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Zorg hebben om ...

Terwijl ik dit schrijf staan we voor de 105de Gerardus Majella 
bedevaart. Het thema is: ‘Wat brengt ons samen’. De 
oktobermaand, Mariamaand ligt weer achter ons en daarmee 
ook de 105de bedevaat in Overdinkel. We naderen weer het 
einde van het kerkelijk jaar. November zijn we begonnen met 
herdenken en gedenken van hen die in onze Kerk heilig 
genoemd worden. 1 November, Allerheiligen en 2 november, 
Allerzielen van hen die voor ons veel betekend hebben in ons 

leven en voor ons als het ware ‘heilig’ zijn geweest in het leven van alledag. Zij 
die wij mogen aanroepen in onze noden van het leven en zij die zorg voor ons 
droegen als ouders, broers en zussen, als een partner en hoe verdrietig ook hen 
die nog zorg nodig hadden, kinderen. Hierbij moet ik denken aan de uitspraak van 
een onlangs overleden burgemeester: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. 

Zorg hebben om. Zorg hebben om de schepping. Zorg voor mensen dichtbij en 
veraf. Het zijn die thema’s die ons mensen bezig houden. Hoe geven wij die ‘zorg 
om’ door in de kerk, onze geloofsgemeenschappen en in de wereld, onze stad, 
dorp, de plek waar we wonen en werken? Het Evangelie, de goede en blijde 
Boodschap wil en kan ons hierin een hulp zijn. In het Evangelie van de laatste 
zondag in het Kerkelijk jaar mogen wij dit horen. Op het Hoogfeest van Christus 
Koning. Op 26 november wordt ons dit voorgehouden: zorg hebben om, of zoals 
die Koning dat zegt: “Alles wat jullie hebben gedaan hebben jullie voor de minsten 
onder ons gedaan, voor Mij”. Zorg hebben om elkaar om de kerk en wereld mag 
ons uitnodigen om een open hart en ogen te hebben. Dat wij delend in elkaars 
vreugde, maar ook in de pijn, het verdriet van alledag wegen vinden. Wegen van 
hoop en nabijheid, van liefde en vrede. Van gerechtigheid  Want ik had zorg en 
aandacht nodig en jullie hebben mij die gegeven. 

Pastor Willy Rekveld. 
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Parochiekroniek

Getrouwd:

Maurice Keirouz en Miranda Lutje Berenbroek. Op zaterdag 30 september 
2017 hebben Maurice Keirouz en Miranda Lutje Berenbroek elkaar het ja-woord 
gegeven en werd hun huwelijk kerkelijk ingezegend door pastoor André 
Monninkhof.

Onze geloofsgemeenschap wenst het jonge gezin Gods Zegen en alle geluk van 
deze wereld toe. 

VIERINGEN
Za. 04-11 17:00 Doopviering met pastor Rekveld, 
   m.m.v. het dameskoor.
  19:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
   m.m.v. het dameskoor.
   Int.: familie Van Hoogmoed-Brueker; familie Damhuis-Van 
   de Straat; Astrid Willemse-Barends; familie Olde Hengel-
   Pots; familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks.

Zo. 12-11 10:30 Eucharistieviering met pater Korterik, 
   m.m.v. het herenkoor.
   Int.: leden en overleden leden herenkoor; Bennie Nijhuis; 
   Astrid Willemse-Barends; familie Van Hoogmoed-Brueker; 
   familie Damhuis-Van de Straat; Jo Bavel; Johannes 
   Antonius Schouten.

Zo. 19-11 10:30 Woord- en communieviering met Miranda en Herry, 
   m.m.v. het dameskoor.
   Int.: familie Damhuis-Van de Straat; Astrid Willemse-
   Barends; familie Van Hoogmoed-Brueker.

Zo. 26-11 10:30 Feest van Christus Koning. Woord- en 
   communieviering met pastor Carla Berbée, 
   m.m.v. Vivace.
   Int.: familie Schutter-Hupperetz; familie Van Hoogmoed-
   Brueker; familie Damhuis-Van de Straat; Astrid Willemse-
   Barends; familie Bouwmann-Hagmolen of ten Have en 
   kinderen.

Vr 01-12 10:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v.
   het dameskoor. Viering in het parochiehuis

Za. 02-12 19:00 1e zondag van de Advent. Eucharistieviering met 
   pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor.
   Int.: Astrid Willemse-Barends; familie Van Hoogmoed-
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   Brueker; familie Damhuis-Van de Straat; familie Olde 
   Hengel-Pots; Jo Hendriks; familie Koenders-Kuipers; 
   Truus Metternich-Ebberink.

Zo. 10-12 10:30 2e zondag van de Advent. Eucharistieviering met 
   pater Korterik, m.m.v. het herenkoor.
   Int.: familie Damhuis-Van de Straat; Astrid Willemse-
   Barends; familie Van Hoogmoed-Brueker; Jo Bavel; 
   Johannes Antonius Schouten; familie Bouwmann-
   Hagmolen of ten Have en kinderen.

DIENSTEN
Lectorenlijst
 04-11 19:00 Sjef Morshuis  02-12 19:00 Sjef Morshuis
 12-11 10:30 Herman Boek  10-12 10:30 Trudy Nijhuis
 26-11 10:30 Trudy Nijhuis

Misdienaarslijst
04-11 19:00 Carin van Gemert, Pien Verbraken en Annemarie Gouma
12-11 10:30 Miranda Gouma, Wouter Holleman en Fons Kwakman
02-12 19:00 Tim Gouma, Annemarie Gouma en Pien Verbraeken
10-12 10:30 Wouter Holleman, Carin van Gemert en Miranda Gouma

OVERIGE VIERINGEN MARIA VLUCHT
 
4/5 november
Maria Geb. 17.00 Berbée cd  doopviering
   09.30 Kortstee Ceaciliakoor

Gerardus M. 09.30 Berbée D + H
Jacobus  19.00 Berbée Op Toon

8 november
Maria Geb. 09.30 Berbée  Dameskoor
9 november
Gerardus M. 09.30 Rekveld

