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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. 10      december 2017 
 

 

Advent, het eerste 
kaarsje brandt 
 

Je hoeft de krant maar open te slaan of 
de tv aan te zetten. Dan stroomt alle 
ellende van de wereld jouw eigen leven 
binnen. Ik hoor de laatste tijd weer regelmatig:"... die 
vrouw is ziek", of: "...hij is van de fiets gevallen."of: "Zij 
komt naar huis want de doktoren kunnen niets meer 

doen." Het komt van zelf  op je bordje. 
Hoe anders is het om het positieve te midden van deze stroom te onderscheiden. 
De tiener die een bejaarde helpt in de winkel, een kleindochter die haar opa 
voorleest van Sinterklaas, een buurvrouw die omkijkt naar een jonge moeder met 
twee peuters, de kinderen die enthousiast een sponsoractie houden voor 
kinderen van de voedselbank. De man die zich om een zwerfkatje ontfermt. 
In onze samenleving lijken mensen het steeds lomper en groffer met elkaar om te 
gaan. Respect en waardigheid zijn soms ver te zoeken. Dan is het een 
verademing als een 'heer in het verkeer' zich ook echt zo gedraagt. Want het kan 
toch anders?! 
Het liedje klinkt: "Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt... " ... een 
kaarsje dat licht werpt op het goede om ons heen, het kleine dat je soms met een 
lampje moet zoeken. Of: waar je je ogen goed voor moet trainen om te weten 
waar je moet kijken. 

Advent als wachten. Niet afwachten, maar reikhalzend uitkijken, 
speuren naar het goede. Het goede dat zo in deze wereld een 
ander licht brengt, een voorbode van Het Licht. 
Ik wens U een goede voorbereiding op dit feest van het Licht.  
 

Carla Berbée, pastoraal werkster 
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Parochiekroniek 
 

In de heer overleden:  
 

Johannes Bernardus Hofste. Hij werd geboren op 6 juli 1932 en is overleden op 
4 november 2017. De uitvaart was op 9 november in onze kerk en de crematie de 
volgende dag in Usselo. 

Johannes Gerhardus Wijering. Hij werd geboren op 19 februari 1927 en is 
overleden op 9 november 2017. De uitvaart was op 15 november 2017 in onze 
kerk en de crematie de volgende dag 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 
 

Lectoren 
24-12 17:00 Carla Meekes 
24-12 23:30 Sjef Morshuis 
25-12 11:00 Herman Boek 
26-12 10:30 Sjef Morshuis 
30-12 19:00 Carla Meekes 
14-01 10:30 Trudy Nijhuis 

 
Misdienaars 

24-12 17:00 Carin van Gemert, Pien Verbraken, Miranda en 
   Annemarie Gouma 
24-12 23:30 Tim en Miranda Gouma, Wouter Holleman en 
   Fons Kwakman 
25-12 11:00 Tim Gouma, Fons Kwakman en Carin v Gemert 
26-12 10:30 Annemarie Gouma, Wouter Holleman en  

    Pien Verbraeken 
         14-01 10:30 Fons Kwakman, Miranda en Tim Gouma 

 

 

 

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 

jaar en ouder, die deze periode hun verjaardag vieren. 
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Vieringen 
    
Zo  17-12 10:30 Woord- en communieviering met eigen 

groep m.m.v. het dameskoor. 
Intenties: Lisanne Laura Engels; Astrid 
Willemse-Barends; Familie Damhuis- van de 
Straat; Familie van Hoogmoed-Brueker; Hans 
Hofste; Johan Wijering. 
 

  15:30 Kerstconcert gezamenlijke koren 
 

Hoogfeest van Kerstmis 

Zo  24-12 17:00 Gezinsviering. 
Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
m.m.v. het kinderkoor. 
Intenties voor alle kerstvieringen: Hermine 
Kuipers-Masselink; Jan en Gerrie Nijhuis; 
Bennie Nijhuis; Truus Werger-Boers; Lisanne 
Laura Engels; Marja Baas; Marietje Scholten; 
Marianne Kuipers-Gering; Paul Kaalverink; 
Johannes Antonius Schouten; Ouders 
Klieverik-Poorthuis en Daniëlle; Astrid 
Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-
Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo 
Hendriks; Jo Bavel; Charlotte Dokter; Ouders 
Kloppenburg-Hoge; Wim en Doortje Gerritsen; 
Guus en Annie Kraus; Joop Mersmann; Arnd 
Dijkstra; Johan en Annie van de Straat; Hans 
Hofste; Johan Wijering; Sien en Gerard 
Gosenshuis; Ouders Burink; Jan Nijhuis en 
Riet Nijhuis-Hannink. 
 

  23:30 Nachtmis.  
Eucharistieviering met vicaris Cornelissen, 
m.m.v. het herenkoor. 
 

Ma  25-12 11:00 1e Kerstdag. 
Eucharistieviering met pastoor Monninkhof, 
m.m.v. het dameskoor. 
 

Di  26-12 10:30 2e Kerstdag. 
Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
m.m.v. het herenkoor. Viering voor heel 
Maria Vlucht 
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Za  30-12 19:00 Woord- en communieviering met pastor De 
Heus, m.m.v. het herenkoor.  
Na de viering koffie-/theedrinken met oliebollen 
in het parochiehuis. 
Intenties: Familie Hoogmoed-Brueker; Familie 
Damhuis-van de Straat; Astrid Willemse-
Barends; Johan Wijering. 

 
Vr 

 
 05-01 

 
10:00 

 

Eucharistieviering met pastor Rekveld, 
m.m.v. het dameskoor. Viering in het 
parochiehuis 
 

Zo  07-01 10:30 Driekoningen. 
Thomasviering met eigen groep, m.m.v. 
kinderkoor Overdinkel. 
Intenties: Astrid Willemse-Barends; Familie 
van Hoogmoed-Brueker; Jo Hendriks; Familie 
Olde Hengel-Pots; Familie Koenders-Kuipers. 
 

Zo  14-01 10:30 Eucharistieviering met emeritus, m.m.v. het 
herenkoor. Byzantijnse mis. Na de viering 
nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis. 
Intenties: Familie Damhuis-van de Straat; 
Astrid Willemse-Barends; Jo Bavel; Familie 
van Hoogmoed-Brueker; Truus Metternich-
Ebberink; Familie Bouwmann-Hagmolen of ten 
Have en kinderen. 

