmoed-Brueker; ouders Nijhuis-
   Welman en zonen Gerrie en Jan; Hennie Grashof; Johan 
   Kaalverink; Annie Poppink-Hulskotte.

Zo. 25-06 10.30 Geen viering.
Za. 01-07 19.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
   m.m.v. het dameskoor.
   Int.: Truus Werger-Boers; Astrid Willemse-Barends; 
   fam. Van Hoogmoed-Brueker; familie Damhuis-V.d. 
   Straat; fam. Olde Hengel-Pots; fam. Koenders-Kuipers; 
   Hennie Grashof; Johan Kaalverink; Annie Poppink-
   Hulskotte.

Vr. 07-07 10.00 Eucharistieviering in het parochiehuis met pastor 
   Rekveld, m.m.v. het dameskoor.
Zo. 09-07 10.30 Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
   m.m.v. het herenkoor.
   Int.: Bennie Nijhuis; Astrid Willemse-Barends; fam. 
   Hoogmoed-Brueker; fam. Damhuis-V.d. Straat; Jo 
   Hendriks; fam. Bouwmann-Hagmolen of ten Have en 
   kinderen; Johan Kaalverink; Annie Poppink-Hulskotte.
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DIENSTEN
Lectorenlijst
 11-06 10.30 Trudy Nijhuis 
 01-07 19.00 Sjef Morshuis  
 09-07 10.30 Trudy Nijhuis 

Misdienaarslijst
11-06 10.30 Tim Gouma, Wouter Holleman en Carin van Gemert.
01-07 19.00 n.n.b.
09-07 10.30 n.n.b.

OVERIGE VIERINGEN MARIA VLUCHT
 
11 juni
Maria Geb. 09.30 Monninkhof  Heren  Caecilia
Jacobus  10.00 Korterik Gemengd koor

14 juni
Maria Geb. 09.30 Rekveld

15 juni
Gerardus M. 09.30 Rekveld
Maria Geb. 09.30 Van Balen Dameskoor
Gerardus M. 11.30 Rekveld/Berbée Kinderkoor EHC
Jacobus 09.30 Rekveld/Berbée Liedwientjes EHC

19 juni
Gerardus M. 18.00 Ouders gaan voor  Mariaviering voor de 
      Communicanten
21/22 juni 
Maria Geb. 09.30 Rekveld  Dameskoor
Gerardus M. 09.30 Rekveld

24/25 juni
Maria Geb.  ds+Berbee   Losser Sociaal / tent
Gerardus M. 19.00 par.werkgroep Dynamique Thema
Jacobus 10.00 Van Balen Gemengd koor Viering op de Lonne-
      ker Es/Jacobuskapel
28/29 juni
Maria Geb. 09.30 Berbée
Gerardus M. 09.30 Rekveld

30 juni
Maria Geb. 12.00 Peters  Huwelijksviering Kraus - v. Veen
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Oawer de heg 
In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies 
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren 
staat en … we kijken ook waarmee onze gereformeerde en 
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden.
• Onze Hervormde buren staan in het kader van het 

Reformatiejaar uitgebreid stil bij het leven en bij de werken van Maarten 
Luther. Dominee Scheer laat ook via het kerkblad weten dat ze in oktober haar 
derde kind verwacht. De Paaskaars ging naar Ton de Bruijn als dank voor zijn 
inzet voor en betrokkenheid bij de kerk. Het bezoek van de visitatiecommissie 
is over en weer zeer positief verlopen. Dit alles en nog veel meer meldt het 
verzorgde kerkblad “Rondom de Toren”.

• Uit Losser bericht men dat er op 30 mei een zieken- en ouderendag was in 
het ontmoetingscentrum van de Losserhof en verder in het parochieblad “’t 
Klöpke” een woord van dank aan de “tuin-mannen”van de Martinus, die veel 
meer deden dan alleen de tuin bijhouden. Hun werk was veelomvattender en 
in een artikel in het blad wordt de groep bedankt voor vele jaren ondersteuning 
en meedenken.

