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Op Bedevaart...

De zomervakantie zit er op. De kinderen gaan weer naar 
school. Iedereen is weer hard aan het werk. Soms is de 
druk van de gewone werkweek zo groot dat al na twee 
dagen dat relaxte gevoel van de vakantie verwaaid is. 

Vakantie komt van vacare: even leeg, even 'andere' 
golflengte. Vroeger had men daar wat anders voor: op 
bedevaart gaan. Alleen of met anderen. Het is de 
bedoeling dat je van een bedevaart anders terugkomt 

dan bij je vertrek. Geestelijk verfrist en opgekikkerd. Oorspronkelijk wilden vrome 
mensen de weg van Jezus nagaan in Jerusalem. Heel concreet je eigen voeten 
zetten op de wegen die hij ooit gegaan was. En daarbij bidden en mediteren. En 
zo heel dicht komen bij het mysterie van Christus. Maar zo'n reis was wel heel 
ver, heel gevaarlijk en heel kostbaar. Uiteindelijk is daaruit de kruisweg in onze 
kerken en het processiepark gegroeid. Daarvoor hoef je niet een gevaarlijke reis 
te maken. Maar op bedevaart gaan of pelgrimeren verbergt nog een andere 
schat. Je verlaat je eigen veilige plek en gaat op weg, het onbekende tegemoet. 
Letterlijk: op hoop van zegen. Je moet loslaten om open te kunnen staan voor het 
onbekende dat op je pad kan komen. Onbekende mensen, onbekende plaatsen, 
verrassende ontmoetingen of gebeurtenissen... En wat doet dat dan met jou?! Als 
je dat kunt ontvangen, kun je een (beetje) een ander mens worden.

Uiteindelijk maakt het niet uit of je meegaat met de bus, op de fiets, met de auto 
of te voet. Of je doel Kevelaer, Gerardus in Overdinkel of Maria in Lourdes is. Als 
je maar durft om op weg te gaan en je veiligheid los te laten. Want de Geest waait 
op onverwachte momenten. Zelf heb ik in Italië in het land van St. Franciscus 
gepelgrimeerd. Met mensen in drie talen (en geen Nederlands!) onder weg zijn. 
Om de bijbelse vreugde te ontdekken. Samen bidden en mediteren. En met 
onverwachte ontmoetingen. Een zuster die te gast is bij onze lunch en vertelt van 
haar werk in Maleisië. Een pastoor die ons uitnodigt om het stadje te bekijken. 
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De zondagse mis die door onze groep ineens een kerkkoor en organiste rijker 
wordt. Zo samen onder weg zijn is voor mij een soort oefenperiode, die me met 
mezelf confronteert. En die me rijk maakt ofwel ik voel me gezegend.

Carla Berbée, pastoraal werker.

Parochiekroniek

In de heer overleden:

Hennie Lewing. Hij werd geboren 3 december 1928 en is overleden 12 juli 2017. 
De uitvaart was 19 juli 2017 in onze parochiekerk met aansluitend de crematie in 
Usselo.

Jo van de Straat-Bos. Zij werd geboren 2 augustus 1937 en is overleden 27 juli 
2017. De uitvaart was 31 juli 2017 in onze parochiekerk 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.

VIERINGEN
Za. 02-09 19:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. 
   het dameskoor.
   Int.: familie Schutter-Hupperetz; familie Van Hoogmoed-
   Brueker; Astrid Willemse-Barends; Truus Werger-Boers; 
   familie Damhuis-Van de Straat; familie Olde Hengel-Pots; 
   Jo Henriks; familie Koenders-Kuipers; Hennie Lewing; Jo 
   van de Straat-Bos.

Zo. 10-09 10.30 Eucharistieviering met pater Korterik, m.m.v. 
   het herenkoor.
   Int.: Bennie Nijhuis; familie Van Hoogmoed-Brueker; 
   familie Damhuis-Van de Straat; Astrid Willemse-Barends; 
   Jo Bavel; familie Bouwmann-Hagmolen of ten Have en 
   kinderen; Jo Hendriks; Jo van de Straat-Bos.

Wo. 13-09 19.00 Eucharistieviering met rector Patrick Kuipers, m.m.v. 
   het dameskoor. Opening seizoen KVG.