    

Kerstconcert in onze kerk 
 

Op zondag 17 december wordt weer in onze kerk het 
jaarlijkse kerstconcert gegeven. Medewerking hieraan 
wordt verleend door het Dameskoor o.l.v. Herman 
Bottenberg met piano geleiding door Jet de Bruin, en 

het Heren koor o.l.v. Christo Iljev. De koren zullen bekende en minder 
bekende kerstliederen ten gehore brengen. Deze liederen zullen voor 
een deel met koorsolisten worden gezongen. 
Daarnaast zal een aantal jeugdleden van Wilhelmina hun kunnen laten 
horen door het spelen van passende muziek. Zoals altijd is er nu ook 
weer ruimte voor samenzang. Evenals vorig jaar zal Christo Iljev op de 
piano zijn kunnen tonen. De presentatie is weer in handen van Marcel 
v.d.Straat. Het concert begint om 15.30 uur en na afloop is er nog 
koffie of een drankje in het parochiehuis naast de kerk. De toegang is 
gratis maar er wel na afloop een deurcollecte. 
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Overige Vieringen Maria Vlucht 
  

17 december 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld; Dameskoor 
20 december 
Maria Geb. CV 09.30 Berbee; Dameskoor, Kerstviering 
23 december 
Maria Geb.  EV 19.00 Rekveld; Carlo + Samenzang 
 

24 december 
Maria Geb. VWG 16.30 Berbee Kinderkerk 
 CV 19.00 Berbee Vivace, Gezinsviering 
Ger. Majella EV 19.00 Rekveld Dames en Herenkoor 
Jacobus EV 16.00 Monninkhof Liedwientjes, Kerstspel 
Maria Geb. EV 21.00 Rekveld Caeciliakoor 
Ger. Majella VWG 21.00 PWG  Dynamique 
Jacobus CV 21.00 Berbee Op Toon 
 
25 december 
Maria Geb. EV 09.30 Cornelissen Excelsior 
Ger. Majella EV 10.30 Berbee / v.Balen  Kinderkoor en Gezinsviering 
Jacobus EV 10.00 Kortstee Gemengdkoor 
 
27 december 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
28 december 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
30 december 
Ger. Majella VWG 19.00 PWG  Dames en Herenkoor 
Jacobus EV 19.00 Rekveld  
31 december  
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof Vivace 
 
1 januari 2018 
Maria Geb. EV 09.30 JFK  Herenkoor 
3 januari 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
Jacobus EV 09.00 Rekveld 
4 januari 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld Overkant 
5 januari 
Ger. Majella VWG 18.30 Rekveld Aanbidding 
6 januari 
Maria Geb. VWG 17.00  
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6 januari (vervolg) 
Jacobus EV 19.00 WR 
Ger. Majella VWG 17.00 Berbee 
7 januari 
Marie Geb. EV 09.30 v.Balen Caeciliakoor 
Ger. Majella CV 09.30 Berbee 
10 januari 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld 
11 januari 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld Overkant 
 

 
Liturgische agenda 
 

25 december  Kerst 
26 december  H. Stefanus 
30 december  H. Familie 
01 januari  H. Maria, Moeder van God 
06 januari  Openbaring des Heren, Driekoningen 
08 januari  Doop van de Heer 
 
Van uw locatieraad 
 

Het is bekend dat de locatieraad wel eens van mening verschilt met het pastoraal 
team. Dit is niet iets om dramatisch over te doen, het komt in de beste families 
voor. We hebben wel eens moeite met de bureaucratische benadering van het 
team, maar ook met het gemis van empathie voor wat er leeft binnen onze eigen 
geloofsgemeenschap. De andere mening die we hier over hebben, kan echter 
ook worden gezien als een welgemeend advies. Dat dit af en toe enige wrijving 
opwekt is te begrijpen. Bekend is echter ook dat wrijving warmte geeft. Laten we 
die warmte koesteren. Gelukkig blijven we met elkaar in gesprek want we hebben 
elkaar hard nodig. 
We beseffen echter ook dat in een tijd van krimp, van dalend kerkbezoek, van 
afnemende financiën, en van tekort aan priesters en pastores het een moeilijke 
opgave is om de kerk in goede banen te leiden. 
Als locatieraad blijven we ons inzetten voor een vitale geloofsgemeenschap 
waarbij de kerk het centrum is van onze gemeenschap, een plek om te bidden 

maar ook een plek om te ontmoeten. 
Het jaar 2017 is al bijna voorbij en een nieuw jaar komt er aan. 
Tijd om elkaar weer het beste te wensen, tijd om even bij elkaar 
stil te staan. We beseffen dat we gezegend zijn met een grote 
groep mensen die de kerk een warm hart toedragen en die daar 
op hun eigen manier tijd en energie in steken. 
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De locatieraad wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet in het afgelopen jaar en 
we hopen dat we ook het komende jaar elkaar kunnen blijven inspireren.  
Graag wensen we u een:  
 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar 
                                                                                                                                                       

Met vriendelijke groet, 
Namens de Locatieraad, 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. 
 

Uiteraard staat het parochieblad van Overdinkel stil bij de 
105e editie van de Gerardusprocessie. Ruim 500 gelovigen kwamen in oktober 
naar Overdinkel en namen deel aan de indrukwekkende plechtigheden. De 
penningmeester ontving tot eind augustus een bedrag van bijna 12.000 euro aan 
kerkbijdragen en op zondag 17 december begint om 16.30 uur “Midwinterlicht” in 
het fraaie Gerardus Majellapark. 
 

De Hervormde gemeente vierde op 5 november het Oogstfeest. Er werden 
fruitbakjes gemaakt die naar zieke en oudere gemeenteleden werden gebracht. 
Op 26 november werden de overleden gemeenteleden van het voorbije kerkelijke 
jaar herdacht en de kerkeraad deelt mee dat het samengaan met de 
Gereformeerde gemeente helaas niet betekent dat er geen financiële zorgen 
meer zijn en dat de bijdragen van iedereen welkom zijn en blijven. 
 

De penningmeester van Lonneker meldt dat er t/m oktober ruim 35.000 euro aan 
kerkbijdragen binnenkwam. Op zaterdagavond 16 december begint om 19.00 uur 
het grootse evenement “Lonneker op weg naar de kerst”. Kinderen met lampions 
trekken door het dorp om uit te komen op het sfeervolle kerkplein. Hier zullen 
kerstliederen worden gezongen, de kerstboom wordt ontstoken en uiteraard is er 
ook gluhwein en warme chocolademelk. Op naar Lönn’ker” dus, die 16e oktober! 
 

Redactie. 
 

 

Het gehele team van de Parochiekrant (redactie, 
vouw- en nietploeg en de bezorgers) wenst u allen 

een gezegende Kersttijd toe en een fantastisch 
gelukkig en gezond Nieuw Jaar. 



 

8 

Eerste H Communie, wat is van belang? 
 

De weken na de Herfstvakantie bezoeken pastores Frank de Heus en Carla 
Berbée een aantal groepen vier van katholieke basisscholen in onze dorpen om 
kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.  
Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te 
geven voor de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis 
én in de parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of 
dochter opgeven tot uiterlijk 1 december (uitzondering is mogelijk). 
Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal 
secretariaat.  
De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond 8 januari in 
Losser en Glanerbrug, op dinsdagavond 9 januari in Lonneker en op 
donderdagavond 11 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website 
www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. We zien er naar uit onze kinderen een 
mooie geloofservaring mee te geven. 
 

Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht, 
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée 

 
Kralen van de Heiligste Rozenkrans 
 

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze 
geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden. 
 

