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Parochiekrant 
   Glanerbrug 
 

 Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.  
 van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug. 
 Redactieadres: Demeterlaan 37.  

  

 44e jaargang    nr. 8      oktober 2017 
 

 
Heilige(n) afstoffen 
 
Afgelopen week ontmoette ik in een van onze kerken 
een schoonmaakploeg. Zij zouden onder meer de 
heiligen beelden gaan “afstoffen”. Misschien heeft u 
dit thuis ook wel eens gedaan: Een Heilig Hartbeeld 
of een Mariabeeld, waaraan u gehecht bent , moet 
een “goede beurt” hebben . Wellicht heeft u een 
dierbare herinnering aan dit beeld. Misschien hebt u 
het wel gekregen van een overleden familielid of 
vriend, waar u een heel goede band mee had. Of 
steekt u iedere morgen een lichtje aan bij dit beeld; 

om te denken aan mensen met wie u zich verbonden voelt, of om te vragen dat 
het licht van deze heilige u mag begeleiden op deze nieuwe dag. Zo’n 
herinnering, of ook het aansteken van een lichtje, raakt een “gevoelige snaar”, het 
voelt als thuiskomen bij jezelf, bij wat je “heilig” is. Het zou heel goed kunnen zijn 
dat we deze behoefte wel vaker voelen. Zo las ik in een beschrijving van een pas 
verschenen boek: “(..) Wanneer voelen we ons geaccepteerd en rustig? (de 
auteur) behandelt in dit boek de vraag, hoe de mens, die moe is van alle 
jachtigheid en drukte, zijn thuis kan vinden in zichzelf en in god. Hij geeft veel 
adviezen en oefeningen om goed voor je eigen ziel te zorgen; als je leert stil te 
worden, je dromen herontdekt en je met jezelf en anderen kunt verzoenen. Dan 
kom je thuis bij jezelf.”  
Dat we (het) heilige(n) mogen afstoffen en thuis komen bij onszelf. 
 

   Pastoor Andre Monninkhof. 
 
Boek: “Thuis bij jezelf”. Auteur: Zacharias Heyes. Uitgave: Berne Media 2017 
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Parochiekroniek 
 

In de heer overleden: 
 
Trees van Ek-Kaijser. Zij werd geboren 14 mei 1928 en is overleden 31 
augustus 2017. De uitvaart was donderdag 7 september 2017 in onze 
parochiekerk en de crematie dezelfde dag in Usselo. 
 
Annie Geesing-Krabbe. Zij werd geboren 16 november 1938 en is overleden 12 
september 2017. De uitvaart was maandag 18 september 2017 in onze parochie-
kerk en de crematie de volgende dag, dinsdag 19 september 2017, in Usselo 
 
Onze parochiegemeenschap wenst de nabestaanden Gods kracht en de steun 
van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies. 
 
 
Diensten 
 
Lectorenlijst 

 30-09 19:00 Carla Meekes 
 08-10 10:30 Trudy Nijhuis 
 22-10 10:30 Herman Boek 
 27-10 19:00 Carla Meekes 
 28-10 19:00 Sjef Morshuis 
 02-11 19:00 Carla Meekes & José Wessendorp 

 
 

Misdienaarslijst 
 

 30-09 19:00  Annemarie Gouma, Carin van Gemert  
      en Pien Verbraeken 
 08-10 10:30  Miranda Gouma, Fons Kwakman  
      en Wouter Holleman 
 22-10 10.30  Fons Kwakman en Tim Gouma 
 27-10 19:00 Alle misdienaars 

     02-11      19:00  Tim Gouma, Fons Kwakman  
            en Wouter Holleman. 
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Vieringen 
 
Za. 30-09 19.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v.  
   het dameskoor. 

Int: Familie Schutter-Hupperetz; Familie van Hoogmoed-
Brueker; Astrid Willemse-Barends; Familie Damhuis-van 
de Straat; Trees van Ek-Kaijser; Annie Geesing-Krabbe. 

 
Vr. 06-10 10.30 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. 
   het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 
Zo. 08-10 10.30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,  
   m.m.v. het herenkoor. 

Int: Bennie Nijhuis; Astrid Willemse-Barends; Familie van 
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; 
Familie Olde Hengel-Pots; Jo Bavel; Jo Hendriks; Familie 
Bouwmann-Hagmolen of ten Haven en kinderen; Familie 
Koenders-Kuipers; Johannes Antonius Schouten;  
Hennie Grashof; Truus Grashof-Heurman;  
Truus Metternich-Ebberink; Trees van Ek-Kaijser; Annie 
Geesing-Krabbe 

 
Zo. 15-10 10.30 Woord- en communieviering met de parochiële 
   werkgroep, m.m.v. het dameskoor. 

Int: Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-
van de Straat; Astrid Willemse-Barends;  
Trees van Ek-Kaijser; Annie Geesing-Krabbe. 

 
Zo. 22-10 10.30 Gebedsviering met vicaris Cornelissen, m.m.v.  
   het herenkoor. Viering in de Twentse streektaal. 

Int: Astrid Willemse-Barends; Famile Damhuis-van de 
Straat; Familie van Hoogmoed-Brueker;  

   Trees van Ek-Kaijser; Annie Geesing-Krabbe. 
 
Vr. 27-10 19.00 VRIJWILLIGERSAVOND. 

Eucharistieviering met pastor Rekveld en Carla 
Berbée, m.m.v. het herenkoor. 

 
Za. 28-10 19.00 Woord- en communieviering met Carla Berbée, 

m.m.v. het dameskoor. 
Int: Familie Damhuis- van de Straat; Familie van 
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Hoogmoed-Brueker; Astrid Willemse-Barends; Annie 
Geesing-Krabbe. 