11/10 november
Maria Geb. 19.00 De Heus  Kinderkoor Martinusfeest
 09.30 Monninkhof Vivace
Gerardus M. 19.00 Monninkhof Samenzang
Jacobus 10.00 Kortstee  Gemengd
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15 november
Maria Geb. 09.30 Rekveld
16 november
Gerardus M. 09.30 Rekveld    Ziekendag

18/19 november 
Maria Geb. 09.30 Rekveld  Dameskoor Caeciliafeest
Gerardus M. 09.30 Berbée +  D + H  Caeciliafeest
  Par. werkgroep
Jacobus 19.00 Par. werkgroep

22 november
Maria Geb. 09.30 Monninkhof
23 november
Gerardus M. 09.30 Rekveld

25/26 november
Maria Geb. 19.00 Par. werkgroep  
 09.30 Rekveld  Herenkoor
Gerardus M. 19.00 Berbée  Dynamique
Jacobus 10.00 Korterik  Gemengd

29 november
Maria Geb. 09.30 Rekveld
30 november
Gerardus M. 09.30 Rekveld
1 december
Gerardus M. 18.30 Rekveld    Aanbidding

2/3 december
Maria Geb. 17.00 Berbée  Dameskoor Doopviering
 09.30 Kortstee  Caeciliakoor
Gerardus M. 09.30 Berbée  D + H
Jacobus 17.00 Rekveld    Doopviering
 10.00 Van Balen   Schola cantorumv.
      met Ad te levavi
6 december
Maria Geb. 09.30 Monninkhof
Jacobus 09.00 Rekveld
7 december
Gerardus M. 09.30 Rekveld

9/10 november
Maria Geb. 19.00 De Heus  organist(Carlo)+samenzang
 09.30 Monninhof Herenkoor
Gerardus M. 19.00 Monninkhof D + H
Jacobus 10.00 Cornelissen Gemengd koor
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13 december
Maria Geb. 09.30 Rekveld
14 december
Maria Geb. 19.00 Berbée  Dameskoor Zij actief-KVG
Gerardus M. 09.30 Rekveld
 14.00 Par. werkgr. D + H   KBO-viering Kerst

Van uw Locatieraad

Het Pastoraal team heeft aan de Locatieraad gevraagd om zich in de toekomst 
niet bezig te houden met de vieringen in onze geloofsgemeenschap. 
Opmerkingen over het niet doorgaan van de nachtmis met Kerstmis vorig jaar op 
het door ons gewenste tijdstip, het niet plannen van een Eucharistieviering op de 
tweede zondag van de maand, het niet inplannen van beschikbare priesters, het 
te elfder ure afzeggen van een viering op Paaszaterdag, zaken als initiatieven 
rondom vieringen, kortom het maken van opmerkingen dan wel het stellen van 
vragen hieromtrent; dit alles behoort niet tot de competentie van de Locatieraad. 
Volgens het huishoudelijk reglement is alles wat te maken heeft met vieringen een 
taak van de Pastoraatsgroep. We onderkennen deze rol volledig en ondersteunen 
de Pastoraatsgroep daar waar mogelijk is. Dit betekent dat vragen over vieringen 
in de toekomst aan de Pastoraatsgroep moeten worden gesteld. We hebben 
hiervan kennis genomen en hopen dat u begrijpt dat wij als Locatieraad ons dus 
terughoudend zullen opstellen als het over vieringen gaat.

Natuurlijk zal de Locatieraad zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het wel 
en wee van onze geloofsgemeenschap en dat begint al met de Parochieavond op 
16 november a.s. Aan de leden van onze geloofsgemeenschap in Glanerbrug legt 
vicaris Cornelissen de visie van het bisdom op kleinere geloofsgemeenschappen 
uit. Pastoor Monnikhof zal vervolgens de visie hierop van het pastorale team 
presenteren. Na deze inleidingen is er volop gelegenheid vragen te stellen. We 
zien deze Parochieavond als opmaat voor een verdere discussie over de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap. Uw inbreng is daarbij van groot belang. 
We heten u van harte welkom op deze avond in het Parochiehuis om 19.30 uur 
en hopen op een grote opkomst.

Op 11 november a.s. zal Jesús Mauricio Meneses Santiago tot priester worden 
gewijd. Samen met zijn rector Patrick Kuipers heeft Mauricio een aantal keren 
onze geloofsgemeenschap in Glanerbrug bezocht. Een aantal leden van de 
Locatieraad zal bij zijn wijding aanwezig zijn en hem dan ook namens de 
Glanerbrugse geloofsgemeenschap alle goeds toewensen.

In de vorige Parochiekrant hebben we u op de hoogte gesteld over de bij het 
kadaster vastgelegde erfscheiding tussen het Parochiehuis en het Dorpshuis. Het 
blijkt dat de erfscheiding inderdaad op een meter afstand van het Parochiehuis 
ligt. In het overleg met de gemeente is gebleken dat in deze situatie het recht van 
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overpad vrijwel zeker van toepassing zal zijn. We hoeven ons voorlopig geen 
zorgen te maken over de bereikbaarheid van het plein achter het Parochiehuis.

Namens de gehele Locatieraad, van harte gegroet,
Gerard Hammer, voorzitter.

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.

• Ds Scheer opent “Rondom de toren” het kerkenblad van de Hervormde 
gemeente met een mooi artikel over het samengaan van de gereformeerde en 
de hervormde gemeente. Ze heeft het over bruggen slaan en afstanden 
overbruggen als link naar onze eigen plaatsnaam. Het college van 
kerkrentmeesters is versterkt door de komst van Leo van der Stelt, in oktober 
werd wederom voedsel ingezameld voor de Voedselbank en de jaarlijkse 
rommelmarkt bracht –ondanks de bescheiden opzet en ondanks het slechte 
weer- toch nog meer dan 3000 euro op.

• In Losser sloot de plaatselijke KBO het 60-jarig jubileum op 6 oktober af met 
een eucharistieviering en werd Miny Spijker onderscheiden met de 
Willibrordpenning. Miny kreeg de onderscheiding vanwege het vele 
vrijwilligerswerk als voorganger in avondwakes, als lector en als mede-
organisator van de jaarlijkse zieken- en ouderendag. Een van de misdienaars 
blikt terug op het uitstapje naar Slagharen dat ondanks het regenachtige weer 
toch bijzonder geslaagd was. Tal van religieuze voorwerpen van de 
Martinuskerk zijn overgebracht naar de MariaGeboorte. Ook het fraaie 
altaarkruis heeft daar een prominente plek gekregen.Ten slotte nog het bericht 
dat de contactgroep Alleenstaanden ook dit najaar weer iedere maand 
bijeenkomt.