         “Als niemand wat doet, wordt het “nen groot’n kroam”! “ 
 

Leo Elfrink (geb. 4 juni 1946 in Losser, getrouwd met Truus, vader van twee 
kinderen en opa van 5 kleinkinderen) is geen kerel die lang stil kan zitten. Na een 
klein uur praten met de redactie is er onrust merkbaar; Leo wil weer wat gaan 
doen, wil zijn handen laten wapperen. Want dat is toch eigenlijk het liefste wat hij 
doet. Werken, werken en nog eens werken. Stilzitten is een straf en ook thuis 
rustig op de bank zitten naar de tv kijken is niets voor hem. Van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat is hij bezig. Waarmee? Met eigenlijk van alles en nog wat; met 
klusjes in en om het huis, met zijn koeien achter de pastorie en in een wei bij 
Oldenzaal, met klussen bij Avanti of met werkzaamheden bij de kerk. Daarover en 
over nog veel meer, praten we met Leo Elfrink uit de Beekhoek. Leo is een stevig 
gebouwde kerel, gewend aan zwaar lichamelijke arbeid, die gewend is om recht 
uit zijn hart te praten. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil en houdt niet van 
dubbele bodems. ‘What you see is what you get!” Een groot deel van zijn 
arbeidzame leven was hij metselaar en daarna werkte hij gedurende 22 jaar bij de 
gemeente Losser op het afvalbrengpunt. Toen hij 64 ½ werd, kon hij er met een 
“oprotpremie” uit en die kans greep hij met beide handen aan. Niet omdat hij een 
hekel aan het werk had, maar omdat hij genoeg andere klussen te doen had en 

mailto:communie@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl/
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nog heeft. Het meest bekend in Glanerbrug is Leo als Avanti-man. 
Voor zijn vele jaren van inzet en passie voor deze vereniging werd 
hij benoemd tot “Lid van verdienste” Daarnaast kreeg hij nog de 
zilveren NKS-speld en de “Jaap Goosen memorial”. Hij was leider, 
bestuurslid, scheidsrechter (van en op een hoog niveau) en lid 
van de activiteitencommissie. In die laatste hoedanigheid 

organiseerde Leo samen met anderen het jaarlijkse Sinterklaasfeest, het paas-
eieren zoeken en natuurlijk het befaamde weekendkamp voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Voor dat evenement was het hele gezin Elfrink weken van te 
voren in touw en ruim 40 (!) jaar bezorgden ze samen met vele andere vrijwilligers 
de kinderen een onvergetelijk weekend. Vast onderdeel van het kamp was de mis 
die op de zondagmorgen gevierd werd. In het begin verzamelde de leiding dan 
alle kinderen, werd er in een grote optocht een wandeling naar de naburige kerk 
gemaakt en werd daar de mis bijgewoond “Dat hoorde er gewoon bij. Avanti was 
een katholieke vereniging en dan hoort dat gewoon zo!”, aldus Leo onomwonden. 
In de latere jaren werd de mis gevierd op het kampterrein zelf. De pastor kwam 
vanuit Glanerbrug en droeg daar de mis op.  
 

De ervaring met deze weekend-kampen 
bracht Leo mee toen hij ook kampen voor 
de misdienaarsgroep ging organiseren. 
Samen met Marianne en Patrick Kuipers, 
Frank Hering en Tom Verbraeken werden 
deze kampen voor de grote groep van zo’n 
40-50 misdienaars gehouden. Uiteraard 
vormde de mis dan een wezenlijk 
bestanddeel van het programma. Behalve 
het weekendkamp waren er nog meer 
activiteiten voor de trouwe misdienaars en 
ook aan de organisatie en uitvoering 
daarvan droeg onze gesprekspartner zijn 
steen bij. Hij kijkt met een goed en tevreden 
gevoel terug op zijn inspanningen in die tijd. 
Behalve voor de misdienaarsgroep, stak 
Leo ook de handen behoorlijk uit de mouwen tijdens de grote renovatie van de 
kerk in het begin van de jaren ’90. Met een grote groep Avanti-leden werden de 
gewelven boven de kerk opgeruimd en dat was een megaklus. Grote zakken met 
puin en rommel werden voorzichtig uit de gewelven gehaald en afgevoerd. De 
mannen zagen er na zo’n avond klussen uit als arbeiders uit Limburgse 
kolenmijnen. Uiteraard was dit leed snel geleden en overheerst over deze inzet 
ook een groot gevoel van tevredenheid. Op dit moment verricht Leo nog tal van 
hand- en spandiensten in en om de pastorie, van blad vegen en gras maaien tot 
het opzetten van de kerststal en het silhouetten ophangen in de kerk en is hij in 
de weer als grafdelver en als assistent bij begrafenisplechtigheden op het 
kerkhof. Dat grafdelven is een loodzware klus die gewoon “met de skup” wordt 
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gedaan. Al met al is dat (inclusief het dichtgooien van het graf 
en het netjes bijwerken ervan) toch snel een uur of 5 werk. 
Waarom Leo al deze taken en werkzaamheden verrichtte en 
nog steeds verricht? 
 

“Och, ik heb er wel plezier aan. Ik kan toch niet stil thuis zitten; 
ik moet wat te doen hebben. Ik mag graag een praatje maken met andere 
mensen en... iemand moet het toch doen? Als niemand de handen uit de mouwen 
steekt, wordt het “nen groot’n kroam”! ”En zolang als mijn gezondheid zo blijft, 
dan wil ik dit allemaal graag blijven doen hoor.” 
  

Dat klinkt positief. Over de toekomst van onze eigen geloofsgemeenschap is de 
stemming minder zonnig. Leo ziet het aantal kerkgangers afnemen en dat steekt 
ook hem. Met zichtbare weemoed vertelt hij over de missen van vroeger toen de 
kerken nog vol zaten. Natuurlijk was er wel die dwang om naar de kerk te gaan, 
maar ach, daarvan is toch niemand slechter geworden. Vindt hij. Vooral de mooie 
Latijnse nachtmissen met Kerstmis staan in zijn geheugen gegrift. Als fanatiek 
zangertje bij het toenmalige kinderkoor was hij twee missen achter elkaar in touw. 
Kippenvel als dan het fraaie “Hodiee” weerklonk. Kippenvel trouwens ook toen 
deze trotse vader het “Ave Maria” zong in de huwelijksmis van zijn dochter nu een 
jaar of 15 geleden. Wil hij dan niet bij het herenkoor, als hij zo’n plezier beleeft 
aan het zingen?  
 

“Nee, man. Daar heb ik helemaal geen tijd voor! Ik ben veel te druk met andere 
dingen en bij het koor moet je iedere woensdagavond naar de repetitie. Nee, dat 
lukt me echt niet! Maar ik mag ons mannenkoor wel graag horen zingen en dan 
zing ik ook wel mee in de kerk. Dat is genoeg voor mij.” 
 