 
Do.  02-11 19.00 ALLERZIELEN 

Gebedsviering met de werkgroep Allerzielen.  
Int: Lisanne Laura Engels; Marja Baas; Marietje Scholten; 
Marianne Kuipers-Gering; Paul Kaalverink; Truus Werger-
Boers; Ouders Nijhuis-Welman en zonen Gerrie en Jan; 
Astrid Willemse-Barends; Familie Damhuis- van de 
Straat; Familie van Hoogmoed-Brueker. 

 
Vr.  03-11 10.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v.  
   het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 
 

 
OVERIGE VIERINGEN MARIA VLUCHT 
  
30 september 
Maria Geb. VWG 17.00 Berbee, Dameskoor, doopviering 
Jacobus VWG 17.00 Rekveld, doopviering 
 VWG 19.00 Cornelissen, gemengdkoor, Twents 
 
  

1 oktober 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld, Caeciliakoor 
Gerardus Majella CV 09.30 Berbee, dames en herenkoor 
4 oktober 
Maria geb. EV 09.30  Monninkhof 
Jacobus EV 09.00 Rekveld 
5 oktober  
Gerardus Majella EV 09.30 Rekveld 
6 oktober 
Maria Geb. EV 10.30 Monninkhof, Dameskoor; 60 jaar KBO 
Gerardus Majella EV 18.30 Rekveld, aanbidding 
7 oktober 
Maria Geb. VWG 19.00 de Heus, Vivace, Thomasviering Vormsel 
Gerardus Majella EV 19.00  Monninkhof, samenzang 
8 oktober 
Mara Geb. EV 09.30 Monninkhof, herenkoor 
Jacobus EV 10.00 Korterik, Gemengdkoor 
11 oktober  
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld 
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12 oktober 
Gerardus Majella EV 09.30 Rekveld 
13 oktober 
Gerardus Majella EV 18.30 Rekveld, dames en herenkoor, Noveen 
14 oktober 
Jacobus CV 19.00 PWG, Op Toon (Marialiederen) 
15 oktober 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld, dameskoor 
Gerardus Majella CV 09.30 PWG, dames en herenkoor 
18 oktober 
Maria Geb. CV 09.30 Berbee 
19 oktober 
Gerardus Majella EV 19.00 Monninkhof & Rekveld, dames / herenkoor 
20 oktober 
Gerardus Majella EV 19.00 Rekveld & Berbee, gezinsviering (Kiko) 
21 oktober 
Maria Geb. EV 19.00 Cornelissen, herenkoor 
Gerardus Majella VWG 19.00 Berbee, Jongerenpastoraat 
22 oktober 
Gerardus Majella CV 11.00 Rekveld, Berbee, Erinkveld;  
   dames/herenkoor; Park en Processie 
 VWG 15.00 Rekveld, dames/ herenkoor, Sluitingslof 
Jacobus CV 10.00 Gemengdkoor 
25 oktober 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof,  
   kerkwijding van geconsacreerde kerken 
26 oktober  
Maria Geb. VWG 19.00 Rekveld, Caeciliakoor, Marialof 
Ger. Majella CV 09.30 Rekveld 
28 oktober 
Jacobus EV 19.00 Rekveld, Herenkoor (Gregoriaans) 
29 oktober  
Maria Geb. EV 09.30 Cornelissen, herenkoor 
Gerardus Majella EV 09.30 Kortstee, dames en herenkoor 
1 november, Allerheiligen 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
 EV 19.00 Monninkhof, Herenkoor 
Jacobus CV 09.00 Peters   
2 november, Allerzielen 
Maria Geb. VWG 19.00 Rekveld, PWG, Dameskoor 
Gerardus Majella VWG 19.00 PWG, Dynamique 
Jacobus VWG 19.00 PWG, Gemengdkoor 
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Van uw locatieraad 
 
De eucharistieviering die traditioneel voorafgaat aan de jaarlijkse vrijwilligers-
avond wordt geleid door de pastores Rekveld en Berbée. Zij staan ingepland voor 
deze avond zodat wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit de 
geloofsgemeenschap dat het pastoraal team meer zichtbaar aanwezig zou 
moeten zijn in Glanerbrug. Die avond voor alle vrijwilligers is op vrijdag 27 oktober 
en de viering begint om 19.00 uur. Na afloop van de viering is er koffie/thee en 
zijn er drankjes en hapjes en wordt ook de Paaskaars onder de aanwezigen 
verloot. 
 
Op donderdag 16 november is in het Parochiehuis de parochieavond voor alle 
parochianen. Vicaris Cornelissen zal de visie van het bisdom op kleinere 
geloofsgemeenschappen toelichten en pastoor Monnikhof zal de visie hierop van 
het pastorale team geven. Gerard Hammer zal, als voorzitter, de avond in goede 
banen gaan leiden en uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. De parochieavond begint om 19.30 uur en we hopen op 
een grote belangstelling vanuit de geloofsgemeenschap. 
 
De eerste van de zoekgeraakte sleutels van de pastorie is binnengekomen bij de 
sleutelbeheerders. Nu die anderen nog.. 
 
De gemeente Enschede heeft het Dorpshuis in de verkoop gedaan. Volgens de 
verkopers hoort een groot deel van de oprit naast ons parochiehuis bij de kavel 
van het Dorpshuis. De lokatieraad bestrijdt dit en stelt dat die bestaande oprit bij 
het parochiehuis hoort en dus niet verkocht kan worden. Wellicht zijn er 
parochianen die weten (mogelijk via foto’s of documenten) of de veronderstelling 
van de lokatieraad klopt. Dat zou mooi zijn! Want als de gemeente gelijk blijkt te 
hebben, dan is het terrein achter het parochiehuis niet/nauwelijks nog bereikbaar. 
In ieder geval niet voor voertuigen. 
Dus als u iets weet,...wij horen het graag! 
 
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. 
 