Zo. 17-09 10:30 Woord- en communieviering met de parochiële 
   werkgroep, m.m.v. het dameskoor.
   Int.: Astrid Willemse-Barends; familie Van Hoogmoed-
   Brueker; familie Damhuis-Van de Straat; Jo van de 
   Straat-Bos.
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Zo. 24-9 10.30 Oecumenische viering met pastor Berbée, m.m.v. 
   het herenkoor.
   Int.: Mieke Schellings-Mensink; familie Van Hoogmoed-
   Brueker; familie Damhuis-Van de Straat; Astrid Willemse-
   Barends; Piet Jansen; Truus Jansen-Hillen; Jo van de 
   Straat-Bos.

DIENSTEN
Lectorenlijst
 02-09 19:00 Sjef Morshuis
 10-09 10:30 Trudy Nijhuis 

Misdienaarslijst
02-09 19:00 Tim Gouma, Carin van Gemert en Pien Verbraeken
10-09 10:30 Miranda Gouma, Fons Kwakman en Wouter Holleman

OVERIGE VIERINGEN MARIA VLUCHT
 
2/3 september
Maria Geb. 09.30 Van Balen Caecilia 
Gerardus M. 17.00 Rekveld   Doopviering
   09.30 Berbée
Jacobus  19.00 Berbée

6 september
Maria Geb. 09.30 Monninkhof Dameskoor
Jacobus 09.00 Rekveld

7 september
Gerardus M. 09.30 Rekveld

9/10 september
Maria Geb. 17.00 Berbée    Doopviering
 19.00 De Heus  Vivace
 09.30 Monninkhof/ Caecilia + Dames Patroonfeest
  Berbée  
Gerardus M. 19.00 Monninkhof
Jacobus 10.00 Rekveld + ds.   Oec. oogstviering

13 september
Maria Geb. 09.30 Rekveld
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14 september
Gerardus M. 09.30 Rekveld    Ziekendag

16/17 september 
Maria Geb. 09.30 Cornelissen Herenkoor
Gerardus M. 19.00 Par. werkgroep Dyamique Jubileum Dynamique
 09.30 Par. werkgroep
Jacobus 19.00 Par. werkgroep

20 september
Maria Geb. 09.30 Berbée

21 september
Maria Geb. 19.00 Berbée  Dameskoor Zij actief
Gerardus M. 09.30 Rekveld

23/24 juni
Maria Geb. 19.00 Par. werkgroep Dameskoor Sluiting vredesweek
 09.30 Rekveld  Herenkoor
Gerardus M. 19.00 Rekveld
Jacobus 10.00 Korterik

27 september
Maria Geb. 09.30 Monninkhof

28 september
Gerardus M. 09.30 Rekveld

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.

• De jaarlijkse rommelmarkt bij de Hervormde kerk is dit jaar op zaterdag 9 
september en om 09.00 uur die ochtend worden de kooplustigen en kijkers 
toegelaten. Het weekend daaropvolgend is het zg. Startweekend van de 
gemeente. Op zaterdag 16 september staat de fietstocht met aansluitende 
barbecue gepland en op de zondagochtend is er een dienst in de kerk om 
11.30 uur. Na afloop van de dienst kunnen de kerkgangers nog even 
“naborrelen”. Tenslotte nog de mededeling dat ds. Scheer op 18 september 
met zwangerschapsverlof gaat.

• Het jubileumnummer van “t Klöpke”, het parochieblad van Katholiek Losser is 
een uiterst geslaagde editie geworden. Het blad werd 25 jaar geleden 
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opgericht en twee van die oprichters, emeritus pastor Jacobs en zuster Astrid 
blikken in de editie terug op die beginjaren. Verder een uitgebreid artikel over 
de naam van het blad en over de veranderingen binnen katholiek Losser in de 
afgelopen 25 jaar. Pastoor Monnikhof is een van degenen die de redactie 
feliciteren met het jubileum en hij spreekt de wens uit dat het blad nog lang in 
de “papieren” uitgave mag blijven bestaan.

Redactie. 

Wat brengt ons samen

Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in Overdinkel. Deze 
21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus Majella mag ook de 
vraag in zich meedragen: Wat bewoog de vele duizenden pelgrims uit Twente en 
daar buiten op weg te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de Duitse grens?  

Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige Gerardus te bidden en te 
zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om te danken voor de levensweg die 
wij mogen gaan. Een levensweg die wij zoekend mogen gaan als pelgrims, Gods 
volk onderweg. In het samenkomen mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de 
heilige Geest. Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het 
heden pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw 
geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella “Heilige Gerardus helper in de 
nood, sta ons bij in leven en in dood.“ kracht geeft en bemoedigt. 

In de diversiteit van de vele intenties wordt dit in vertrouwen neergelegd in de 
Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de processie met het 
Allerheiligst Sacrament. In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage wordt in 
de Eucharistie en andere vieringen aandacht geschonken aan het thema: “Wat 
brengt ons samen”. Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze bedevaart, 
tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna ons mag aanzetten tot een 
levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle mensen van vrede en liefde in een 
nabije, warme kerk. Ik wens ons allen een goede tijd toe rond en met deze 
bedevaart. Van harte welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus Majella Kerk, 
mede namens de vele vrijwilligers, de broedermeesters en het bestuur.

Pastor Willy Rekveld. 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

De Heilige Gerardus Majella Bedevaart zal op zondag 22 oktober 2017 in 
Overdinkel plaatsvinden. Muzikale medewerking zal worden verleend door 
muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden 
de Deutsche Messe van Franz Schubert.

5



Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met 
feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de 
processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden 
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere 
malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht 
geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 19, vrijdag 20 
en zaterdag 21 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken 
van Gerardus. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. 

Indien u verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie 
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur 
(woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties 
opgeven. 

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl.

Wij gaan trouwen!

Ter voorbereiding op het kerkelijk huwelijk worden a.s. bruidsparen middels twee 
sessies uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over trouwen in de 
kerk. Dit keer waren vier bruidsparen aanwezig op maandag 19 juni en 3 juli in 
het parochiehuis in  Enschede.
 
Een groep waarin gesproken werd over wie ben je, hoe sta je in jouw relatie, hoe 
vrij laat je elkaar, welke waarden en normen vind je belangrijk, waarom ga je 
trouwen en waarom ga je trouwen in de kerk. In de tweede bijeenkomst ging het 
over de betekenis van trouwen in de kerk. Wat zegt de bijbel erover en welke 
verschillende invalshoeken zijn er? Wat doen we als we in de kerk vieren? Wat is 
een sacrament en hoeveel zijn er in de RK kerk? Er werd gesproken over 
geloofszaken: Hoe beleef jij het geloof, hoe beleven jullie samen het geloof, welke 
rol speelt het in het dagelijks leven en hoe geef je daar invulling aan?  

Een open sfeer die ruimte gaf aan eenieders inbreng. Pastor Frank de Heus 
zorgde voor voldoende werkvormen en gespreksstof waarbij onderwerpen 
werden aangesneden die stof tot nadenken en napraten gaven. Het was een 
goede voorbereiding op een mooi sacrament. Wij wensen elk bruidspaar een fijne 
verdere voorbereiding en een onvergetelijke trouwdag toe. 
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Op de foto v.l.n.r.: Sliwo Ashor en Carij Kouroumelian, pastoraal werker Frank de 
Heus, Thomas Stoeten en Veerle Otte, Marthijn Engbers en Ellen Hilderink, 
Marije Jansen en Ronald Snippert. 

Elles Veltkamp
Huwelijksvoorbereiding en –administratie. 

Activiteiten K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" 
Het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" opent haar nieuwe 
seizoen op woensdag 13 september a.s. waarvoor zij 
eenieder van u (man of vrouw) graag uitnodigt. Tevens zijn 
ook nieuwe leden van harte welkom!

Woensdag 13 september om 19.00 uur vindt de 
openingsviering in onze parochiekerk plaats aan de 

Kerkstraat 18 waarin pastor (rector) Patrick Kuipers voor zal gaan, m.m.v. het 
dameskoor. Aansluitend zetten wij deze avond samen met pastor (rector) Patrick 
Kuipers voort  in het parochiehuis waarin hij ons gaat vertellen over zijn roeping: 
o.a. waarom hij priester wilde worden, hoe hij priester is geworden (opleidingen), 
invulling van zijn vrije tijd en over zijn werkzaamheden in Utrecht bij de 
priesteropleiding. Ook zo benieuwd naar alles wat deze alom geziene oud-
Glanerbrugger zoal in zijn dagelijks leven doet? Kom dan naar onze 
openingsviering en wij als K.V.G. Vrouwengilde heten u van harte welkom. Deze 
avond is voor eenieder gratis toegankelijk exclusief koffie-thee en of een drankje. 
Wij verheugen ons op uw komst.