Leo merkte al eerder op dat het geloof, dat de kerk minder leeft bij de mensen. Hij 
denkt dat er meer dingen georganiseerd moeten worden, zo’n TOP 2000 viering 
zoals pastor Huitink die in Tubbergen op touw zette. En in het parochiehuis zou 
veel meer moeten worden gedaan; dat gebouw staat voor het overgrote deel van 
de week leeg. Ouderen kunnen daar kaartmiddagen of bingo’s houden en ook 
voor anderen zou daar meer gedaan moeten worden. De mensen willen het 
waarschijnlijk wel, maar er zijn mensen nodig die zulke aktiviteiten op poten 
moeten zetten. Je hebt mensen nodig die de kar willen trekken. Mensen met 
uitstraling. Er moet meer leven in de brouwerij komen! En wat ook steekt is dat de 
kerk te veel bezig is met regeltjes en voorschriften. Dat jaagt mensen weg uit de 
kerk. Jammer. Het zou Leo bijzonder spijten als de kerk dicht zou gaan: 
 

“Natuurlijk, man! Iedereen heeft toch van alles meegemaakt in de kerk. Mijn 
kinderen zijn er gedoopt. Ze hebben de communie gedaan en zijn er gevormd en 
getrouwd. We hebben er uitvaarten meegemaakt en ik heb zelf regelmatig 
klussen gedaan in en om de kerk. Het is toch hartstikke jammer als dat straks 
weg is? Dat kan toch niet?” 
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Maar Leo is realistisch genoeg om te zien, dat dit doemscenario wellicht toch uit 
gaat komen en dat hij in zijn eentje ook niet in staat is om het tij te keren. Laatste 
item vormen de aanstaande feestdagen en we vragen aan deze rechtgeaarde 
Tukker om een goede wens uit te spreken: 
 

“Ik wens iedereen een goede kerst en vooral een heel gezond 2018 toe. Ik hoop 
dat we ondanks alles nog vaak hier in de kerk bij elkaar kunnen komen en dat er 
veel nieuwe activiteiten gebeuren gaan. Voor mijzelf kan ik zeggen dat ik hoop 
dat wij nog lang en in goede gezondheid mogen genieten van het leven en van 
onze kinderen en kleinkinderen!” 
En dat alles is deze Kraal van onze Rozenkrans van harte gegund. Leo neemt 
afscheid en haast zich terug naar zijn vertrouwde Beekhoek. Een buurman heeft 
hulp nodig en dan komen de spierkracht en de praktische inslag van onze 
medeparochiaan heel goed van pas. Leo Elfrink ten voeten uit: altijd bezig en 
altijd bereid om hulp te bieden waar en wanneer dit nodig is. 

Redactie. 
 

Thomasviering Driekoningen 
 

Op zondag 7 januari om 10.30 uur wordt een 
Thomasviering in onze parochiekerk gehouden rond het 
thema Drie Koningen, het feest waarop we gedenken hoe 
de wijzen uit het oosten naar Bethlehem gingen om Jezus, 
de nieuwe koning, te begroeten. Tijdens een 
Thomasviering is er geen communie-uitreiking, maar wordt 
een korte overweging gehouden over het thema en 
worden er kleine workshops aangeboden. De inhoud van 
de viering wordt nog verder uitgediept door onze werkgroep. De viering zal 
geschikt zijn voor jong en oud. Na afloop is er koffie, thee en ranja. Wees welkom 
allemaal! 
 

Allerzielen 2017 
 

Donderdag 2 november jl. was het Allerzielen, de dag waarop wij 
onze dierbare overledenen hebben herdacht. De viering in de 
kerk werd goed bezocht; we telden bijna 200 mensen. De 
voorbereiding was in handen van de parochiële werkgroep. 

Nabestaanden konden een kruisje ophalen van hen die in het afgelopen jaar van 
ons zijn heengegaan en iedereen werd uitgenodigd een kaarsje aan te steken. 
Samen met bezinnende teksten werd het een ingetogen en sfeervolle viering.  
Na afloop van de viering konden parochianen die het graf van hun dierbare wilden 
bezoeken een graflichtje ophalen in het voorportaal, waarna in processie en 
onder de hoede van pastor Kortstee naar onze begraafplaats werd gewandeld. 
Daar ging pastor Kortstee ons voor in gebed en zegende de graven onder 
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begeleiding van ons herenkoor. Ook zegende pastor Kortstee de nieuwe 
urnenzuil, waarop parochianen voortaan een plaatje kunnen laten bevestigen van 
hen die zijn gecremeerd. Daarachter is nu tevens de mogelijkheid as te laten 
verstrooien op het nieuwe strooiveld. Na afloop van deze avond was er koffie en 
thee in het parochiehuis. Hier mochten we ook nog ca. 40 mensen begroeten.  
Meer informatie over onze begraafplaats en de nieuwe urnenzuil op vindt u op de 
pagina van de website van Maria Vlucht: 
https://www.mariavlucht.nl/begraafplaats-glanerbrug  
Meer informatie over Allerheiligen en Allerzielen vindt u op de inspiratiepagina 
https://www.mariavlucht.nl/allerheiligen-en-allerzielen 
 

Recht door zee 
Oecumenische viering op 21 januari in Klooster Glane 
 

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een oecumenische 
viering in het kader van de Week van Gebed. Dit jaar bent u 
welkom in het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane, op 
zondag 21 januari om 10.30 uur. De viering wordt voorbereid en verzorgd door de 
onze Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse (Hervormde en Gereformeerde) 
gemeente en het Syrisch-Orthodoxe klooster.  
Let op: er is die zondag dus GEEN viering in onze kerk! Uiteraard kunt u na 
afloop nog een kopje koffie drinken. 
De Week van Gebed, een initiatief van de Raad van Kerken, duurt van 21-28 
januari en staat in het teken van bidden voor de eenheid van de christenen. Het 
thema dit jaar is: Recht door zee, waarin het verhaal uit Exodus 15 centraal staat. 
De werkgroep 4 kerken is al druk bezig met de voorbereidingen. Komt allen! 
 

De rechterhand van God 
Wijst ons wegen om te gaan 

De rechterhand van God 
Richt op wie vallen één voor één 

De rechterhand van God 
Heelt ons naar lichaam, ziel en geest 

 

Schelpjesviering  
 

Op zaterdag 6 januari om 16.00 uur wordt weer de jaarlijkse 
Schelpjesviering gehouden, dit keer in de Gerardus 
Majellakerk in Overdinkel, voor alle kinderen die het afgelopen 
jaar gedoopt zijn in Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug. 
Tijdens deze viering ontvangen de ouders het schelpje 
waarmee hun kindje gedoopt is en dat nu nog hangt aan het vissersnet bij de 

https://www.mariavlucht.nl/begraafplaats-glanerbrug
https://www.mariavlucht.nl/allerheiligen-en-allerzielen
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doopvont achter in de kerk. De kinderen worden dan gezegend en natuurlijk ook 
de kinderen die al ouder zijn! De ouders zullen nog een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen van het centraal secretariaat.  
De Schelpjesviering is verbonden met Maria Lichtmis, op 2 februari. Maria 
Lichtmis is de dag waarop we vieren dat Jezus werd opgedragen aan God, 
bekend als de Opdracht van de Heer in de Tempel. Omdat in verband met 
carnaval dit jaar rond die tijd geen ruimte was voor een extra viering, hebben we 
gekozen voor 6 januari, het feest dat vooral bekend is als Drie Koningen, maar 
waar we ook de doop van Jezus in de Jordaan gedenken. Beide data zijn dus 
heel toepasselijk voor deze mooie kinderviering. 