In het parochieblad van Overdinkel uiteraard aandacht voor de 105e 
Gerardusprocessie op 22 oktober. Daarnaast de melding dat het kerkarchief 
verblijd werd met een indrukwekkende verzameling kerkblaadjes, boekjes, 
bidprentjes ed uit het prille begin van de 20e eeuw. Een deel van deze collectie 
staat tentoongesteld in “De Overkant”. Op 14 september was de dag voor oudere 
en zieke medeparochianen met een eucharistieviering, een lunch en met een 
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lezing die verzorgd werd door de Historische Kring Losser. Twee dagen later, op 
16 september,  vierde koor Dynamique het 50-jarig jubileum met een concert in 
het Gerardus Majellapark. 
 
Uit Losser komt het bericht dat de jaarlijkse ziekendag een groot succes was. 
Maar liefst 97 parochianen namen deel aan deze dag. Verder in het parochieblad 
een verhaal over de nieuwe doopvont die dankzij klusjesman Bennie Nijmeijer 
een stevig fundament en een mooie plek in de Maria Geboortekerk kreeg. 
 
Redactie. 
 
  

Sint Maarten geef Glanerbrug licht  
 
Lampionnen maken 
Vrijdag 10 november 2017 gaan we in het 
parochiehuis van de RK kerk aan de Kerkstraat 
Sint Maarten lampionnen maken. We starten om 
14:30 uur en het duurt tot ongeveer 16:30 uur. De 
Wijkbudget Commissie Glanerbrug ondersteund het maken van de lampionnen 
door geld beschikbaar te stellen voor de materialen. De kosten per lampion zijn 
€1,00. Alle deelnemers moeten zelf één eigen melk pak meenemen. Dit mag één 
liter pak of ander half liter pak zijn. Het is wel belangrijk dat het pak een draai-dop 
opening heeft. Wil je meedoen met het Sint Maarten lampion knutselen meldt je 
dan voor 31 oktober 2017 aan via: creatiefmariavlucht@hotmail.com 
 
Sint Maarten kinderviering 
Zaterdag 11 november houden we om 17:30 uur een korte kinderviering in het 
teken van Sint Maarten. Iedereen is hierbij van harte welkom. De viering vindt 
plaats in het Parochiehuis. 
 
Sint Maarten optocht Glanerbrug 
Op zaterdag 11 november 2017 vindt er in Glanerbrug een Sint Maarten optocht 
plaats. Vanaf 18:00 uur starten we bij het parochiehuis en lopen met lampionnen 
in onze hand een rondje door Glanerbrug. Opgave is niet nodig. Onderweg 
komen we bij een aantal adressen waar we Sint Maarten liedjes zingen in de 
hoop dat we dan iets lekkers, leuks of gezonds krijgen. Je kunt thuis vast 
beginnen met het leren van de Sint Maarten liedjes door te kijken op 
www.mariavlucht.nl klik dan op Glanerbrug en vervolgens op nieuws en 
activiteiten. De route die we gaan lopen: Start parochiehuis, Kerkstraat, Pastoor 
Meijerstraat, Spoorbaanstraat, Gronausestraat, Schoolstraat, Jacob Le 
Mairestraat, Abel Tasmanstraat, Gronausestraat, Veldstraat, Gagelstraat, 
Bentstraat, Veenpluisstraat en de Kerkstraat. 
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Kralen van de Heiligste Rozenkrans 
 
Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende 
houden of hielden. 
 
““Ik mag met hele leuke en goede mensen samenwerken. Dat motiveert!” 
 

Wat ze er van vindt om als allerlaatste van de pastoraatsgroep voor een interview 
te worden gevraagd, willen we weten van Lidy Weber-Rouing.  
 

“Heel frustrerend, hoor! Ha ha ha... iedere keer wanneer ik die interviewtjes in de 
parochiekrant las, dacht ik: “Gelukkig ze hebben weer iemand anders gevonden!” 
Ik hoef eigenlijk niet. Maar van de andere kant wil je ook dat de parochianen van 
Glanerbrug weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Daarom 
heb ik uiteindelijk  JA gezegd. Maar niet omdat ik dit nou zelf zo graag wil, hoor! 
Helemaal niet.” 

Dit antwoord tekent de 63-jarige secretaris van 
onze pastoraatsgroep: het liefst opererend op de 
achtergrond, maar toch beseffend dat er in het 
vrijwilligerswerk dingen op je pad komen, die je 
gewoon moet ondergaan. Zoals een interview in 
de parochiekrant, dus. Lidy wordt op 7 april 1954 
te Glanerbrug geboren. Na de Mariaschool aan 
de Pastoor Meijerstraat volgt de HBS-A op het 
Jacobuscollege en via via komt ze vervolgens 
terecht in ziekenhuis De Stadsmaten, op de 
röntgenafdeling. Op diezelfde afdeling werkt ze 
nu al 44 jaar als radiodiagnostisch laborante. 
Werk dat uiteraard behoorlijk veranderd is in die 
44 jaren. In den beginne worden de röntgenfoto’s 
nog met de hand ontwikkeld en is er geen MRI en 