Redactie. 

Aankondiging collecte Willibrordzondag 4/5 november

Op zondag 5 november a.s. is het weer Willibrordzondag. We staan dan stil bij de 
eerste geloofsverkondiger in onze streken en zijn betekenis ook in de huidige tijd. 
In het kader van deze Willibrordzondag zal er in de vieringen in het weekend van 
4 en 5 november a.s. worden gecollecteerd voor het werk van de “Katholieke 
Vereniging voor Oecumene – Athanasius en Willibrord”. Deze vereniging 
bevordert door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de 
oecumenische samenwerking. Meer informatie vindt u op www.oecumene.nl.
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Landelijke Ariëns-herdenking 2017

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer 
plaatsvinden op de derde zondag van november, te 
weten 19 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze 
eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de 
Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop 
van Utrecht, pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de 
Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd 

door diaken Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. 
Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) 
en van het Ariëns Comité.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot 
Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het 
Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering zal aandacht besteden 
aan deze Werelddag. Het thema van de viering zal voorts te maken hebben met 
geloofsverdieping. 

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede, en de Kon. Enschedese 
Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht. Na de H. Mis is iedereen 
welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Leven met Verlies bijeenkomsten in 2017/2018

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. 
Je moet weer een nieuwe richting zien te vinden in je nieuwe 
levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren 
nodigen we uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat 
je tijdens de bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je 
verdriet. Dat je steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en 
aan elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt. Een gevoel van 
verbondenheid of misschien herkenning kan ontstaan, verbondenheid met je zelf 
en met je omgeving. Het is een interkerkelijke bijeenkomst. Dat betekent dat 
iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is.

We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de pastorie van de 
Onze Lieve Vrouwekerk: O. L. Vrouwestraat 6, 7557 HX  Hengelo. We beginnen 
om 14.00 uur met een korte inleiding. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.  
De volgende data: 24 november 2017, 18 dec. 2017, 19 Januari, 16 februari en 
16 maart 2018. Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor 
kiezen om naar een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je 
aanspreekt. Voor meer informatie: tel. 074-2662487 en op internet: www.kcwo.nl.
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 Kralen van de Rozenkrans
“Ik zou het allemaal zo weer over willen doen!”

 Dat hij al 83 jaar is, zie je niet aan hem af als 
 hij het dameskoor staat te dirigeren. Hij zwaait 
 en gebaart met zijn armen alsof hij nog een 
 jonge kerel is. Misschien is hij dat in zijn hart 
 ook nog wel, maar Herman Bottenberg beseft 
 terdege dat de leeftijd hem beperkingen 
 oplegt. Hij kan niet meer goed tegen teveel 
 drukte om hem heen en ook het lopen gaat 
 minder vlot dan vroeger. Maar de passie is  
 gebleven. De passie voor muziek en voor zijn 

dameskoor. Zodra het gesprek daarop komt, stralen de ogen van de dirigent, 
klaart zijn gezicht op en dan vertelt hij vol vuur over de repetities en over de sfeer 
binnen de groep. Een gedreven man, deze 83-jarige dirigent dus. 

Op 19 juli 1937 wordt Herman in Enschede geboren wordt als eentje uit een gezin 
met 8 kinderen. Alle acht hebben ze iets met muziek en ook allemaal zijn ze op 
een of andere manier actief in het vrijwilligerswerk. Dat hebben ze van huis uit 
meegekregen, dus. Zo ook Herman. Na de lagere school gaat Herman naar de 
Ambachtsschool om hierna 4 jaar in een smederij en 4 jaar in de textiel aan het 
werk te gaan. In 1960 wordt hij conciërge op de toenmalige LTS St.Bernulphus 
aan de Kuipersdijk. De conciërge groeit met de school mee en wordt uiteindelijk 
hoofdconciërge. Een veelomvattende en veeleisende taak, die Herman met de 
hem zo kenmerkende nauwgezetheid vervult. Bij de vele oud-leerlingen van “zijn” 
school staat hij bekend als streng maar rechtvaardig en dat beeld koestert hij. 