 

60 jaar Kerstviering voor 55+  
in de N.H. Kerk te Glanerbrug 
 

Het is in 2017 de zestigste keer dat de gezamenlijke 
kerken in Glanerbrug een kerstviering voor 55 plussers 
organiseren. Een groep vrijwilligers uit de verschillende 
kerken heeft weer zijn best gedaan om een goed 
kerstprogramma samen te stellen. Muzikale 
medewerking wordt dit jaar verleend door het 
jeugdorkest van Wilhelmina en het koor Mannenklank 
alsmede een koor van de gezamenlijke kerken o.l.v. 
Remmelt Vriezema. De muzikale ondersteuning bij de 
samenzang zal worden verzorgd door Eric Dogger.  
Voor deelname hoeft u zich niet aan te melden. U bent 

allen van harte welkom op zaterdag 16 december a.s. in de N.H. kerk aan de 
Gronausestraat te Glanerbrug. De aanvang van de viering is 14.00 uur en het 
einde is gepland rond 17.00 uur. 
Aan de viering zullen dominee Elzinga en pastor Rekveld hun medewerking 
verlenen. Tevens zullen de midwinterhoornblazers weer acte de presence geven. 
Indien u wel graag wilt komen, maar geen vervoer heeft, dan kunt u een van de 
volgende nummers bellen. U wordt dan tijdig gehaald en weer thuis gebracht: 
mevr. Eggert-Vlaanderen 4611031 dan wel de heer Hesselink 4613519. 
Graag tot ziens op 16 december a.s. in de N.H. kerk. 
 

Samen op bedevaart naar Lourdes 
 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert opnieuw een diocesane bedevaart naar 
Lourdes. Nu voor de vierde keer. Bij de vorige bedevaarten 
gaven zich tussen de 1.000 en 1.500 deelnemers gehoor aan de 
oproep van aartsbisschop Eijk om met hem naar Lourdes te 
reizen. “Ik koester warme herinneringen aan onze vorige bisdom 
bedevaarten. Ik nodig iedereen - jong en oud - uit ons bisdom 
dan ook uit om in 2018 mee te gaan. Want samen naar Lourdes 
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reizen is een ervaring van blijvende betekenis.’, aldus 
kardinaal Willem Jacobus Eijk. 
In de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat 
ontmoeting altijd centraal. In Lourdes gaat het om de 
ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met 
de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge 
ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. Pelgrims 
leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen, zo is 

de ervaring. Die contacten gaan tijdens een bisdom bedevaart vaak over de 
grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer 
dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang standhoudt. Meld 
je aan en ga mee! Alle informatie betreffende de Lourdes Bedevaart is 
samengevat in een folder. Deze folder vindt u op de leestafels in de kerken. 
Data: vrijdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei (8 dagen). Vertrek ‘s morgens 
28 april vanuit diverse opstapplaatsen in de parochies van het aartsbisdom per 
touringcar naar Tourcoing (Treinstation in Noord – Frankrijk) en reizen vanuit daar 
met de TGV. Rond 17.00 uur bent u die zaterdag al in Lourdes. Dan volgen zes 
dagen Lourdes. Vieringen, gesprekken, ontmoetingen, bezoek aan diverse 
bezienswaardigheden in Lourdes. U kunt ook met de bus naar Lourdes. Of met 
de speciale Lance bus, voor het vervoer van rolstoelen. Deze (Lance) bussen 
vertrekken op vrijdag 27 april en zijn zaterdag 5 mei weer terug. 
Ook voor kinderen, tieners en jongeren is er een speciaal programma. Iedereen 
kan mee! Meer informatie / inschrijven: - Informeer bij de parochies van 
Mariavlucht of bel of mail met de coördinatoren van de parochie: 
 

Glanerbrug  Dini Reinink 053- 4613372: 
  dinireinink@kpnmail.nl 

Lonneker  Annelies Severt 053- 4359828: 
 j.f.severt@kpnmail.nl 

Overdinkel  Miranda Benneker 053-5382128: 
miranda.benneker@home.nl 

Losser   Harry klein Rot 053- 5383537: harrykleinrot@ziggo.nl   
 

Laat deze kans dan niet voorbijgaan. 
 

Symbolisch Bloemschikken, Huis van Spiritualiteit 
Voor de Adventstijd op woensdag 13 december  
 

Hanneke Wassink en Ria Westerhof zullen deze avond samen met u vormgeven. 
Onder hun leiding maakt u een symbolisch Adventsbloemstuk. Houdt u ook van 
bloemen en bent u graag creatief bezig? Dan is dit wellicht iets voor u?  
Het bloemschikken is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp en begint om 
19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 15,00 (inclusief koffie / thee, bloemen 
en materialen). Opgave is gewenst ivm de inkoop van materialen: 
secretariaat@lumenchristi.nl 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

15 

En er was licht 
St Maarten optocht Glanerbrug 
 

Vrijdag middag 10 november hebben 15 kinderen uit 
Glanerbrug met hulp van hun papa, mama, oma of goede 
vriendin een Sint Maarten lampion geknutseld. 
De Creatieve Groep Glanerbrug, een werkgroep van onze kerk, had financiële 
ondersteuning van de Wijk Budget Commissie Glanerbrug gevraagd. 
De commissie besloot om alle materialen die nodig zijn voor het maken van de 
lampion beschikbaar te stellen. Zo moesten de kinderen nog maar €1 voor hun 
deelname betalen en zelf zorgen voor een leeg melkpak. Onder het genot van 
een bekertje ranja en een koek werd het een super leuke en gezellige middag. Er 
werden lampionnetjes geknutseld in de vorm van een regenboog, Thomas de 
trein, Olaf van Frozen en naar eigen inzicht. De resultaten mochten er zijn. 
Maar zouden de lichtjes ook echt branden! 
 

Zaterdag middag om 17:30 uur kwamen er 16 kindjes naar het parochiehuis voor 
een korte Sint Maarten kleuter / peuter viering. Er werd aandachtig geluisterd 
naar het verhaal dat Rietie vertelde over Sint Maarten. 
Natuurlijk werd het delen van een rode mantel van Sint Maarten besproken. 
Rietie had een zwaard en een rode mantel om te delen, dit maakte op de 
kinderen veel indruk. Zou het echt belangrijk zijn om te delen? 
Het antwoord was volmondig ja! 
 

Na de korte viering was het dan eindelijk zover. Al het wachten en knutselen werd 
beloond. Alle lichtjes werden aangestoken en de stembanden werden nog even 
opgewarmd. Om klokslag 18:00 uur vertrok een groep van 24 kinderen met een 
lampion in de ene hand en een tas in de andere. Vergezeld door hun ouders en 
grootouders begonnen ze aan de optocht. 
 