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.
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Het klassenfeest voor de winnaar van JP Sirkelslag

Het klassenfeest voor de winnende groep van JP Sirkelslag is op 7 juli gevierd in 
bs. De Troubadour te Glanerbrug. Juf Wendy was met haar 33 leerlingen om 
19.00 uur aanwezig. Dj Just Mike (Schipper) stond klaar om er een knalfeest van 
te maken. En dat werd het. Een gezonde afwisseling tussen dans en spel (oreo-
gezichtsmime, tissues trekken, stoelendans en limbodansen), watermeloen 
snoepen, iets te drinken, en weer iets te snoepen, maakte dat de kinderen na 21 
uur riepen: “Is het nu al weer voorbij?!” Ja, om 21.30 uur was het mooi geweest!  

Letterlijk, want met deze activiteit liep het jaarthema ‘MOOI’ ten einde. Een zakje 
chips en een flyer over de JP-activiteiten, daarmee ging de groep bezweet en 
voldaan naar huis. We danken De Troubadour voor de gastvrijheid en DJ Just 
Mike voor de geweldige muziekkeuze. We hebben gezien hoe een dj de groep 
kan bespelen. En deze klas/groep was echt top! Zij maakten er een echt FEEST 
van!

Van de pastoraatgroep

Deze zomer zijn natuurlijk veel parochianen op vakantie. Toch is er altijd wat te 
doen in onze kerk en hebben ook wij voor u alvast vooruit geblikt naar het 
komende halfjaar. Samen met het pastoraal team willen we van ontmoeting ons 
speerpunt maken. Immers, de kerk is een ontmoetingsplek waarin iedereen zich 
thuis moet kunnen voelen.
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Daarom vindt u in deze parochiekrant een losbladig halfjaaroverzicht van alle 
bijzondere vieringen en activiteiten tot en met Oud en Nieuw. Natuurlijk staan 
deze en ook de ‘gewone’ vieringen zoals altijd in het overzicht elders in deze 
parochiekrant. Naast de vieringen willen we graag ook alvast wat komende 
activiteiten onder de aandacht brengen. Er staan leuke bijeenkomsten bij voor 
jong en oud. In de komende parochiekrant(en) zullen die verder toegelicht 
worden, dus deze parochiekrant is zeker niet overbodig! Graag horen we van u 
of een dergelijk halfjaaroverzicht handig en nuttig is. Zo ja, dan gaan we volgend 
jaar hiermee door.

Verder is er een nieuwe lector, de heer Herman Boek, gevonden. U heeft hem 
vast al horen spreken. We zijn blij dat de lectorengroep met hem versterkt is. De 
pastoraatgroep is bezig met het schrijven van een jaarverslag van 2016, zodat u 
beter inzicht krijgt in onze activiteiten. Ook blijven we insteken op inspiratie en 
spiritualiteit en omzien naar elkaar. Tenslotte hebben we kennis gemaakt met 
onze zomerstagiair Paulus Tilma, een bevlogen jongeman die een zeer 
sympathieke indruk heeft achtergelaten en die we nog veel succes wensen met 
zijn weg naar het priesterschap. 

We hopen u natuurlijk te ontmoeten bij de komende vieringen en activiteiten. En 
als u vragen of opmerkingen heeft, trekt u dan vooral aan de bel! U vindt onze 
telefoonnummers achterin de parochiekrant. 

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

Willibrordprocessie 2017

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van 
Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is een 
gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is 
ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de 
organiserende Salvatorparochie. 

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit 
om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: “Met de schrijn van 
Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. 
Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt 
van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest 
leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de 
Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle 
christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee 
aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij 
leven vanuit een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen 
Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de 
Kerk, in navolging van Willibrord.”
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Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van 
de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 volgt het opstellen op het 
Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de 
processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet 
vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange 
Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop 
zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit 
gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige 
pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn vanaf 15.00 uur 
welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat 9), waar zij zich ook kunnen omkleden. 
Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille 
processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie 
van de kathedraal worden gebracht.