In 1992 mag hij met vervroegd pensioen en dat vindt de conciërge: “Fantastisch!”. 
Fantastisch omdat het werk allengs zwaarder wordt; steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden komen op zijn bordje te liggen en het verschil in leeftijd 
tussen hem en de scholieren begint hem op te breken. Maar stil thuis achter de 
geraniums zitten of alleen in het tuintje aan de Kerkstraat is er niet bij. Herman 
kan gewoon niet stilzitten, geeft hijzelf aan. Hij moet iets te doen hebben, moet 
met mensen praten en nieuwe ervaringen opdoen. Nou was het toch al geen 
stilzitter, die Bottenberg. Vanaf zijn 6e zingt hij al in het kinderkoor van de 
Jacobus in Enschede en vanaf zijn 16e in het herenkoor aldaar. Als hij in 1955 in 
Glanerbrug komt te wonen, vraagt kapelaan Schasfoort hem voor het herenkoor 
en uiteraard is het antwoord: “Ja, ik wil!”  Dirigent Frans Trommelen zorgt er mede 
voor dat de nieuwe aanwinst zich snel op zijn gemak voelt binnen de groep 
zangers en uiteindelijk blijft onze bas/bariton meer dan 50 jaar bij ons herenkoor. 
Met zichtbaar plezier vertelt hij over de repetitieavonden met aansluitend een 
potje kruisjassen (en de nodige pilsjes) en over de uitstapjes: “(Glunderend)Ik heb 
een prachtige tijd gehad bij het koor! Die reisjes waren geweldig. We zijn naar 
Rome geweest met pastor Alink. Wat was dat mooi! En al die gekkigheid 
onderweg. Wat hebben we gelachen. Er gebeurde altijd wel iets geks, of iemand 
haalde een streek uit. Prachtig! Mooie tijd.”
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En dat beaamt ook Herman’s vrouw Annie, waarmee hij al 56 jaar getrouwd is. Tal 
van anekdotes uit die tijd passeren de revue en ook na al die jaren brengen ze 
nog lachsalvo’s teweeg bij het echtpaar.  Samen kregen de Bottenbergs twee 
zoons, waarvan er eentje ruim 7 maanden na de geboorte overleed aan een 
aangeboren spierziekte. Uit het herenkoor ontstaat eind jaren ’70 van de vorige 
eeuw carnavalsvereniging De Grenskeerlkes en Herman is vanaf het prille begin 
een enthousiast lid van deze club. Hij is penningmeester, vorst van de Raad van 
Elf en in 1981 wordt hij zelfs Prins Carnaval met Sieb Meijer als adjudant. Het 
echtpaar Bottenberg blijft zo’n jaar of 20 lid van de Grenskeerlkes en Herman 
vertelt dat hij nog steeds kippenvel krijgt als de carnavalsoptocht voorbij zijn 
etagewoning aan de Gronausestraat komt. Ook deze carnavalstijd typeert hem: 
hij kan niet gewoon alleen maar lid zijn; hij moet iets doen! Stilzitten kan hij niet. 
Wat dit aangaat is hij bepaald geen doorsnee parochiaan. Zijn staat van dienst als 
vrijwilliger is indrukwekkend: hij was lector, koster, acolyth, medewerker van het 
parochiesecretariaat en een fiks aantal jaren hoofdbezorger van de parochiekrant. 
En,... hij was ook nog eens een jaar of 10 actief als bestuurslid bij de KBO.  Hij 
heeft zijn sporen meer dan verdiend. Al die taken en verplichtingen heeft hij 
afgestoten; het werd soms te veel van het goede en de leeftijd begint hem parten 
te spelen. Toch kijkt Herman met een goed gevoel terug op die tijd: “Ik wil altijd 
iets te doen hebben. En als je iets goeds voor anderen kunt doen, dan geeft dat 
voor jezelf een goed gevoel! Ik zou alles zo weer over willen doen als dat kon.”

Een tevreden mens, die zeer zeker een goed gevoel krijgt bij zijn dameskoor. 
Herman zelf over het begin en over de voldoening: “Trees van den Bovenkamp 
vroeg me na een mis of ik het koor wilde dirigeren. Ik heb gezegd dat ik het wel 
wilde proberen. Ik heb niet voor niets jarenlang in het herenkoor gezongen met 
twee geweldige dirigenten waar ik veel van heb geleerd. En ik heb ook het 
diploma “Gregoriaans” gehaald. Ja, en ik hou van muziek, he! Toen ik me de 
eerste donderdag wilde voorstellen zeiden ze meteen: “Oh ie hoeft oe nie meer 
veur te stell’n heur. Wie kent oe ja wal!” We hadden direct een klik en die is er nog 
steeds. Iedereen doet hartstikke goed mee en er is veel goede wil. En het is ook 
wel gezellig hoor. Ik heb er geen probleem mee om als enige man met al die 
dames op te trekken. Dat gaat prima. Ik mag het heel graag doen, die repetities 
en ook het zingen hier in de kerk of in het Ariënshuis. Ik heb wel eens gezegd dat 
het ontspanning is door inspanning. En dat is mooi. Hoe lang ik door wil gaan? 
Tja,.. dat weet alleen Onze Lieve Heer, he! Je weet nooit wat de toekomst brengt. 
Maar zolang ik er nog zoveel plezier aan beleef, ga ik nog wel even door!”

En dan maakt het deze dirigent niet eens zoveel uit of de kerk nu vol zit of niet. Hij  
is tijdens de viering geconcentreerd bezig met de muziek. Maar, zo haast hij zich 
op te merken, het geluid klinkt natuurlijk wel veel mooier als de kerk vol zit. En 
uiteraard zal hij de kerk gaan missen, mocht men besluiten om ons Godshuis aan 
de eredienst te onttrekken. Dat wel. Daarvoor is hij toch echt een gelovig 
katholiek mens in hart en ziel. En kraal van onze rozenkrans, deze Herman 
Bottenberg, die op zijn 83e nog niet denkt aan stoppen en die vol passie en 
overgave zijn koor blijft leiden. 
Redactie.
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Activiteiten K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" 
Woensdag 8 november excursies naar de volgende locaties, 
uitsluitend bestemd voor leden en na opgave:
Om 14.00 uur vanaf het parochiehuis: "De Driländer 
Fleischwaren" te Gronau. 
Om 14.30 uur vanaf het parochiehuis: Johma te Losser. 

Woensdag 15 november om 19.30 uur: Muzikale avond die (ABBA fans opgelet!) 
geheel in het teken van ABBA zal staan. Presentatie door Jessica Wassenaar. 
Een gezellige muzikale avond met natuurlijk alleen maar ABBA muziek. Er zal 
worden ingegaan op hoe alles begonnen en geëindigd is en wat ze heden ten 
dage doen. Over hun successen maar ook hun drama's, de één iets meer dan de 
andere. Zijn ze getrouwd? Hebben ze kinderen of kleinkinderen? Natuurlijk moet 
er ook meegezongen worden en misschien nog een karaoke? Nieuwsgierig? Kom 
dan deze avond naar het parochiehuis. Niet leden betalen 5 euro, exclusief koffie, 
thee en of een drankje.

Woensdag 29 november om 19.30 uur: Wellness-avond door Ann Vostelijke 
Wellness, gediplomeerd natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur en 
gespecialiseerd in ontzuren/ontslakken, ontzuren hormonen, 
natuurvoedingsconsulent, biotensor therapie en therapeutische massage met als 
doel op een natuurlijke manier klachten niet laten verergeren, pijn verlichten, liefst 
op een natuurlijke en gezonde manier met zo min mogelijk chemicaliën. De 
kruidenolie is bijvoorbeeld voor zeer veel toepassingen bruikbaar. Er is 
gelegenheid voor het kopen van artikelen. Niet-leden zijn van harte welkom en 
betalen 5 euro exclusief koffie/thee en of een drankje. 