 
 



 

16 

De optocht werd begeleid door vier vrijwillige verkeersregelaars; Madeleine, 
Radboud, Gerard en Gerrit. Zij hebben allemaal woensdag 8 november of 
donderdag 9 november digitaal examen gedaan om de optocht te mogen 
begeleiden. Vanaf het parochiehuis ging de optocht de Pastoor Meijerstraat in op 
weg naar de Wonne Glanerbrug. De kindjes kregen voor het zingen iets lekkers. 
De weg werd vervolgd en de optocht kwam langs de Liberein, de Hervormde 
Kerk, de Albert Hein, een woning aan de Jacob Le Mairstraat en een woning aan 
de Veldstraat. Ook bij deze adressen kregen de kinderen na het zingen van een 
Sint Maarten liedje iets lekkers. De kinderen zongen onder anderen: Elf 
November, Sint Maarten Sint Maarten, Ik loop met mijn lantaren, Sint Martinus 
Bisschop, Kijk mijn lichtje en Mijn mooie Lampion, ABCDEFG We nemen onze 
lampionnetjes mee. De Liberein, Albert Hein, Schoffies en Schatjes en Theussing 
Hypotheken Bank en Verzekeringen hebben de optocht mogelijk gemaakt door 
lekkere en gezonde dingen beschikbaar te stellen. 
Na een optocht van 2,1 kilometer met onstuimig herfstweer en een redelijk 
gevulde tas kwam we terug bij het parochiehuis. In het parochiehuis kregen de 
kinderen nog iets te drinken en konden ze nog even na kletsen over de optocht. 
Er kwam een einde aan een mooi en gezellig feest, Sint Maarten. 
 

Klein zijn in een groter geheel 
Verslag parochieavond 16 november  
 

Donderdag 16 november was er een informatieve en inspraakavond in het 
parochiehuis over het thema “Kleine geloofsgemeenschappen en hun plaats in 
het grote geheel”. Er was volop belangstelling, ook vanuit de andere 
geloofsgemeenschappen binnen Maria Vlucht en het parochiebestuur. Vicaris 
Ronald Cornelissen namens het bisdom en pastor André Monninkhof vanuit het 

pastoraal team gaven hun visie op het thema. 
We worden uitgenodigd om als geloofsgemeenschappen te 
zoeken naar onze kracht: waar we goed in zijn, dat moeten we 
versterken en vormgeven. Daarin kunnen we dus onze eigenheid 
behouden! In Glanerbrug zouden we kunnen kijken naar meer 
mogelijkheden voor gebruik van het parochiehuis bij voorbeeld, 

maar misschien heeft u zelf nog andere ideeën.  
Ook het belang van catechese werd onderstreept en daar wil het bisdom èn het 
pastoraal team graag in investeren. Binnen het bisdom kunt u bij voorbeeld een 
cursus parochiemedewerker catechese of diaconaal assistent doen. Zeer 
inspirerend voor uzelf zeker ook belangrijk voor bij voorbeeld nieuwe ouders en 
kinderen.  
Zo worden we geroepen om meer open te staan naar elkaar en naar de hele 
gemeenschap, en verder te kijken dan onze eigen geloofsgemeenschap. Want 
een gastvrije kerk heeft toekomst! Heet nieuwe mensen welkom en blijft u dus 
vooral met ons meedenken. 
Suggesties kunt u altijd voorleggen bij onze locatieraad en pastoraatgroep. 
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Pastafaristen kwamen bijeen   
 

Op 3 november waren 8 jongeren en 4 begeleiders bij 
elkaar in het parochiecentrum van de H. M. Geboortekerk. 
Bij binnenkomst werden ze welkom geheten door het 
vliegend spaghettimonster. Dat is het opperwezen van de 
kerk van Pastafarisme. De overtuiging: voor vrijheid voor 

iedereen. Het pastafarisme is 
dus een overtuiging. De leden heten pastafari. Hun 
leefregels noemen ze ‘liever nietjes…!’ en de officiële 
beëindiging van een bijeenkomst is: “pasta”.  
Het vergiet is het meest bijzondere voorwerp, dat zetten 
de pastafari op hun hoofd om het spaghettimonster blij 
te maken.  

Je begrijpt het was een hilarisch begin van de avond. De eerste bijeenkomst 
bestond uiteraard uit het samen spaghetti eten gevolgd door een lekker toetje. De 
‘Liever nietjes..” werden nog een beetje aangescherpt en toen “Pasta!”  
Voorbeeld van een ‘Liever nietje..: Ik heb liever niet dat je bij een ander dingen 
doet die je niet bij jezelf wilt laten gebeuren. 
Op de ronde tafel lag een strook waarop stond: ‘DE ZAKEN DIE ONS RAKEN’.  
Iedereen kreeg de opdracht om er een blaadje bij te leggen met een bijzondere 
ZAAK erop. We spraken over Anne Faber, over een overleden opa, over fataal 
ongeluk van een vriend, over #me too. Het zijn duidelijk deze zaken die deze 

jongeren raken. 
Aan de volgende tafel kwamen 
we allemaal creatief in actie. De 
opdracht luidde: maak een 
moodboard met de dingen die 
voor jou HEILIG zijn. We waren 
er gezellig een uurtje druk mee 
en de resultaten zijn dan ook 
heel mooi geworden.  Humor, 
vakantie, jezelf mogen zijn, 
familie en vrienden, huisdieren, 

fietsen, een goede sfeer op school en op het werk. Dat zijn de belangrijkste 
‘heilige’ zaken. De tekst op die moodboard: Iedereen is mooi zoals hij is. Het was 
een geslaagde avond. Pasta!  
 

Kinderkoor Overdinkel zoekt nieuwe talenten! 
 

Vind jij zingen leuk? Dan is dit wat voor jou! Wij zijn op namelijk op zoek naar 
nieuwe meisjes en jongens die het leuk vinden om te zingen in een koor. Omdat 
het kinderkoor in Glanerbrug niet meer bestaat, ben je van harte welkom bij ons 
koor! 
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We oefenen op dinsdagmiddag, gelijk na school in het gebouw: De Overkant aan 
de Hoofdstraat (is tegenover de Gerardus Majella kerk) 
in Overdinkel. De repetitie is afgelopen om half 4. 
We zingen elke maand wel een keer in de Gerardus 
Majella kerk met een gezinsviering, met Kerst, de 
Communie en ook zingen we wel eens ergens anders. 
Ook in Glanerbrug! 
Zingen is gezond, gezellig en maakt je vrolijk. Wil je een 
keertje meedoen, dan zie ik je graag. Je mag natuurlijk 
een vriend of vriendin meenemen of nog leuker: kom 
met een groepje!  
Voor vragen en meer informatie: Miriam Breed, tel. 053-5387670 / 06-22307059. 
 