Oecumenische Vredesviering op 24 september

Zondag 24 september is het Vredeszondag. Om 10.30 uur bent u van harte 
welkom voor een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke kerk aan de 
Kerkstraat in Glanerbrug. Deze viering wordt verzorgd door de katholieke, 
hervormde en gereformeerde kerk en het Syrisch-orthodoxe klooster.

Het thema van de viering is: De kracht van verbeelding. Hoe stellen wij ons God 
voor, en hoe stellen wij ons vrede voor? In deze viering wordt dit thema van alle 
kanten belicht, dus het wordt een mooie en vrolijke viering met veel 
verbeeldingskracht! Gun uzelf een moment van bezinning in een turbulente 
wereld. Maak er een echte vredesviering van en nodig uw familie, buren en 
vrienden ook uit en met een beetje durf misschien zelfs mensen die u niet goed 
kent! Deze jaarlijkse vredesviering is een initiatief van PAX en vormt de afsluiting 
van de Vredesweek, die op 16 september begint. Kijk op de website 
www.vredesweek.nl voor achtergrondinformatie. Tot zondag 24 september!

Jongerenenquête bisschoppen-
synode 2018

Paus Franciscus nodigt alle jongeren (16-29 jaar) 
van over de hele wereld uit om van zich te laten 
horen. Daarom heeft het Vaticaan een vragenlijst 
opgesteld. Ook in het Nederlands zijn de vragen 
nu online beschikbaar. En ja: ook jouw mening wordt gevraagd! Met deze 
vragenlijst krijg je de kans om van je te laten horen, je mening te geven en te 
delen wat je over jezelf kwijt wilt.
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Voor deze enquête moet je echt even tijd maken. Er zijn 56 vragen in deze 
enquête. Vul alle vragen zorgvuldig in, want alle informatie is belangrijk om een 
goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd. Het kost je even, maar we zijn 
dankbaar met het resultaat! De vragenlijst is anoniem. De ingevulde gegevens 
kunnen niet worden herleid tot een persoon. De resultaten van de vragenlijsten 
vormen input voor de bisschoppensynode die in oktober 2018 plaatsvindt in 
Rome. 

Kijk voor meer informatie en een link naar de vragenlijst op onze 
website www.mariavlucht.nl/actueel/enquete-voor-jongeren.

Jaarthema JP 2017-2018 LEEF!

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan is dit 
misschien iets voor jou! Er verandert veel 
in het leven van jonge mensen. Steeds 
weer een nieuwe klas, nieuwe vrienden. 
Hoe zal het allemaal gaan? Best 
spannend! Je begint steeds meer eigen 
keuzes te maken. Je moet meepraten over 

je eigen toekomst. Jouw mening wordt gevraagd. Kortom, de wereld wordt steeds 
groter. Een goede vriendengroep is dan belangrijk voor je.

Ieder jaar doen we onze activiteiten vanuit een bepaald thema. We hebben er 
voor gekozen om een positief signaal uit te zenden met de keuze voor ons 
jaarthema. Het is geworden ‘Leef!’ En dan moet je misschien direct denken aan 
het liedje van Andre Hazes jr. Het is actueel, vrolijk en opgewekt. En zegt dat je je 
leven moet leven alsof het je laatste dag is....Leef..! 

Er is ook nog een ander lied dat die positieve uitstraling heeft en dat is het lied 
van Big Brother, je weet wel dat populaire tv- programma van toen. Het zegt dat je 
moet leven met je eigen talent, niemand is alleen maar goed of slecht, je moet 
leven met jezelf en elkaar, je bent mooi zoals je bent. En LEEF..! Zo zijn er tal van 
songteksten over dit thema.  