geen CT. Bovendien werkt de 63-jarige dan full-time in wisselende diensten. Anno 
2017 draait ze alleen nog de dagdiensten en dat gedurende 19 uur per week. Lidy 
vertelt dat ze ook na al die jaren nog steeds met plezier haar werk doet, alhoewel 
ze af en toe wel moeite heeft als die wekker zo vroeg afgaat.  In 1982 trouwt Lidy 
Rouing met Hans Weber en die huwelijkssluiting is bijzonder. Omdat Hans 
protestant is, wordt het een oecumenische viering op de UT en degene die de 
dienst leidt, is pastor Bert Konter, een oud-Glanerbrugger. Het wordt een hele 
mooie viering waarop met een heel warm gevoel wordt teruggeblikt. Uit het 
huwelijk worden drie kinderen(twee dochters en een zoon) geboren, die intussen 
allen zijn uitgevlogen. Naast het werk op het MST en het vrijwilligerswerk mag 
onze gesprekspartner graag lezen, wandelen, handwerken (“Wat klinkt dat 
bedaard, hè?”) en vakantie vieren in Engeland, Schotland of Ierland. Maar 
eigenlijk, zo benadrukt ze, zijn er zoveel leuke dingen om te doen. En zo is het 
maar net. 
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Hoe druk ze in al die jaren ook geweest is met haar gezin en met haar werk, ze 
heeft ook altijd tijd en energie gevonden om her en der vrijwilligerswerk te doen. 
Op de school van haar kinderen, de Troubadour, hoorde ze bij de “takkenwijven” 
die werkten in de schooltuin en die meegingen op excursies en was ze 
overblijfmoeder. Daarnaast verleende ze ook nog de nodige hand- en 
spandiensten bij de scoutinggroep van haar kinderen. Haar week was dus goed 
gevuld. Het stak en steekt wel eens dat mensen zich zo gemakkelijk aan 
vrijwilligerswerk ontrekken omdat ze “ zó druk zijn met hun werk” of met andere 
bezigheden. Als je iets belangrijk vindt, dan vindt je daarvoor ook tijd en 
gelegenheid, aldus Lidy. En bovendien krijg je er veel dankbaarheid en 
voldoening voor terug. Da’s ook wat waard! Zo’n 8 jaar geleden wordt ze actief 
binnen onze parochie. Rietie Kenter draait (met assistentie van Sjef Morshuis) de 
doopgroep en wil graag iemand erbij. Lidy hapt toe en draait sindsdien dus mee in 
de doopgroep. Dat betekent een doopgesprek vooraf en assistentie tijdens de 
doopviering. Daarnaast is er dan nog regelmatig overleg met pastores of met 
mensen van soortgelijke groepen elders binnen MariaVlucht.  
 

“Het is leuk om te doen en helemaal als ouders na afloop zeggen dat ze de 
viering heel mooi hebben gevonden. Dat geeft energie en motivatie om door te 
gaan. En zoveel tijd kost het nu ook weer niet.” 
Desgevraagd geeft Lidy aan dat er tot medio september slechts 5 dopelingen 
waren in 2017, dus wat dat aangaat kost het inderdaad niet al te veel tijd. Zeven 
jaar geleden vraagt Hennie Nijenhuis haar voor de pastoraatsgroep. In eerste 
instantie lijkt het haar niets, maar Hennie weet haar met de hem zo kenmerkende 
overtuigingskracht over te halen. Lidy heeft samen met Feya Bakker de 
katechese in haar portefeuille en is ook secretaris van de pastoraatsgroep. 
Volgend jaar zit haar tweede termijn van 4 jaar er op en dan stopt dit stuk van 
haar vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap. Een goede zaak, vindt zijzelf, 
omdat ze afnemende motivatie en inspiratie ervaart na al die jaren. Waar ze de 
motivatie uit put? In de beginperiode vooral uit de pastores Huitink en Sleegers, 
zo laat Lidy weten. Dat waren pastores die moed en geestdrift uitstraalden en die 
daarmee vrijwilligers konden aansporen. Nu krijgt de secretaris de voldoening uit 
het feit dat ze mag samenwerken met  
 

“leuke en goede mensen en dat ze ook weer leuke en goede mensen leert 
kennen door dit werk.” 
Maar, zoals gezegd, stopt ze met het werk binnen de pastoraatsgroep. Dat moet 
ook omdat de regelementen voorschrijven dat je voor maximaal twee termijnen 
van 4 jaar benoemd kunt worden in de pastoraatsgroep. Lidy blijft wel doorgaan 
met de doopgroep, blijft ook actief in de communiegroep (waar ze intussen al 5 
jaar in zit)en ze blijft ook samen met anderen de altijd sfeervolle en 
indrukwekkende viering van Allerzielen(op 2 november) voorbereiden. Ze blijft 
dus nog wel actief, maar ...op de achtergrond. De vraag is hoe lang ze nog actief 
kan blijven binnen een gemeenschap waar steeds meer mensen afhaken. 
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“ Ja,..ik ben wel wat somber over de toekomst van onze kerk in Glanerbrug. Als je 
ziet hoeveel mensen in het weekend nog in de kerk komen, dan word je daar niet 
vrolijk van. Kinderen komen –ondanks alle inspanningen- niet of nauwelijks nog in 
de kerk, omdat hun ouders niet meer gaan. Bij koren zie je een terugloop in de 
ledenaantallen en ook financieel gezien wordt het moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Jammer, heel jammer! Of ik nog lichtpunten zie? Ja,...ik vind 
dat we hier in Glanerbrug heel veel goede vrijwilligers hebben die allemaal veel 
willen en kunnen doen. Dat is zonder meer positief. Maar of dat alleen genoeg is 
om de kerk open te houden,.....” 
 

In ieder geval gaat deze Kraal van onze Rozenkrans wel door. Misschien tegen 
de stroom van de tijd in, maar toch. Omdat ze vindt dat vrijwilligerswerk niet 
vrijblijvend is en zeer zeker niet ter meerdere eer en glorie van haarzelf. 
Integendeel. Lidy Weber zelf is iemand die het liefst op de achtergrond blijft en die 
intens kan genieten als anderen plezier hebben van haar inspanningen. Een hele 
mooie instelling. Tot zover ons gesprek met Lidy Weber. Een waardevolle Kraal 
aan onze eigen Rozenkrans, deze 63-jarige vrijwilligster uit de Toccatastraat. 
 

Redactie. 
 