 

De weg, de waarheid en het leven 
 

Vlak voordat ik dit schrijf, ben ik – op de vroege ochtend – 
gebeld naar aanleiding van een overlijden en voor een 
bediening. De dochter van de overledene heb ik op weg 
kunnen helpen voor wat betreft de regeling van de uitvaart van haar vader. De 
bediening (sacrament van de zieken) moest met spoed gebeuren. Maar ook dit 
heb ik kunnen redden. Dit doet me denken aan de Bisdomdag van gisteren, 
woensdag 8 november. Er was een ontmoetingsdag voor de pastores, werkzaam 
in ons bisdom. In de H. Mis, waarmee we deze dag begonnen, preekte de 
Kardinaal over ‘herijken’. Hiermee doelt hij op het ‘herijken’ van ons leven. Soms 
gebeuren er onverwachte dingen. En dan moeten we opnieuw onze ‘koers’ 
bepalen. Juist dan lijkt het me belangrijk, dat je kunt terugvallen op vaste waarden 
in je leven. In dit soort omstandigheden blijken de ‘bronnen’, waaruit we leven, 
ons een bepaald houvast te geven. Vanuit gelovig perspectief, aldus de 
Kardinaal, horen tot deze ‘bronnen’: onze relatie tot Christus en ook onze 
verbondenheid met onze naasten. Zij vormen een ‘netwerk’, zij voelen als een 
‘mantel om ons heen geslagen’, ook als het ‘buiten’ ‘koud’ is. Ook de 
nabestaanden van de meneer, die overleden is, en familieleden en vrienden van 
de mevrouw, die ik mocht bedienen, zullen hun leven gaan ‘herijken’. Maar als 
gedoopte en gevormde mensen staan wij evenzeer voor de uitdaging, om ons 
leven telkens weer opnieuw te bezien, in het licht van ons geloof, dat ons lief en 
dierbaar is. Dat Christus dan voor ons mag zijn: de Weg, de Waarheid en het 
Leven; de Bron waaruit wij telkens weer putten. 

                               Pastoor André Monninkhof 
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De pastoraatgroep doet verslag 
 

De pastoraatgroep heeft voortaan een eigen emailadres! U kunt ons bereiken via 
HRozenkrans@hotmail.com. Wij willen hiermee graag de drempel lager maken 
als u contact met ons wilt opnemen. Natuurlijk blijven wij ook telefonische 
bereikbaar (zie achterin deze parochiekrant) en persoonlijk na afloop van 
vieringen of wanneer u ons elders tegenkomt.  
Ook is dit emailadres aangemaakt om een nieuwsbrief te kunnen maken die via 
email wordt verstuurd. De eerste nieuwsbrief willen we rond 1 januari versturen. 
Deze elektronische nieuwsbrief zal zeker niet de gebruikelijke parochiekrant 
vervangen. Wij willen deze alleen verzorgen om u te herinneren aan bijzondere 
vieringen en activiteiten en wanneer er wijzigingen zijn. Als u zich wilt abonneren 
op deze nieuwsbrief, stuurt u dan een mailtje naar HRozenkrans@hotmail.com 
Omdat uw mailbox het emailadres van onze pastoraatgroep nog niet kent, kan het 
zijn dat de nieuwsbrief de eerste keer in uw map Ongewenste email terecht komt. 
Houdt u deze map dus rond 1 januari in de gaten. U kunt dan gemakkelijk 
aangeven dat het om gewenste post gaat, waarna de nieuwsbrief voortaan in uw 
eigen “Postvak In” zal komen. De pastoraatgroep heeft verder een jaarverslag 
gemaakt over het jaar 2016, omdat we graag willen dat u weet wat we zoal doen. 
Het jaarverslag 2016 kunt u opvragen via bovenstaand emailadres en lezen op de 
website: www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten. Daarnaast blijft u van 
alles op de hoogte via Facebook: www.facebook.com/HRozenkrans.  
Vergeet u vooral ook het prikbord in het voorportaal van de kerk niet: als u 
binnenkomt meteen aan uw linkerhand. Ook daarop wordt vaak interessante en 
actuele informatie geprikt. 
 

De komende periode wordt weer een drukke tijd: we willen u van harte uitnodigen 
voor de gewone èn de Kerstvieringen, de Oliebollenviering op zaterdag 30 
december en alle andere momenten van ontmoeting. Het nieuwe jaar begint goed 
met bijzondere vieringen: de Schelpjesviering op 6 januari, de Thomasviering op 
7 januari, de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari en de Oecumenische viering op 21 
januari. We zien u dan graag!  
We wensen u alvast een heel goed, gelukkig en gezegend Nieuwjaar! 
 

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

 
En het kleine Kerstkind moet al kort na zijn geboorte met zijn ouders naar Egypte 

vluchten om aan de moordende hand van koning Herodes te ontkomen. 
Onvoorstelbaar, is het met Kerstmis even Licht geworden en ‘Operatie Duisternis’ is 
nu al weer een feit. Maar wacht even: we weten toch van het licht? We hebben dat 
Licht toch gezien? We kunnen juist ook in de duisternis toch nog vol zijn van licht, 

genade en kracht? 

mailto:HRozenkrans@hotmail.com
mailto:HRozenkrans@hotmail.com
http://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten
http://www.facebook.com/HRozenkrans
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 Copy en misintenties 
   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 20-01 t/m 23-02) graag 
 inleveren vóór donderdag 4 januari 2018. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 

 

Onze Adventsactie 
Toekomst maken voor hen die niets hebben 
 

Gedurende de adventsperiode van 2017 collecteren alle 
katholieke parochies van Zuid West Twente voor een project in 
de Westelijke Jordaanoever. 

Bij dit parochieblad is een collecte-zakje gevoegd. Wij vragen u uw geldelijke 
bijdrage in het zakje te doen en deze in te leveren bij het parochiecentrum 
(brievenbus) of in de kerk. Dit kan nog tot en met 6 januari. U mag uw bijdrage 
ook overmaken naar het rekeningnummer dat vermeld is op het collectezakje. 
Alvast onze hartelijke dank. 
      MOV-groep Glanerbrug. 
 
Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever 

 

De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. 
De politieke situatie maakt het leven voor de Palestijnse 
bewoners erg zwaar. Een van de problemen is de ongezonde 
huisvesting van de allerarmsten, waaronder veel alleenstaande 
moeders met kinderen. 
 

Werkloosheid en armoede 
Het vredesproces met Israël is praktisch tot stilstand gekomen. De vijandige 
situatie heeft grote impact op het leven in Palestina en belemmert elke 
vooruitgang. In de Westelijke Jordaanoever is 22,4 % van de mensen werkloos. 
De meerderheid van de huishoudens leeft in armoede. In Oost-Jeruzalem leeft 
bijvoorbeeld 85% van de kinderen onder de armoedegrens. Palestijnse gezinnen 
zijn doorgaans groot en het gezinshoofd is vaak werkloos. Eenoudergezinnen zijn 
nog kwetsbaarder, slechts 20% van de vrouwen heeft werk. 
  