Vrijdag 15 december van 14.30 uur tot ca. 19.00 uur: Sfeervolle Kerstviering 
met zowel zang door het alom bekende en geprezen Koortje Albergen. Het 
bestuur heeft hier vier jaar over moeten doen om hen te contracteren. De viering 
wordt gevolgd door een feestelijk kerstdiner. Nadere mededelingen omtrent 
deze kerstviering volgen zowel door de schriftelijke, persoonlijke uitnodigingen, 
als op één van onze avonden en is uitsluitend bestemd voor leden. 

Interesse en nieuwgierig naar de activiteiten van het K.V.G. "Vrouwengilde 
Glanerbrug" kom dan op één van onze activiteiten of neem contact op met 
Frouwke Velthuis, tel. 4615387. Indien niet anders vermeld vinden de 
bovenstaande activiteiten plaats in het parochiehuis, Kerkstraat 18 te Glanerbrug. 

Lezing God in de kring van de Goden

Woensdag 29 november om 19.30 uur a.s. houdt het Huis van Spiritualiteit een 
lezing met als titel God in de kring van de Goden. Emeritus studentenpastor, Jan 
de Jongh, pleit in zijn boek “God in de kring van de Goden” voor een theologie, 
waarin de ervaring van mensen een centrale plek krijgt. In de gangbare theologie 
is er weinig ruimte voor grote levensvragen, waar mensen mee te maken krijgen. 
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Het tragische lot, zoals het verlies van een kind, heeft nauwelijks een plek. In zijn 
boek gaat hij hierop in. De lezing is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 
Denekamp. Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee).

Film ‘Heaven is for real’ 
Donderdag 16 november a.s. wordt de film ‘Heaven is for real’ vertoond door het 
Huis van Spiritualiteit. De vierjarige Colton Burpo moet met spoed aan zijn 
blindedarm worden geopereerd. Later vertelt Colton, dat hij tijdens de operatie in 
de hemel is geweest. Hij sprak onder meer met Johannes de Doper, Jezus en 
overleden familieleden. Zijn vader begint hem steeds meer te geloven als Colton 
over de overleden familieleden vertelt. Pastor Ingrid Schraven leidt deze avond.
De filmavond is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp en begint om 
19.00 uur. Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee).

Van de commissie begraafplaats Glanerbrug
Nieuw voor onze begraafplaats is een strooiveld voor as-bestemming. 
Parochianen die de urn met as van hun dierbare overledenen niet willen plaatsen
in de urnenmuur of elders, kunnen de as nu verstrooien op het aangelegde 
strooiveld. Er is nu ook een gedenkzuil geplaatst, waar men een plaatje met naam 
en datum kan laten bevestigen. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de 
urnenmuur.

Een andere rechthebbende? Het adres gewijzigd?
De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of u, of een ander 
familielid, nog steeds de rechthebbende van een graf’ bent, of dat (bijvoorbeeld 
door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende is geworden, de 
rechthebbende verhuisd is, of een ander telefoonnummer heeft. Wanneer zich 
inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, of zich nog mogelijk 
voor gaan doen, vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te 
geven. De rechthebbende maar ook u kan wijzigingen doorgeven op de volgende 
manieren: r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl of schriftelijk t.a.v. Commissie 
begraafplaats Glanerbrug, p/a Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug. Bij voorbaat 
dank voor uw aandacht en medewerking!

Voorbereiding Kerstconcert
Het is nog herfst. Toch zijn we al weer bezig met de voorbereiding van het 
jaarlijkse kerstconcert. Dit jaar zal het plaatsvinden op zondag 17 december 2017. 
Met medewerking van het dames- en herenkoor. Ook dit jaar wordt er weer 
overleg gevoerd met nog andere deelnemers. Daarover in de volgende 
parochiekrant meer. We zoeken naar een sfeervol concert met passende 
liederen. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in het  parochiehuis. Wij 
hopen dat het weer evengoed wordt als voorheen. Tot dan. De commissie.
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Leef je uit!

De openingsbijeenkomst van 
JP Losser-New Spirit, 
JP4you2 Glanerbrug en 
JOIN US Denekamp SAMEN 
op 22 september jl. mag met 
37 jongeren en 8 begeleiders 
uit de verschillende plaatsen 
een succes genoemd 
worden. Iedereen 
verzamelde zich bij de eigen 
kerk en vertrok op de fiets of 
in auto’s naar BOUNZ in Enschede. We werden ontvangen door Quinten en Tara, 
de Bounzmasters. Nadat we het jaarthema 2017 – 2018 hadden gehoord werden 
de BOUNZ-regels uitgelegd en konden de jongeren gaan springen. Ze konden 
zich helemaal uitleven! Ze speelden Dodgeball met z’n allen en dat was heel 
gaaf. Er zijn foto’s gemaakt. Kijk maar in de app’s of op de websites  
www.mariavlucht.nl en www.lumenchristi.nl. “Wanneer is de volgende keer?”, 
werd mij gevraagd. Mijn antwoord: “Het wordt vervolgd, als we tijd van leven 
krijgen!”

Ans te Lintelo.

Kerstviering op woensdag 20 december

Ook dit jaar organiseert de kerk weer een Kerstviering voor senioren en zieken.
Van verschillende parochianen horen we dat ze deze middag als een mooie en 
gezellige middag ervaren. Op woensdagmiddag 20 december organiseert de 
ouderen/ziekenbezoekgroep deze senioren en zieken kerstmiddag.

Programma
14.15  Ontvangst  in het Parochiehuis.
14.45 Eucharistieviering met Pastor Rekveld  en het dameskoor. 
15.45 Koffie/thee met iets lekkers. 
16.15 Drankje, gezellig samenzijn.
17.00 Afsluiting van deze middag.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 09.00- 11.00 uur, tel. 4611232. Parochianen die geen vervoer hebben, 
kunnen gehaald en weer thuis gebracht worden. Geef dit dan ook door aan het 
secretariaat. Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meld u aan voor deze middag. 