Dialectviering in de Twentse moodersproake 
Zondagmorgen 22 oktober om 10.30 uur in onze kerk 
 

Voorganger:  vicaris Ronald Cornelissen.                                                            
Zang:   ons herenkoor zingt tijdens de viering de Deutsche Messe 
   van Schubert in het Twents ( vertaling: Barend Slettenaar). 
 

Wat is een dialectviering? 
Een dialectviering is een gebedsviering in de eigen streektaal. Alles wat gezegd 
en gebeden kan worden, gebeurt in het dialect. De lezingen komen uit de 
Twentse bijbelvertaling. (Nederlands Bijbelgenootschap - Biebel in de Twentse 
sproake). Om al vast iets van de sfeer te proeven, onderstaand het slotgezang; 
 
Hear, wiej bint tot Oe e' kommen  
En Iej bint met oons begoan.  
Wil oons  now Oew  zeagen  geaven, 
Zeagen  oons  um deur te goan. 
Wil Iej altied  biej  oons  weazen, 
op de weg dee'w hebt te goan. 
Woar'k ok goa of stoa in ’t  leaven, 
wil toch altied neust  oons  stoan. 
Geew  oons  Hear dan Oewen   zeagen  
Zeagen  oonze  leavens  gaank.  
Al wa'w doon zult en ok loaten,  
Wod veur Oe een lof gezang. 
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Twentse parochies in 2018  
samen naar Lourdes 
 
Eind april 2018 wordt er weer een bisdombedevaart 
vanuit het aartsbisdom Utrecht georganiseerd naar 
Lourdes. Van 29 april tot 5 mei 2018 zullen naar 
verwachting weer meer dan duizend pelgrims uit ons 
bisdom het Maria-oord bij uitstek gaan bezoeken. 
Evenals dat bij voorgaande bisdombedevaarten het 

geval was zullen dan ook de Twentse parochies zich bij die bedevaart aansluiten. 
 
Mediatief wandelen, lekker er op uit 
 
Op zaterdag 7 oktober organiseert de Werkgroep Meditatieve Wandelingen een 
prachtige tocht in de omgeving van Saasveld. De wandeling start in de 
Plechelmuskerk in Saasveld met een mooie, bezinnende inleiding. Hierna gaan 
we samen op weg. We komen door het Kerkenbos, ook zullen we het Molenven 
aan doen en komen we langs de molen van Saasveld. In totaal heeft de 
wandeling een lengte van ongeveer 10 kilometer en start om 9.30 uur. 
Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van deze tocht alle aandacht. 
De Werkgroep Meditatieve 
Wandelingen is een initiatief van 
de RK en PC geloofsgemeen-
schappen van Ootmarsum en 
Weerselo. U kunt zich opgeven 
voor deze wandeling door een 
email te sturen naar 
secretariaat@lumenchristi.nl of 
bellen 0541 – 35 35 51.  
Aan de wandeling zijn geen kosten 
verbonden. U bent van harte 
welkom! 
 

Kledinginzameling 
 

Dit jaar voor de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten “Het Roessingh”.  

Het doel van de stichting is om kinderen en volwassenen met een handicap te 
helpen met paardrijden.  
 Inleveradres: Parochiehuis Glanerbrug 
 Inlevertijden: vrijdag 3 november 10-12 / 14-18 / 19-20 uur 
   zaterdag 4 november 10-11 uur 
Wij vragen u vriendelijk geen losse kartonnen dozen te gebruiken en eventuele 
schoenen per paar aan elkaar te bevestigen. 



 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ER ZIJN” dat is wat de vrijwilligers van Leendert Vriel Enschede Haaksbergen) 
kunnen betekenen voor een ernstig zieke en diens naasten (mantelzorgers). 
Leendert Vriel geeft hulp aan mensen die ernstig ziek zijn en de wens hebben tot 
hun overlijden thuis verzorgd  te willen worden. Dit kan voor familie een zware 
taak zijn, zeker als de zieke 24 uur per dag zorg nodig heeft en men zelf niet 
meer aan rust toekomt. Dan kunnen vrijwilligers van de  Leendert Vriel hulp 
bieden in de zin van ’s nachts waken of overdag de zorg even overnemen, zodat 
de mantelzorger kan gaan slapen, een boodschap doen of op een andere manier 
even afstand nemen.  
 

Als men gebruik wil maken van deze zorg, kan men bellen met Leendert Vriel en 
komt de coördinator een bezoek brengen om te overleggen welke hulp nodig is 
en wanneer. De zorg wordt afgestemd  op de mogelijkheden die de familie zelf 
heeft en is daarop een aanvulling. Hulp  kan zowel overdag als ’s nachts nodig 
zijn. De vrijwilliger verricht eenvoudige verzorgende handelingen en doet dezelfde 
taken als de mantelzorger (geen verpleegkundige taken). Aanwezigheid van een 
vrijwilliger kan vaak al rust brengen. Ook kan de vrijwilliger ondersteuning geven 
aan de mantelzorger, een luisterend oor bieden en hen op deze manier helpen 
om de zorg voor hun dierbare vol te houden waarmee aan de wens van de zieke 
tegemoet gekomen wordt om dit laatste stukje van het leven thuis door te 
brengen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Om goed op het werk voorbereid te zijn volgen de vrijwilligers een  introductie-
training, waarin onderwerpen gericht op  terminale zorg aan de orde komen. 
Daarna worden zij ingezet in een zorgsituatie thuis. De vrijwilligers zijn zeer 
gemotiveerd om dit werk te doen en dragen er aan bij dat iemand de laatste 
weken van zijn/haar leven thuis verzorgd kan worden en daar afscheid kan 
nemen. 
 

Er is een goede samenwerking en afstemming met de thuiszorg om de zorg  zo 
goed mogelijk te laten verlopen.  
 