Ongezonde woonomstandigheden 
Dit project wil de levensomstandigheden van de allerarmste gezinnen verbeteren, 
door hun woningen op te knappen. Deze gezinnen moeten hun inkomen 
besteden aan basisbehoeften als voedsel, water, schoolgeld en gezondheidszorg; 
vaak zijn ze ook hiervoor aangewezen op hulpprogramma’s. Middelen om hun 
veelal geïmproviseerde huizen te onderhouden hebben ze dus niet. Sanitair 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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ontbreekt en er is vaak sprake van lekkage, schimmelvorming en gevaarlijke 
elektrische leidingen. Hierdoor ontstaat een onveilig en ongezond leefklimaat, dat 
leidt tot gezondheidsproblemen. Dit is extra slecht voor baby’s en opgroeiende 
kinderen. Ze hebben vaker last van ademhalingsproblemen, infecties en 
psychische problemen dan andere kinderen van hun leeftijd. Bovendien lopen ze 
grote kans om voortijdig school te verlaten, waardoor de kinderen net als hun 
ouders in werkloosheid en armoede belanden. 
 

Werkgelegenheid voor lokale arbeiders 
Tijdens dit driejarige project worden jaarlijks 15 à 20 huisjes opgeknapt. Daarbij 
worden zoveel mogelijk werkloze arbeiders en aannemers uit Bethlehem en Oost-
Jeruzalem ingeschakeld. Zij stukadoren en schilderen wanden en plafonds, 
renoveren ramen en deuren, repareren vloeren te en verbeteren sanitaire 
voorzieningen. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden aangeschaft bij 
plaatselijke leveranciers en transportbedrijven. Dit stimuleert de lokale economie. 
Dat komt weer ten goede aan de kinderen en hun moeders, want het genereert, 
in elk geval tijdelijk, een hoger gezinsinkomen. 
 

Toekomstperspectief 
Het valt niet te verwachten dat de huidige politieke situatie in de komende jaren 
verandert. De druk op de Palestijnse bevolking neemt daardoor toe en 
werkloosheid en armoede zullen verder stijgen, afhankelijkheid van internationale 
hulporganisaties wordt groter. De impact op toekomstige generaties is groot. Met 
dit project wordt de toekomst van veel kansarme kinderen in de Westelijke 
Jordaanoever in positieve zin beïnvloed. 
 

Echte ridders 
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een 
instelling van de RK Kerk die vooral uit leken bestaat. De leden 
zetten zich in voor de noden van de christenen in Israël, de 
Palestijnse gebieden en Jordanië. Ze willen met de Pauselijke 
Missie voor Palestina (PMP) helpen bij het verbeteren van de 
leefomstandigheden van deze gezinnen. 

 
 

Feestavond voor “mantelzorgers”  
 

Gerard Hammer, voorzitter van de lokatieraad, noemt 
vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap “mantelzorgers” 
omdat zij onze parochie op de been houden. Omdat zij het mogelijk maken dat 
Glanerbrug een eigen kerk en een eigen gemeenschap heeft. Hammer opent met 
deze woorden de jaarlijkse vrijwilligersavond op 27 oktober in het parochiehuis. 
Voorafgaand aan dit festijn is er eerst een eucharistieviering met zang van het 
herenkoor en...met de huldiging van Willie Muller die de Willibrordpenning krijgt 
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uit handen van pastor Rekveld. De kerkhofgroep heeft deze onderscheiding 
aangevraagd voor hun coördinator. 
Willie coördineert de wekelijkse klussen 
op de dinsdagmorgen, hij organiseert 
het jaarlijkse uitstapje en hij regelt de 
financiën. Kortom, deze onderscheiding 
komt hem meer dan toe. Na afloop van 
de eucharistieviering zingen de 
“mantelzorgers” onder aanvoering van 
pastor Rekveld de gehuldigde toe.  
Vermeldenswaard is dat de catering in 
het parochiehuis ook dit jaar weer 
perfect is: een lekkere bak koffie met 
koek en daarna genoeg drank en 
hapjes. TOP, dus. En verder blijkt dat 
Johan Klomp ondanks een valse bingo 
geen liedje hoeft te zingen, dat de 
prijzenkast mooi gevuld is en dat het 
echtpaar Harmsen met de Paaskaars 
van 2016 naar huis mag. Al met al een 

geslaagde avond, die vrijwilligersavond van oktober 2017! 
        Redactie. 
 

P.S. foto's van de vrijwilligersavond staan op de website van Maria Vlucht.  
Ga naar www.mariavlucht.nl en klik bovenin de pagina op “fotos”.  
 

 

http://www.mariavlucht.nl/
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Klein lichtje groot bereik 
 
Ze was een kleuterjuf in hart en nieren die leefde 
voor haar werk en vooral voor de kinderen die 
aan haar zorg waren toevertrouwd. Geen enkele 
moeite was haar ooit te veel en regelmatig was ze 
zelfs in het weekend in haar lokaal te vinden om 

nog even wat knutselwerkjes voor te bereiden of om spullen klaar te leggen. En 
dat dit “even” vaak uitliep tot een hele middag, daarom maalde ze niet.  
Ze cijferde zichzelf weg en haar lichamelijke ongemakken bewaarde ze totdat de 
vakanties aanbraken. Dan stond ze zichzelf toe om in bed te blijven liggen en een 
bezoek aan de dokter te brengen. Dan pas. Het was ook een diepgelovige vrouw, 
die daar niet echt mee te koop liep, maar die de Boodschap in praktijk bracht door 
goed te doen voor iedereen waarmee ze in aanraking kwam. Klein en groot.  
 

De mooiste tijd was voor haar ieder jaar opnieuw de kersttijd. De kerstboom werd 
het lokaal binnengehaald en samen met de kinderen opgetuigd, er werden 
kerststalletjes geknutseld, de bekende kerstliedjes weerklonken en iedere 
ochtend begon met een stemmig verhaal. Een heerlijke tijd waarnaar ze altijd 
weer uitzag. Ze leerde de kinderen dat zij LICHT konden zijn en lichtjes konden 
brengen. Gewoon door er te zijn voor opa, oma of voor andere mensen om hen 
heen. Door een klusje te doen of door simpelweg een bezoekje te brengen. Zo 
konden zij, hoe klein ook, licht brengen in deze donkere tijd.  
 

En wat een genot als bleek dat die boodschap in goede aarde was gevallen en de 
kinderen vol trots vertelden dat ze lichtjes hadden gebracht. Dat was de ware 
betekenis van het kerstverhaal, vond ze. Met een goed gevoel verliet ze het 
onderwijs. Ze mocht gaan genieten van de vrijheid. De jaren vergleden in volle 
tevredenheid. Naarmate de tijd verstreek begonnen lichamelijke ongemakken hun 
tol te eisen en ook herinneringen begonnen te vervagen. Op een zomerse dag 
begon ze tenslotte aan haar laatste reis. Zovelen had zij licht gegeven en de weg 
gewezen en nu was het tijd om zelf op reis te gaan naar het Hemelse Licht. Met 
hetzelfde vertrouwen op de Allerhoogste waarin ze haar leven lang had geleefd, 
ondernam ze nu ook deze reis.  
Veel licht in 2018 gewenst, 
        Japie. 
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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 – 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. 06-300988833; 
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999; 
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558. 
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