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

Een van de doelstellingen van de MOV werkgroepen is mensen ervan bewust te 
maken dat wij van God het rentmeesterschap over onze aarde hebben gekregen. 
Dat klinkt voor sommigen erg hoogdravend maar het is enkel het simpele feit dat 
wij goed moeten zorgen voor onze aarde om haar leefbaar te houden voor onze 
kinderen en verder nageslacht. Rentmeesterschap wil dus ook zeggen: niet 
verspillen, niet onnodig verbruiken. Dat is goed voor onze aarde, voor onze 
leefomgeving, voor ons en onze naasten, en zeker niet in de laatste plaats ook 
goed voor onze portemonnee! Daarom een stukje over bewust consumeren.

Laat je niet verleiden!
Bewust consumeren begint bij het inkopen. Wat jij niet in voorraad hebt, in de 
koelkast of in de voorraadkast wordt ook niet opgegeten. Doe heel bewust je 
boodschappen. De indeling van een supermarkt is heel strategisch. Als je de 
winkel binnenkomt vind je eerst de groente- en fruitafdeling. Daar eenmaal voorbij  
en je mandje of karretje al vol met gezonde producten, begint de verleiding. Je 
hebt al zoveel gezonde dingen gepakt, dan ben je eerder geneigd om lekkere, 
zoete, minder gezonde dingen te kopen. Wees op je hoede, als je in de winkel 
loopt. Wellicht helpen onderstaande tips hierbij:

• Neem een boodschappenlijstje mee en houd je daaraan.
• Neem geen winkelkarretje, maar een mandje. Je merkt het gewicht van je 

aankopen, daardoor neem je minder snel teveel mee.
• Ga af en toe letterlijk door je knieën. De duurdere merken en de verleiders 

liggen op ooghoogte, de goedkope staan op de onderste rekken.
• Neem een boodschappentas mee.
• Als je gaat winkelen: bepaal van te voren hoeveel geld je maximaal wilt 

uitgeven, neem dat contant mee, laat je pinpas thuis.

Van de pastoraatgroep

De afgelopen periode hebben we meegewerkt aan een vrolijke oecumenische 
Vredesviering op 24 september, de vrijwilligersavond op 27 oktober en de 
sfeervolle Allerzielenviering op 2 november. De planning voor het eerste half jaar 
van 2018 is doorgenomen en we ondersteunen de Creatieve Groep, die leuke 
activiteiten heeft bedacht voor Sint Maarten op vrijdag 10 en zaterdag 11 
november a.s. Donderdag 16 november bent u van harte uitgenodigd om mee te 
praten op de parochieavond in het parochiehuis, zie elders in deze parochiekrant. 
En vergeet u vooral het Kerstconcert niet op zondagmiddag 17 december om 
15.30 uur! 

Als pastoraatgroep proberen we zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de vieringen, 
maar ook bij de catechesegroepen en de diaconie en streven we naar een zo 
goed mogelijk contact met ons pastoresteam. Ondanks een krimpende kerk 
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houden we de moed er blijmoedig in! We houden de website van Maria Vlucht 
www.mariavlucht.nl bij met het nieuws voor Glanerbrug en de Facebookpagina 
van onze kerk www.facebook.com/HRozenkrans. Zo blijft u altijd op de hoogte!
Mist u iets of heeft u vragen of tips voor ons? Neemt u dan vooral contact met ons 
op! U vindt onze telefoonnummers achterin de parochiekrant.   

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

Wie was Sinterklaas? Lezing op dinsdag 22 november!

Het is alweer bijna Sinterklaas! Maar wie was deze man eigenlijk? Rondom 
Sinterklaas, Sint Nicolaas, de beroemde bisschop uit Myra, bestaan vele 
verhalen, legenden en volksgebruiken. Wist u bijvoorbeeld dat hij patroonheilige 
is van de liefde, ongetrouwde meisjes, van kinderen en ook van schippers, 
bakkers, maar ook van brandweerlieden, middenstanders en gevangenen? En 
dat is nog niet eens alles! Nieuwsgierig? Kom dan op dinsdag 21 november naar 
ons parochiehuis en kom veel te weten over deze heilige. U bent van harte 
welkom van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Natuurlijk staan er pepernoten voor u klaar! Toegang: vrije gift. Meld u zich aan bij  
Rietie Kenter, r.kenter@live.nl of 06-38 77 55 91.

Christus Koning van het Heelal

In ons gewone dagelijkse leven vieren we Eind en Nieuw op 31 december en 1 
januari. In de kerk echter vieren we het einde van het kerkelijk jaar op de zondag 
tussen 20 en 26 november voorafgaand aan de Adventstijd. Dit jaar dus op 
zondag 26 november. Omdat dit voor de kerk zo’n belangrijk feest is, is het een 
Hoogfeest. Het feest werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI, om te vieren dat 
1600 jaar eerder het Concilie van Nicea werd gehouden. In dat belangrijke 
concilie (kerkvergadering van bisschoppen) werd in 325 nC onder andere de 
goddelijke aard van Jezus en de eerste geloofsbelijdenis geformuleerd en de 
datumberekening van Pasen vastgesteld. 

Christus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel al Koning genoemd, zoals bij  
zijn geboorte en bij zijn kruisiging; niet als wereldse koning, maar als hemelse 
koning. Jezus Christus is een koning als David, een goede herder, een koning op 
een ezel, een koning op het kruis. Kortom, een koning die eenvoudig en nederig 
is en de mensen dient, die omziet naar de kleine mensen en de armen. Het feest 
van Christus Koning verwijst naar het eeuwig leven waartoe wij allemaal zijn 
uitgenodigd. Het afgelopen kerkelijk jaar stond Matteüs centraal in de evangelie-
lezingen (jaar A). Vanaf de eerste zondag van de Advent, 3 december dus, staat 
Marcus centraal in de evangelielezingen (jaar B). Op YouTube kunt u het lied 
beluisteren dat met Christus Koning wordt gezongen: “Aan U, o Koning der 
Eeuwen”.
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Onze kerk op internet en Facebook
 
Op de website van onze parochie www.mariavlucht.nl vindt u behalve actuele 
nieuwsberichten op de hoofdpagina, ook veel nieuws en achtergrondinformatie in 
het paarse menu aan de linkerkant. Daarin vindt u nieuws voor de jeugd en uit het 
Jongerenpastoraat, oecumenische activiteiten, achtergrondinformatie over 
bijzondere onderwerpen en nieuws uit de wereldkerk. Natuurlijk vindt u ook wat 
van belang is voor onze eigen geloofsgemeenschap in Glanerbrug. Klikt u 
daarvoor op Glanerbrug (bovenin de pagina) en lees over onze geschiedenis, de 
parochiekrant en komende bijzondere vieringen. Alle activiteiten, waaronder 
tevens die uit de Franciscusparochie en Lumen Christi en van de PKN, staan in 
de Activiteitenkalender. 