Leendert Vriel Enschede Haaksbergen heeft haar kantoor aan de Floraparkstraat 
97, appartement 82 in Enschede.   
Meer weten: Bel dan 06-53 248988. 
www.leendertvriel.nl / enschede@leendertvriel.nl. 
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Aangenaam kennis maken 
Maarten Luther 
 
Wellicht is het u geheel ontgaan, maar 
het is dit jaar Lutherjaar. Luther niet van 
Martin Luther King, de dominee uit de 
Verenigde Staten, die het in de jaren 
zestig opnam voor gelijke rechten voor 
zwarte medeburgers, maar van Maarten 
Luther uit Duitsland. Deze Maarten, zo 

gaat het verhaal in ieder geval, sloeg op 31 oktober 1517, de dag voor 
Allerheiligen, met hamer en spijker een stuk papier met 95 stellingen tegen de 
aflatenpraktijk van de almachtige Rooms katholieke kerk aan de deur van de 
Slotkerk in Wittenberg.  
Maarten was een gestudeerd man. Hij was professor aan de nog jonge 
universiteit van Wittenberg en oogappel van keurvorst Frederik de Wijze. Daar 
zou hij later nog veel plezier van hebben. De bescherming van Frederik hield hem 
in leven, toen de Paus hem excommuniceerde en de keizer hem vogelvrij 
verklaarde. Maar toen was de hele zaak al ontploft. Wat Maarten die 31e oktober 
deed was niet ongewoon. Universitaire docenten bevestigden stellingen aan de 
poort van de kerk om daar met anderen over te discussiëren. Door een 
samenloop van omstandigheden liep het nu anders. Achteraf gezien markeerde 
het ophangen van de stellingen het begin van de Reformatie en het ontstaan van 
de Protestantse kerk. Inmiddels dus 500 jaar geleden.  
De intentie van Maarten was echter anders. Hij wilde de kerk van binnenuit 
hervormen en dacht aanvankelijk zelfs de paus op zijn hand te hebben. Dat was 
naïef. Door tegenstanders werd hij onderschat. Hij was een onbekende professor 
uit een afgelegen stadje uit de provincie. Zo kon iets kleins tot iets groots 
uitgroeien. 
Afgelopen mei ben ik met parochianen, gemeenteleden en ds. Bob Wijnbergen uit 
Haaksbergen en omgeving de plekken wezen bezoeken, waar zich Maartens 
leven heeft afgespeeld. We leerden hem kennen als een bewogen mens. Hij was 
zeer gedreven, koppig, geen systematisch theoloog, maar een Godsmens 
zoekend naar waarheid, die hij overigens zelf in pacht dacht te hebben.  
Een man die hield van het leven. Hij maakte slim gebruik van de opkomende 
boekdrukkunst. Zou hij nu geleefd hebben, dan zou hij zich helemaal gek 
getwitterd hebben. Hij vertaalde onder meer het Nieuwe Testament vanuit de 
grondtaal in het Duits. Dat deed hij in zeer toegankelijke taal. Daardoor konden 
geletterde mensen de bijbel zelf gaan lezen. Zijn vertaling werd bepalend voor de 
Duitse eenheidstaal. Luther legde de weg open naar een persoonlijke relatie van 
mensen met God. Hij stimuleerde het leren onder het gewone volk, jongens en 
meisjes. Het was niet meer de priester die vierde, maar de verzamelde gemeente. 
De samenzang kwam in zwang en het Woord werd bepalend voor de inrichting 
van de liturgie.  
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Veel van wat Maarten in gang zette, heeft uiteindelijk vijftig 
jaar geleden ook de Rooms katholieke kerk bepaald. Met 
het Tweede Vaticaans concilie werd veel veranderd, waar 
Luther eeuwen daarvoor voor pleitte. Inmiddels zijn 
katholieken en protestanten al flink naar elkaar toe 
gegroeid. Dat paus Franciscus eind oktober vorig jaar het 
begin van het Lutherjaar in Lund in Zweden bijwoonde, 
hoeft dan ook geen verbazing meer te wekken.  
In het Catharijne Convent in Utrecht kunt u dit najaar naar een tentoonstelling 
over Luther. Van 22 september tot en met 28 januari. Wellicht de moeite waard 
om daar nader kennis met hem te maken. Op vrijdag 10 november gaan we met 
een groep vanuit de Franciscusparochie die kant op. U bent welkom om mee te 
gaan. Opgave bij algemenezaken@franciscusparochie.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mijn collega Margot Dijkman, 06 389 03 999. 
 

Vrede en alle goeds! 
Pastoraal werker Frank de Heus 
 

 

Studiedag “Gregoriaans begeleiden”  
 
Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag 
voor organisten en andere begeleiders gehouden in de 
RK Martinuskerk van Doesburg (Juliana v Stolberglaan 3). 
De dag zal in het teken staan van het begeleiden van 

Gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee 
en hebben soms net te weinig bagage om goed zelfstandig vooruit te kunnen, 
zowel met het ‘ontcijferen’ van het Gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen 
van de begeleidende akkoorden.  Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn 
om organisten wat verder op weg te helpen in het zo zelfstandig mogelijk 
begeleiden. Uitgangspunt hierbij is o.a. het maken van een (handig) voorspel en 
uiteraard het vinden en kiezen van passende harmonieën. De dag wordt geleid 
door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van 
handige tips en deskundige adviezen. De dag begint om 10.00 uur (ontvangst 
vanaf 9.30u.) en sluit om 15u. Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, t: 030 – 
698 25 79. E: post@nsgv-aartsbisdom.nl 
 

 Copy en misintenties 
   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 04-11 t/m 15-12) graag 
 inleveren vóór donderdag 19 oktober 2017. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 

https://maps.google.com/?q=Doesburg+(Juliana+van+Stolberglaan+3&entry=gmail&source=g
mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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K.V.G. “VROUWENGILDE GLANERBRUG” 
 
Hierbij nodigt het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" haar leden 
uit voor de volgende activiteiten.  
                                                
“BLACK PEARL MUSIC". 