• Onze collega’s uit Overdinkel melden dat de viering van de Eerste H. 
Communie op 18 juni zal plaatsvinden in het Gerardus Majellapark. Dat kan 
niet anders dan een stemmige gebeurtenis worden. Als het weer meewerkt 
tenminste. Kwestie van een kaarsje opsteken.

Redactie. 

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

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.
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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;
• Dat lokale activiteiten ook open gesteld worden voor de medegelovigen 

van de andere parochies;
• Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaarheid 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 en André Leferink, voorzitter.

Kralen van de Rozenkrans
“Onze taak? Saamhorigheid kweken en mensen binden!”

Leny Kloppers is een gesprekspartner die kort en 
bondig formuleert. Die weet wat ze wel en wat ze 
niet wil. “Je moet hier geen zij-ig verhaal van 
maken, hoor!”, zo laat ze op de valreep nog even 
weten, waarmee ze haar positie duidelijk markeert. 
We gaan op zoek naar de drijfveren van deze 73-
jarige medeparochiaan, die ongeveer ½ jaar 
geleden in de lokatieraad stapte. Waarom zette ze 
die stap en wat verwacht zij te kunnen toevoegen 
aan de geloofsgemeenschap van Glanerbrug? 
Daarover en over nog veel meer spraken wij met 
deze kraal van onze eigen rozenkrans.
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Leny wordt op 31 december 1943 geboren in Enschede, is getrouwd met Herman 
Kloppers, moeder van twee kinderen en oma van 4 kleinkinderen (“Een van mijn 
hobby’s!”). Ze is, tot aan haar huwelijk met Herman, werkzaam op het 
Jacobuscollege als secretaresse. Na de geboorte van de twee kinderen blijft Leny 
thuis om de verzorging en opvoeding ter hand te nemen. Als de kinderen haar 
dagelijkse zorg en aandacht niet meer behoeven, solliciteert ze links en rechts, 
maar helaas zonder resultaat. Thuis zitten en koffie drinken met buurvrouwen is 
er evenwel niet bij. Dit bezige bijtje stort zich vol overgave op het vrijwilligerswerk 
en wordt actief binnen de ouderraad van het Jacobuscollege, als lid van de 
familieraad van ’t Bruggerbosch en in het bestuur van de tennisvereniging. 

Bekend wordt ze als lid van het CDA. Voor deze partij gaat ze als vrijwilliger aan 
de slag om cursussen op te zetten, ze samen te stellen en ze ook te geven. In 
1998 wordt de Glanerbrugse namens haar partij in de gemeenteraad van 
Enschede gekozen. Die taak zal ze 3 ambtstermijnen vol overgave vervullen. 
Over die periode oordeelt ze achteraf dat het een hele hectische tijd is geweest, 
die veel van haar tijd heeft opgeslokt. Zoveel dat het sociale leven er regelmatig 
bij inschoot. Het raadswerk is werk dat eigenlijk nooit af is, merkt ze op. Het is wel  
heel dankbaar werk geweest en met gepaste trots constateert ze dat ze veel heeft 
kunnen betekenen, zeker voor Glanerbrug. In 2010 vindt ze het mooi genoeg 
geweest en neemt ze afscheid van de raad. Op gepaste afstand, als bestuurslid 
van de partij, blijft Leny wel bezig met de plaatselijke politiek. Via Gerard Hammer 
en Mien Besseler komt ze in de lokatieraad terecht. Eerst eens kijken wat het 
werk behelst en na een tijdje, nu zo’n ½  jaar geleden, vertelt ze aan de raad dat 
ze wel wil meedenken met het wel en wee van de geloofsgemeenschap 
Glanerbrug. Vanwaar dit Ja-woord?
“Zolang de geloofsgemeenschap van Glanerbrug blijft bestaan, wil ik daaraan 
mijn steentje bijdragen. Van huis uit ben ik katholiek en die veren heb ik niet 
afgeschud. Ik beschouw mezelf wel als een “vrolijke katholiek” in die zin dat ik niet 
iedere week naar de kerk ga en ook kritisch ben richting de structuur en 
hiërarchie van de kerk. Daar heb ik grote moeite mee! Niet met het geloof op zich. 
Ik denk dat het geloof mensen moet binden en samenbrengen, zodat we elkaar 
kunnen ondersteunen als dit nodig is. Als je ziet hoeveel mensen er naar de 
viering van de tweede zondag in de maand komen met het koffiedrinken na 
afloop, dan zie je dat er wel degelijk behoefte is om samen te komen. Als mensen 
weten dat Patrick Kuipers in de viering voorgaat, dan zie je ook meer mensen in 
de kerk. Dan gebeurt er wat! De kerk moet wervender worden! Moet echt 
proberen om meer jongeren te trekken. Wat dat betreft kunnen we misschien een 
voorbeeld nemen aan het werk van pastor Huitink in Tubbergen en dingen 
proberen van de grond te krijgen die jongeren aanspreken. De kopjes in de kerk 
worden alleen maar grijzer en grijzer en er komen steeds minder van. Daar moet 
iets aan veranderen.”