“Leven” houdt zoveel in. Om te leven moet je ademen, heb je ruimte en tijd nodig. 
Heb je ook anderen nodig? Wie bijvoorbeeld? Hoe leef je voluit? Levensmoe, wel 
eens van gehoord? Wie leeft er met je mee? Met wie leef jij mee? Van wie 
hebben we dat leven? Wat is het leven waard? Wat wil je met je leven? Leef je je 
dromen of droom je over het leven? Leef je je wel eens uit? Leven in stilte? Is er 
leven na de dood? Samen-leven of alleen blijven. Mee-leven of kan het je niets 
schelen? Be-leven hoe iets is, alles meemaken... Je eigen koers varen....Leef! 
Zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Heb je leven in je eigen hand? Ook 
anderen moeten ons wel de kans geven om iets van ons leven te maken. Leven 
in angst, dat wil niemand. Dat doet me denken aan een gedicht in de Twentse 
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Courant: ‘Een brief aan een terrorist.’, geschreven door de voormalig stadsdichter 
Regina Hilhorst. Een krachtig betoog voor een veilige leef-omgeving waarin 
mensen samen kunnen LEVEN! 

Dit zijn ook vragen die in een gezin, leefomgeving, gesteld kunnen worden. 
Misschien wel moeten worden. Om de leefregels voor iedereen acceptabel te 
krijgen. Daarin je kwetsbaarheid laten zien, je mening te vormen, samen te 
brengen wat er echt toe doet. It‘s all in the family! De basis van je opvoeding! En 
het begin van geloofsopvoeding? In de Bijbel lees ik ook die opdracht. Leef! 
Levend water bij de doop. De opdracht houdt elkaar in leven, zorg voor elkaar. 
Het bewogen leven van Jezus: na alle ellende van veroordeling, verdriet, 
onbegrip en dood volgt de opstanding, het leven voor altijd. En dan de opdracht: 
ga en vertel het iedereen want HIJ LEEFT! Ook een opdracht voor ons als 
begeleiders van het JP. Wij houden ervan om vragen te stellen, in gesprek te 
gaan en samen te zoeken naar wat ons bezig houdt. 
 
Wat mij persoonlijk boeit is de vraag: Leeft het geloof in Jezus Christus nog wel 
onder de jongeren? Is hij nog tot voorbeeld? Of zeggen zij als zo velen: “Het zegt 
me niets meer?” Welk beeld van Jezus spreekt hen aan? Wie is wel hun 
rolmodel? Bij de EO is in juli 2017 een vijfdelige serie gestart onder de titel: ‘Toen 
was geloof heel gewoon...’, over geloof , verweven in het dagelijks leven. Kunnen 
wij, als jp’ers daar nog wat mee doen? Jongeren leven in het hier en nu, niet in de 
geschiedenis.. er komen wel jonge mensen aan het woord... Ik ben benieuwd. 
 
Kortom een actueel thema: Leef..?! 
Namens de JP begeleiders, Ans te Lintelo. 

Nooit meer zoeken!
 
Altijd de parochiekrant bij de hand, alle vieringen op een rijtje, het laatste nieuws 
èn heel veel inspiratie. U hoeft niet ver te zoeken, want het staat allemaal op de 
website van Maria Vlucht: www.mariavlucht.nl. De laatste nieuwsberichten 
worden ook aangekondigd op Facebook. Dus like de pagina van de parochie: 
www.facebook.com/Mariavlucht en die van onze eigen kerk: www.facebook.com/
HRozenkrans. 

Jubileum van het koor Dynamique, Overdinkel
 
Op 16 september vieren we het 50-jarig jubileum en we zijn druk met de 
voorbereidingen van deze dag. We gaan de dag vullen met veel herinneringen 
ophalen, workshops, hapje en drankje en met natuurlijk veel muziek. Vele 
(ex)koorleden hebben zich opgegeven.

In 1967 is het jongerenkoor Dynamique opgericht door zuster Castissima. 
Inmiddels zijn de koorleden niet allemaal even jong meer en noemen we ons ook 
geen jongerenkoor meer. Het repertoire bestaat uit herkenbare kerkliedjes maar 
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het merendeel zijn bekende popsongs zoals "Mag ik dan bij jou" van Claudia de 
Breij. Of "Pride" van Bono, en liedjes van Marco Borsato, Michael Jackson en 
Simon en Garfunkel en vele andere Engelse en Nederlandse variaties. De 
nummers die we zingen zijn gedeeltelijk bewerkt door onze dirigent Raymond 
Breukers. Onze hoogtepunten zijn jaarlijks Jezus Christ Superstar en de vieringen  
die we zelf geheel verzorgen, zoals de viering op Allerzielen.