Een echte aanrader voor diegenen die van swingende zang en muziek houdt. Dit 
koor bestaande uit 9 personen, heeft  een uitgebreid repertoire en staat borg voor 
een muzikaal avondje uit. Woensdag 4 okt. aanv. 19.30 uur lok: parochiehuis, 
Kerkstraat 18 te Glanerbrug. Een ieder is voor deze muzikale avond van harte 
welkom, niet-leden betalen 5 euro excl. koffie/thee en of een drankje. 
 
  “DEMENTIE, volksziekte nr 2” 
Dinsdag 17 oktober: nodigt de aangesloten Vrouwengilde's van het District 
Twente u uit in het  lok. Zalencentrum Ensink in WEERSELO; met de volgende 
actuele onderwerpen t.w.: DEMENTIE, als  ochtendprogramma, hetgeen 's 
middags zal worden aangevuld met een optreden van THE DOUBLE2SINGERS. 
Het programma ziet er als volgt uit: aanv. 9.00 uur: ontvangst met koffie - einde 
ca. 16.00 uur.Na een korte overweging zal het programma worden voortgezet met 
het actuele onderwerp over DEMENTIE, volksziekte nr. 2 door theatermaker 
Pythia Winia met als titel OPLOSKOFFIE. Zij trekt met deze voorstelling door 
geheel Nederland.   
 
Voorafgaand aan deze theatervoorstelling zal het onderwerp DEMENTIE  op 
professionele wijze  worden ingeleid door Inke Bonker, case-manager dementie 
bij o.a. Carint. door middel van een power-point presentatie terwijl 's middags na 
een uitgebreide lunch in buffetvorm het programma zal worden voortgezet door: 
THE DOUBLE2SINGERS, sprankelende 4 womenband met o.a. gezongen 
liederen door THE ANDREW SISTERS. 
 

Volgens theatermaker Pythia Winia is 
oploskoffie een goed middel om het taboe van 
dementie aan te snijden. De ene keer voert ze 
haar spel op voor heren in driedelig grijs, de 
andere keer voor zorgverzekeraars, dan weer 
treedt ze op voor familieleden en 
dementerenden zelf om het thema dementie 
bespreekbaar te maken. Humor is daarbij een 
belangrijk ingrediënt, maar ze gaat het leed 
zeker niet uit de weg. In OPLOSKOFFIE 
speelt ze niet alleen een dementerende oma, 
maar kruipt ze ook in de rol van dochter en 
kleindochter. De drie generaties kijken totaal 
verschillend tegen de ziekte van oma aan. 
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Wat ze gemeen hebben is hun verdriet om de persoonlijkheid die langzaam aan 
van oma verdwijnt, maar er over praten blijft moeilijk. De voorstelling zorgt ervoor 
dat het thema binnenkomt bij mensen zonder dat ze er meteen uitgebreid met 
elkaar over hoeven te praten, of iets van moeten vinden. Zij put hierbij uit eigen 
ervaring. Ze ontwikkelde de voorstelling nadat ze 6 jaar had gezorgd voor haar 
inmiddels overleden dementerende schoonmoeder. Het was moeilijk om te zien 
hoe zij steeds meer verdwaalde in haar eigen hoofd. Maar tegelijker tijd waren er 
tot het eind "vulkaantjes" van verrassingen, momentjes waarin ze helder was.      
 
Hierna volgt er 's middags na de uitgebreide lunch in buffetvorm een optreden 
door THE DOUBLE2SINGERS een sprankelende 4 womenband.  Zang en 
muziek is  hun grote passie. Ze beschikken over  een gavarieerd en veelzijdig 
repertoire  in zowel Nederlands, Engels, Duits en Frans. Zowel in het ochtend- als 
middagprogramma zal er gelegenheid zijn om tijdens de pauze van uw kopje 
koffie/thee te genieten. De kosten voor deze onvergetelijke, boeiende, leerzame 
dag wordt u aangeboden door de aangesloten vrouwenverenigingen district 
Twente. Ook niet leden zijn van harte welkom op deze bijzondere dag, na opgave 
en betaling van 25,-- euro o.v.v.naam en adres of tijdens een van onze leden 
avanden. Of vòòr 4 oktober bij mevr. R. Mersmann, Gronausestraat 1104 in de 
brievenbus. Er zal voor eigen vervoer gezorgd moeten worden! Voor onze leden 
van het Vrouwengilde Glanerbrug betekenen dezelfde voorwaarden als 
bovenstaand, met die uitzondering dat wij als Vrouwengilde met georganiseerd 
vervoer om 8.00 uur van het parochiehuis vertrekken! Hiervoor geldt opgave 
onder betaling van 20,-- euro, met naam-adres, wel of geen vervoer! 
 
WORKSHOP LIFESTYLE + 
STICHTING VIER HET LEVEN. 
Woensdag 25 okt. aanv. 19.30 uur: 
lok. parochiehuis.  
Op deze avond krijgen we een 
workshop over Lifestyle in en rond 
het huis. Deze wordt verzorgd door 
Joke Veldhuis en de afgevaardigde 
van de Stichting Vier het Leven. Het 
onderwerp van Lifestyle zal zijn 
voeding en beweging in en rondom het huis. De stichting VIER HET LEVEN heeft 
als doelstelling: SAMEN UIT, SAMEN GENIETEN. Deze stichting zorgt ervoor dat 
een oudere samen met leeftijdsgenoten op pad kan naareen theater of andere 
culturele voorstelling. Naast het bezorgen van een leuke dag heeft "VIER HET 
LEVEN"nog een doel n.l. dat ouderen contacten leggen met andere ouderen. een 
leerzame avond voor ons allen. Wil je op de hoogte blijven wat er voor ons 
ouderen aan mogelijkheden zijn. kom dan deze avond bezoeken. Een ieder: man 
of vrouw maakt niet uit, zoals op zovele  van onze activiteiten, is van harte 
welkom op deze avond, niet-leden betalen 3,-- euro excl. koffie/thee en of een 
drankje. Meer informatie: Frouwke Velthuis, voorz./secr. tel. 053-4615387 
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De droom van een profeet  
 

Diep van binnen ben je krachtig 
Diep van binnen woont je God 
Die zal altijd blijven dromen 

En die droom gaat nooit kapot. 
 