Over het hoe, is het nieuwste lid van de lokatieraad minder uitgesproken. 
Concrete plannen kan ze nog niet aandragen. Ze ziet het voorlopig als haar 
voornaamste taak om te luisteren en om mee te denken. Van haar mogen we niet 
verwachten dat ze de kar gaat trekken. Die tijd heeft ze gehad. Als we het over de 
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toekomst van de geloofsgemeenschap hebben, betrekt het gezicht: die ziet ze 
met zorg tegemoet. Steeds minder mensen in de kerk, steeds minder mensen die 
bereid zijn om ergens de schouders onder te zetten. Een trend die niet alleen in 
de kerken zichtbaar is, maar die je ook binnen verenigingen ziet. Het “ik-gevoel” 
overheerst. En dat terwijl Leny er rotsvast van overtuigd is dat het er juist om gaat 
dat iedereen de taak heeft om niet alleen voor jezelf te leven, maar om je in te 
zetten voor de medemens en voor de samenleving. Dáár gaat het om in het 
leven! Tegelijkertijd erkent ze dat het soms lijkt alsof het roeien tegen de stroom in 
is. En dat het vaak iets is waar je moedeloos van kunt worden. Ook in 
Glanerbrug. Toch ziet ze voor de geloofsgemeenschap van Glanerbrug genoeg 
lichtpunten:
“Het aantal mensen dat nog in de kerk komt, is bij ons zeker niet minder dan 
elders en valt wat dat aangaat nog mee. En we hebben hier nog heel veel 
vrijwilligers die taken vervullen. Het worden er minder en sommigen hebben wel 
heel veel taken, maar toch. Ze zijn er nog. Die vrijwilligers zijn niet alleen het 
cement van de samenleving, maar ook van onze geloofsgemeenschap. Zeker 
weten. En er ontstaan ook nog steeds nieuwe initiatieven. We zitten hier bepaald 
nog niet bij de pakken neer. Waar ikzelf wel moeite mee heb, dat is dat je als 
plaatselijke geloofsgemeenschap vrijwel niets meer te zeggen hebt. Alles wordt 
van hogerhand beslist en dat hiërarchische stuit me tegen de borst. Dat frustreert 
ook. Of ik daar op den duur nog tegen kan, weet ik niet.”

Over haar persoonlijke geloofsbeleving wil Leny kwijt dat ze dan wel moeite heeft 
met het instituut kerk vol regels en structuren, maar dat het geloof voor haar nog 
wel waarde heeft. Maar het zoeken naar zingeving in het leven hoeft niet per se 
bij de kerk, of bij de religie uit te komen. De zin moet in ieder geval bestaan in het 
zoeken naar wat mensen bindt en hoe je elkaar verder kunt helpen in het leven. 
Helemaal zonder geloof kan Leny zelf niet, alhoewel er zeker ook bij haar twijfels 
zijn. Maar af en toe een viering bezoeken is voor haar heel waardevol: 
“Het is een rustpunt voor mij. Je kunt even met jezelf bezig zijn. Ik ga eigenlijk 
alleen als er iets bijzonders te doen is in de kerk, een mis met Gregoriaanse of 
Byzantijnse gezangen. Dat maakt wat bij me los. Pastor Alink zei ooit eens dat het 
Byzantijns net is alsof er een stuk van de hemel opengaat. Ik krijg er in ieder 
geval een heel warm en goed gevoel van. Zo’n moment koester ik.”