Nog actueler en interactief is Facebook: daar kunt u reageren op berichten en 
gemakkelijk en snel op de hoogte worden gehouden van aankondigingen en 
wijzigingen met betrekking tot vieringen. Er is een Facebookpagina van Maria 
Vlucht: www.facebook.com/Mariavlucht en een Facebookpagina van onze eigen 
kerk: www.facebook.com/HRozenkrans. Allebei de moeite waard om te liken, 
zodat u niets meer hoeft te missen!

Parochieavond op donderdag 16 november

Donderdag 16 november a.s. om 19.30 uur bent u van harte welkom in ons 
parochiehuis om te luisteren en mee te praten over het wel en wee van onze 
geloofsgemeenschap. Pastor Monninkhof zal namens het pastoresteam een 
toelichting geven op de visie op onze geloofsgemeenschap binnen Maria Vlucht 
en, breder, binnen de samenwerkende parochies van Zuidoost Twente. Vicaris 
Cornelissen, die u wellicht zo enthousiast in het Twents hebt horen preken bij 
onze Twentse dialectviering, zal een toelichting geven op de visie van het bisdom 
op de kleinere geloofsgemeenschappen. Na de sprekers is er voldoende tijd om 
vragen te stellen. U hoeft zich voor deze avond niet van te voren op te geven. We 
heten u allen van harte welkom!

Theatervoorstelling met Braziliaanse jongeren op de Oase

Al in de aankondiging op site en in de streekbladen schreven wij enthousiast over 
de komst van jonge Brazilianen naar de Oase die met hun zang, dans en theater 
iets over de omstandigheden in de arme gebieden van hun land willen laten zien. 
Circa 60 bezoekers vulden tijdens deze voorstelling de stoelen voor de Oase 
Bühne. Was het de dag ervoor nog herfstachtig, op deze zondag 1 oktober 
scheen de zon en de temperatuur was aangenaam. De zonneschijn accentueerde 
ook de prachtige kleurrijke kleding die de jongelui droegen. 

Het eerste bedrijf van deze theatervoorstelling verbeelde de armoedige 
omstandigheden op het platteland in het noorden van Brazilië, maar ook de 
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alternatieven van de 
aanlokkelijke grote stad, 
waar tegelijkertijd de sociale 
saamhorigheid grotendeels 
verloren gaat en 
afstandelijkheid en 
eenzaamheid meer de 
realiteit van elke dag zijn.

Het 2e deel van de 
voorstelling toonde de 
kracht, de lenigheid en de 
waarde van muziek en ritme 
van een volk wat zijn veerkracht behouden heeft. Gelukkig heeft de ons aller 
bekende en geliefde Pater Beda tijdens zijn leven projecten gecreëerd waar 
jongeren een gerichte opleiding kunnen volgen die hun zelfredzaamheid en 
kansen vergroten. Acht weken lang trekt sociaal werker Marcos Xenofonte met 
een groep Braziliaanse jongeren door Duitsland, zij treden op als ambassadeurs 
van de UNESCO Kinderculturele Caravan met de groep “Verde Vida”. Marcos 
Xenofonte is ook bekend van zijn vele bezoeken aan de Oase en vaak aanwezig 
met informatie en nijverheidsproducten tijdens de “Werelddagen” op het 
Oaseterrein. Verzuim niet om binnenkort ook de gemaakte foto's op de Oasesites 
http://oase-gronau-losser.org/nl/te bekijken, want beelden zeggen vaak nog meer 
dan woorden.

Hartelijke groet van het Oaseteam 
Namens hen Oane de Vries PR medewerker. 

Korte terugblik op het Oogstfeest 2017

Zondag 8 oktober was het een geweldige dag voor de 
Oase. Prachtig weer, een mooie oecumenische dienst 
met een schitterend zingende dominee. Bijbelteksten 

waarin de talenten van mensen werden besproken, mooie liederen in twee talen. 
Een opdracht voor allen die aanwezig waren op het Oaseterrein werd ons 
meegegeven. Kraampjes die bezet werden door een imker met verschillende 
korven. Zijn huisvlijt kreeg veel aandacht. Ook de kramen met producten uit tuin 
en veld deden goede zaken. Veelal voor een goed doel. De hulpverleners van 
Kongokreis hebben veel personen aan warme sokken geholpen voor de komende 
wintertijd. Een hout- en papierkunstenaar had mooie artikelen voor de komende 
kersttijd in de verkoop. Bij de leemoven was het een drukte van belang, brood, 
vers geperst appelsap en daarna op naar de lunch. Van de pannenkoeken in 
allerlei soorten werd heerlijk gesmuld. De soep was net als andere jaren weer 
heerlijk. Op het terras van de blokhut met koffie en thee en zelfgebakken Kuchen 
was het ook de hele dag druk.
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De afwasploeg had de hele dag werk en zorgde voor een schoonblijvend servies. 
Rond drie uur trad het Chor Aghatissimo op met vlotte liederen. Ook zij konden 
zich verheugen op een grote groep aandachtige luisteraars. De dag was een 
mooie afsluiting van het zomerseizoen op het Oaseterrein. Op zondag 3 
december 's middags om 15.00 uur zien we elkaar tijdens het Adventstreffen in de 
PKN kerk in Glanerbrug. Lieve mensen; dank voor alle medewerking, de 
interessante gesprekken en de vele soorten van hulp in het afgelopen jaar.

Hartelijke groet van het Oaseteam 
Namens hen Carlien Oldekamp.