Blinden zien en doven horen 
En wie in een rolstoel zat 

   Danst de sterren van de hemel 
   En de benen uit zijn gat. 

 

Door het droge, dorre land 
Gaan ineens rivieren stromen 
Aan dat klaterende water 
Groeien dan de mooiste bomen.  
 

Heb je alles goed gezien? 
Ga er dan maar aan beginnen 
Geef die droom dan nooit meer op 
Maar bewaar hem diep van binnen. 

 

Diep van binnen ben je krachtig 
Diep van binnen woont je God 
Die zal altijd blijven dromen 

En die droom gaat nooit kapot. 
 
Bovenstaande tekst staat in het lesmateriaal voor de scholen van Vredes-
beweging Pax. De week van 17 tot 24 september is het Vredesweek. 
Eén week in het jaar waarin VREDE met hoofdletters staat geschreven in ons 
hart, onze gedachten en onze dromen.  
Mogen wij u vragen om dit jaar iets langer dan die ene week te dromen en te 
denken over VREDE en een poging te doen om van die dromen werkelijkheid te 
maken? Wij hebben in onze geschiedenis genoeg voorbeelden van mensen die 
ons zijn voorgegaan in die droom met grote en kleine daden: ML King, Gandhi, 
Malala, Mozes ...  
Het hoeft natuurlijk niet allemaal groots en meeslepend maar: een klein beetje 
aandacht voor onze medemens, wat minder roddelen, eerst eens tot 10 tellen, 
accepteren dat anders zijn en niet altijd slechter betekent, je jaloezie beheersen. 
Dan wensen wij elkaar oprecht VREDE toe. 
 
    Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) Glanerbrug. 



 

18 

Vakantiespelweek op de Oase 2017 
 
Een heerlijke week eind juli spelen en genieten in de 

buitenlucht. Plensbuien, motregen, zon, warmte, alles kwam voorbij. Voor geen 
enkel kind een probleem. Regen! Geen probleem. In één hand de paraplu met de 
andere hand pompen, scheppen, graven en bouwen. Elke dag kwam er iets 
lekkers uit de keuken met als hoogtepunt voor de meesten een heerlijke zelf-
belegde pizza uit de leemoven. Groot en klein, Duits en Nederlands hebben 
samen een fijne week beleefd op dit schitterende terrein dichtbij de Dinkel op de 
Oase. Volgend jaar weer?! 
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Wie volgt mij ..? 
 
Medio september was ik in Enschede bij de 
Singelloop. Een bijzonder evenement, kan ik u 
zeggen: tal van bekenden liepen mee en 
bewondering voor zoveel inspanningen vielen alle 
lopers ten deel.  
Plots ontwaarde ik pastoor Monnikhof onder de 

lopers. Of het was iemand die verschrikkelijk veel op hem leek. Kan ook. In ieder 
geval bracht deze verschijning, die overigens met soepele tred het parcours 
aflegde, me op een idee. Zeker toen ik zag dat er velen in groepsverband 
deelnamen aan deze loop. Zou het, zo bedacht ik me, geen goed idee zijn als de 
pastoor (vooropgesteld dat hij het werkelijk was) volgend jaar wat herkenbaarder 
meeloopt. Hoeft niet gelijk in kazuifel en met het priesterboordje om, maar het kan 
ook heel goed in een opvallend T-shirt bv.  
De pastoor moet dan geflankeerd worden door een groepje parochianen. Kunnen 
misdienaars zijn, maar ook bestuursleden of andere kaderleden. Van tevoren 
even oefenen met elkaar. Dat versterkt de onderlinge band en samenhang. En 
dan de dag zelf. Uiteraard zijn alle deelnemers gehuld in de opvallende en 
gelijkelijke outfit en bezoeken zij gezamenlijk de eucharistieviering in de 
Jacobuskerk op de Oude Markt. Wat een gezicht zal dat zijn: een kerk vol 
gelovigen en allemaal gehuld bv in een opvallend shirt.  
Na de viering is er koffie uiteraard. Soep ook en broodjes. En aldus gespijsd en 
gevoed gaat men gezamenlijk naar de start van de wedstrijd. En dan lopen. 
Rennen. Telkens in groepjes bij elkaar blijven lopen zodat een optimale 
herkenning door de toeschouwers mogelijk is. Geweldig! Daar wordt over 
gesproken. Zeker weten. Zetten we onze parochie weer eens mooi op de 
regionale kaart. Laten we ook weer zien dat die katholieken best sportief zijn als 
ze dat willen.  
Ik vrees dat ik nu alvast met het inlopen moet gaan beginnen om er volgend jaar 
te kunnen zijn.  
     Tot zover, 

 Japie  
 
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. 
 
02 – 08 okt. Pastor Rekveld  30 – 05 nov. Pastor Rekveld 
09 – 15 okt. Pastoor Monninkhof 
16 – 22 okt. Pastor Rekveld 
23 – 29 okt. Pastoor Monninkhof
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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 op M.O.V./I.K.V. 
Ma- wo - 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,  
Centraal Secretariaat Maria Vlucht: 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. 06-30098833; 
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999; 
- Pastoraal werkster Carla Berbee, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-41252558. 

mailto:r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl


 

 

 
 
 
 