Helder. We zijn door onze vragen heen. Leny Kloppers, ons nieuwste lid van de 
lokatieraad, heeft haar zegje gedaan. Helder en bondig en vol overtuigingskracht. 
Zulke kralen horen ook aan onze rozenkrans. 

Redactie.

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, 
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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, tel.nr, 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.  

JP Sirkelslag 2017 
Een Mooi resultaat voor De Troubadour

Maar liefst elf groepen acht van acht 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 
acht spellen uit tevoorschijn 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 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. 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 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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Nieuws uit JP4you2
Watmad wint de wisselbeker van Pubquiz 2017 

Op vrijdagavond 12 mei speelden vier groepen jongeren tegen 
elkaar en met elkaar de Pubquiz 2017. Voor de tweede keer was 
Café Dikke Toon onze gastheer. Om half acht trapten de quizmasters 
Paul en Tom af met de eerste ronde: Sport. Hessel Broekhuis had de vragen 
bewerkt in een prachtige PowerPoint presentatie zodat er ook nog wat te zien en 
te horen was in de Muziekronde. In de eerste rondes lag ‘De Groep zonder 
Naam’ op kop. De ‘Girlpower’ en ‘De Jokers’ lagen na de laatste ronde maar 
enkele punten uit elkaar. Het was spannend. De categorieën, inclusief ‘Religie’, 
werden goed ontvangen. Uiteraard is het de bedoeling om komend schooljaar 
wederom een pubquiz te houden. En dit mag wel even vermeld worden: naast 
Sirkelslag Young (landelijke versie) is dit de tweede activiteit op rij in 
samenwerking met de jeugdleiders van de Hervormde Gemeente in Glanerbrug.
Ans te Lintelo.

Rooster Pastorale weekwacht 
Hieronder het rooster met de data waarop de pastores beschikbaar zijn voor 
pastorale noodsituaties. Zij zijn bereikbaar op hun eigen mobiele telefoon zoals 
opgenomen achterin deze krant onder contactadressen. 

05 – 11 juni  Pastoor Monninkhof 26 – 02 juli Pastor Rekveld
12 – 18 juni Pastor Rekveld  03 – 09 juli Pastor Rekveld
19 – 25 juni Pastoor Monninkhof 10 – 16 juli Pastor Rekveld

C A T E R I N G  &  V E R H U U R

Gronausestraat 1255a - Glanerbrug
telefoon 053 - 461 14 38 - mobiel 06 - 28 19 49 91
(bereikbaar via de inrit naast Eric’s groente en fruit)

Het adres voor hapjes, salades, warm en koud buffet, 
maaltijden en barbeque.

Tevens verhuur van popcorn, suikerspin, statafels, 
biertap, koelwagen en terrasheater.

G R O E N T E  &  F R U I T

C A T E R I N G  &  V E R H U U R

w w w . d a p p e r - c a t e r i n g . n l
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Kaffee mit Kuchen
Onlangs maakten we een rijtoer door het Nederlands-
Duitse grensgebied. Dan hoort een bezoekje aan een 
van de kerken, naast “Kaffee mit Kuchen” daar zeker 
bij. De meeste kerken zijn er gewoon helemaal te 
bezichtigen en vooral de barokkerk van Zwillbrock is 
een lust voor het oog. Trouwens de “Kuchen” in het 