Dankbaarheid als grondtoon

Misschien vinden we dankbaarheid een beetje een ‘raar’ woord. We hebben het 
zo goed, dat we wel eens uit het oog verliezen, dat niet alles, dat we ontvangen, 
vanzelfsprekend is. Toch zijn er veel dingen om dankbaar voor te zijn. Wanneer ik 
’s morgens bid, dank ik God voor het licht van de nieuwe dag, maar ook voor de 
lekkere bruine boterham, die ik mocht eten. Een goed ontbijt is immers niet voor 
ieder de gewoonste zaak van de wereld. Denkt u maar eens aan al die gezinnen, 
die in de rij staan bij Voedselbank en maar mondjesmaat te eten hebben; en aan 
de honger wereldwijd. We mogen danken: voor alle goeds, dat ons ten deel valt; 
en voor het geluk, dat we mogen kennen.

Echter: soms vinden we het ook wel eens lastig, om dankbaar te zijn. Zeker in 
tegenspoed valt het niet altijd mee, om ook de positieve kanten te blijven zien. 
Maar toch zijn er mensen, die dat kunnen. Zo las ik onlangs een artikel over het 
ontstaan van het lied: “Dankt, dankt nu allen God”. Dit lied, dat we in onze kerken 
vaak zingen, is geschreven door de Duitse pastoor Martin Rinkhart, in 1636. Het 
is dan oorlog, en de bevolking lijdt niet alleen onder het oorlogsgeweld, maar ook 
door honger en ziekte. Te midden van alle rampspoed schrijft hij dit lied. Hiermee 
wil hij God danken. Hij heeft het gevoel, dat God hem helpt om de nood van 
mensen zoveel mogelijk te lenigen.

Volgens mij begrijpt deze pastoor, dat dankbaarheid voortkomt uit liefde tot God, 
en niet afhangt van de omstandigheden. Dat dankbaarheid ook in ons leven de 
boventoon mag blijven voeren.

Pastoor André Monninkhof

Midwinterlicht

Al meerdere jaren organiseert de Stichting Heideploeg Gerardus Majella Park uit 
Overdinkel een Midwinterlicht. Dit wordt elk jaar gehouden in het kerkebos achter 
de R.K. Kerk van Overdinkel. Dit jaar is dit op zondag 17 december vanaf 16.30 
uur na afloop,van het kerstconcert in de R.K. Kerk van Overdinkel.
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Het is een feest voor alle kinderen, samen met ouders en oma’s en opa’s. De 
organisatie zorgt voor gratis lampionnen voor alle kinderen en verder is de 
Kerstman aanwezig die gratis ritjes maakt met de arrenslee door het prachtig 
verlichte bos. Tevens is er een verloting en evenals vorig jaar het Rad van Fortuin 
met vele leuke prijzen en voor iedereen is er wel een hapje of een drankje te koop 
voor een lage prijs.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van dit prachtige 
kerkebos te Overdinkel.

Namens de stichting Heideploeg,
Piet van der Heijden, secretaris/penningmeester.

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. 

30 – 05 nov. Pastor Rekveld  
06 – 12 nov. Pastoor Monninkhof  
13 – 19 nov. Pastor Rekveld  
20 – 26 nov. Pastoor Monninkhof
27 – 03 dec. Pastor Rekveld
04 – 10 dec. Pastoor Monninkhof
11 – 17 dec. 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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Op een herfstachtige avond
Het herfstige stemt me in de regel wat melancholiek. 
Ondanks het zomerse weekend van medio oktober 
en ondanks alle kleurenpracht dringt het besef van de 
vergankelijkheid zich op. Kale boomtakken, 
natgeregende straten, donkertes; het staat ons 
allemaal te wachten. Maar een fikse avondwandeling 

doet dan wonderen. Kaarsen voor de ramen, huiselijke warmte en de stilte op de 
straten werken op hun beurt ook heilzaam voor een onrustige geest. Een wirwar 
van stemmingen dus eigenlijk. Maar genoeg over mijn eigen gemoedstoestand.

Onderweg naar huis bedacht ik me dat ik eigenlijk al een hele tijd niets meer heb 
gehoord van onze paus, Franciscus. Hoe zou het met hem zijn? Rijdt hij nog in 
een tweedehands Fiatje en slaapt hij nog in een simpel kamertje en nog steeds 
niet in het gouden hemelbed in het Vaticaan? Onze opperherder was bij zijn 
aantreden en ook in de eerste periode van zijn pontificaat zo’n geweldig 
voorbeeld van bescheidenheid, barmhartigheid en soberheid. Een inspirator 
bovendien, die fel van leer trok tegen discriminatie en vreemdelingenhaat. Een 
man die menselijkheid uitstraalde. Kortom, een topper! Maar, zoals gezegd, ik 
hoor niet meer zoveel van hem. Nou ben ik bang dat het Romeinse circuit hem 
min of meer monddood gemaakt heeft, dat hij geen kans meer krijgt om de 
Boodschap te verkondigen. Dat zou mij op zich niet verbazen, want de 
intriganten, de machtswellustelingen en de corrupten zijn natuurlijk niet allemaal 
verdwenen als een sneeuwbal op de rand van de erupterende Etna. Dat kwaad is 
van alle eeuwen en lijkt soms onuitroeibaar en weerbarstig. Misschien houden die 
kwade machten Zijne Heiligheid wel in een houdgreep gevangen. Op zo’n 
moment schieten er allemaal complottheorietjes door mijn hoofd en dan ben ik in 
staat om een buks te kopen, de opvolger van Petrus te bevrijden uit de tentakels 
van de Vaticaanse maffia en orde op zaken te stellen. Maar waarom nou toch 
weer met een buks? bedenk ik me. Er is toch al genoeg wapengeweld op deze 
aarde. U begrijpt het; de herfst is met mijn gedachten op de loop. Op tijd realiseer 
ik me dat ik bij mijn eigen huis ben aangekomen. De wederhelft zit al in piama op 
de bank. “Lekker gewandeld, Japie?”, vraagt ze. “Och,... gaat wel. Herfst he?” 
antwoord ik. Het wordt tijd dat de advent aanbreekt. Rust in het gemoed.

Tot zover,
Japie.

 Copy en misintenties
  

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende 
 Parochiekrant (periode 16-12 t/m 19-01) graag
 inleveren vóór donderdag 30 november 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, 
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 Berbée, c.berbée@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558.
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