nabijgelegen etablissement zijn ook een aanrader. “Mann fülht sich richtig wohl”, 
om in de “couleur locale” te spreken. In meerdere kerken hingen achterin foto’s 
met namen van leden van de parochieraden of wat daarvoor bij onze oosterburen 
moet doorgaan. Handig en heel overzichtelijk. Daarbij ook foto’s van de pastores 
en van iedereen de taken, verantwoordelijkheden en eventuele telefoonnummers. 
Dat zouden wij bij ons ook moeten hebben, stelde mijn wederhelft voor. En dat 
vond ik geen gekke gedachte voor de verandering. Omdat de afstand tussen 
pastores, besturen en gelovigen steeds groter lijkt te worden, kan dit een manier 
zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen. Iedere bezoeker kan zien wie er 
verantwoordelijkheden draagt en kan ook zien wie er allemaal tot het pastorale 
team behoort. Je zou een foto van de voorganger van dienst kunnen uitvergroten 
en dan plaatsen onder het opschrift: “Uw voorganger van vandaag!” Ik zie 
trouwens nog een mooie kans wat dit aangaat. Groepen die verlegen zitten om 
nieuwe kaderleden, kunnen onder de kop “We zoeken jou/u!” kandidaten 
oproepen. Misschien kan daarvoor dan die oude Engelse Lord Kitchener van stal 
worden gehaald, die met dat wijzende vingertje en die fraaie snor. Dat vingertje 
houden we erin, maar in plaats van dat hoofd met die snor kunnen we dan het 
hoofd van de voorzitter of leidinggevende van de groep plakken. De dirigent van 
het mannenkoor kan op die manier nieuwe kerels trekken bijvoorbeeld. Nu ik er 
even over nadenk, zie ik nog veel meer mogelijkheden. De mannen van ons 
kerkhof zouden kunnen proberen om dames te strikken voor diverse 
werkzaamheden. Ze kunnen dan –puur om de aandacht te trekken dus- in 
bevallige poses en wellicht in korte broek en gewaagde T-shirtjes op de foto gaan 
staan om te laten zien wat ze kandidates te bieden hebben. En de dames van de 
lokatieraad of pastoraatsgroep zouden......ach nee, nu draaf ik echt door. Effe 
dimme, Japie! Maar zo’n deel van de muur met daarop foto’s met namen van 
onze kaderleden zie ik eigenlijk wel zitten. Misschien kunnen ze op de muur naast 
mijn plekje worden opgehangen. Heb ik ook nog wat om te kijken.

Tot zover, Japie.

 Copy en misintenties
  

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende 
 Parochiekrant (periode 15-07 t/m 01-09) graag
 inleveren vóór donderdag 29 juni 2017.
 Graag naar ons e-mailadres:
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie: Herenkoor:     
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
Secretariaat geopend van M.O.V./I.K.V.
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers, Lonnekerweg  72,
 7532 RN Enschede, tel. 4614833,
Locatieraad:  marijkelammers@live.nl
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 Jongerenpastoraat:
Voorzitter: Gerard Hammer, tel. 4612387, Ans te Lintelo, tel. 5387396
Secretaris: vacant Lourdeswerk:
Penningmeester: Herry Beernink  Dini Reinink-Agterbosch, tel.4613372
Leden: Mien Besseler en Lenie Kloppers  Kinderpastoraat:
 Carla Meekes, tel. 4615630
Kerkbijdragen:  Verliezen verwerken:
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46 tel. 4611232
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage 
 Vincentiusver. Glanerbrug:
Maria Vlucht: Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede, 06-
Centraal Secretariaat Maria Vlucht: 40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com 
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Misdienaars:
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Miranda Gouma, misdienaars@live.nl
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl Ouderenbond K.B.O.
website: www.mariavlucht.nl Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622
Bestuur Maria Vlucht: Begraafplaats Glanerbrug:
Voorzitter: pastoor André Monninkhof Mien Besseler, tel. 4611530
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts  Louis Alferink, tel. 4612106
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Jan Voortman   r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
en Henk Engbers. Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76
Parochiehuis: Leden Pastoraatsgroep:
Beheerder:  B. Gulden, Voorz. vacant
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Gemeenschapsopbouw
 Secr. Lidy Weber, 053-4612243,
Parochiekrant: Catechese
Redactie / copy: J. Kwakman Leden: Martin Kuipers, 053-5382692,
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of Feya Bakker, 06-15891525, 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Mien Besseler, 053-4611530 en 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Rietie Kenter, 06-38775591.
ook mogelijk via secretariaat Ziekenbezoeksters:
R.K. Basisscholen: Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291
“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691 
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Dameskoor: Voorzitter Frouwke Velthuis
Mevr. Trees v.d. Bovenkamp tel. 4612980 Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Belangrijk
- Pastoor Andre Monninkhof, a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-22786151; 
- Pastor Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus,f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-300988833;
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999;
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbée@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558.
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