Zoals Zr. Castissima destijds al vermeldde, het koor is niet ter opluistering maar 
draagt een boodschap uit. Het koor kent een sterke betrokkenheid bij kerk en 
maatschappij. Daarom is er 16 september om 19.00 uur een gebedsdienst voor 
iedereen en dit willen we in het Gerardus Majella park houden. Het wordt een 
feestelijke dienst met natuurlijk veel muziek en liedjes van toen en nu.

Even begroeten

Afgelopen zomer heb ik als priesterstudent drie 
weken in de parochies van Zuidoost Twente stage 
gelopen. Wellicht heb ik u in die weken kunnen 
begroeten of hebt u mij bij een van de vieringen 
gezien. Graag deel ik hieronder met u wat ik deze 
weken heb gedaan en beleeft.

Tijdens deze drie weken heb ik gelogeerd bij 
pastoor Monninkhof aan de Oude Markt in 
Enschede. Daardoor heb ik het leven als pastoor 
van dichtbij kunnen meemaken. Ik ben veel met 
pastoor Monninkhof op pad geweest. Verder was 

het parochiecentrum in Enschede mijn werkplek. Daar kon ik me bezig houden 
met verschillende opdrachten die mij werden toevertrouwd. Met mijn laptopje kon 
ik daar werken aan het maken van bijvoorbeeld een Engels huwelijksboekje,  het 
voorbereiden van verschillende getuigenissen en contacten leggen met 
verschillende parochianen. 

Ook was dat parochiecentrum het begin van de vele autoritjes die ik heb mogen 
maken naar de verschillende locaties. Ik ben bij veel vieringen geweest in 
verschillende kerken. Daarin heb ik vaak een getuigenis gegeven of heb als 
cantor de samenzang voor mijn rekening genomen. Al deze vieringen hebben mij 
erg geïnspireerd. Ik vond het mooi dat op al die verschillende plekken 
verschillende mensen, met ieder een eigen verhaal, bij elkaar komen om hun 
geloof te vieren en een gemeenschap rond het altaar te vormen. Ook ben ik bij 
verschillende mensen thuis geweest. Ik heb de eer mogen hebben om naar veel 
levensverhalen te luisteren. 

U mag van mij weten: priesters zijn er niet alleen om parochianen te inspireren, 
maar de parochianen inspireren ook de priesters met hun inzet, toewijding en 
liefde voor de naaste en de geloofsgemeenschap. En die inspiratie heb ik ook 
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mogen ontvangen. Voor mij is het een extra motivatie om door te gaan met de 
studie. Al met al kijk ik met grote tevredenheid terug op de zomer waarin ik het 
prachtige Twente heb leren kennen. Bedankt aan u allemaal.

Paulus Tilma.

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. 

28 – 03 sept. Pastoor Monninkhof  18 – 24 sept. Pastor Rekveld
04 – 10 sept. Pastor Rekveld  25 – 01 okt. Pastoor Monninkhof
11 – 17 sept. Pastoor Monninkhof

Liturgische kalender

! 08-09 Maria Geboorte

! 10-09 Ziekenzondag
! 14-09 Kruisverheffing
! 16 t/m 24 Collecte Vredesweek

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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Hofhoning
Het idee zoemde al langer door mijn hoofd moet ik u 
zeggen en na een bezoek aan onze medechristenen 
in de Beekhoek wist ik het zeker: dit moeten wij ook 
gaan doen! Bij het klooster van de Syrisch Orthodoxe 
gemeenschap staat een heuse bijenstal; een 
overdekte ruimte met daarin een aantal bijenkasten. 

En zoiets, waarde medegelovigen, kunnen wij ook op ons eigen kerkhof 
realiseren. Op tal van graven liggen bloemstukken of staan er planten te groeien 
en te bloeien. Bovendien ligt er nog een groot grasveld dat uitermate geschikt is 
voor het laten groeien van allerlei bloemen waarop insecten af komen. Ik denk 
zelfs dat de gemeente wel hulp wil verlenen bij de aanleg van zo’n fraai 
bloemenperk vol korenbloemen, klaprozen en andere pareltjes van de schepping. 

En hoe mooi is dat om al die fleurige vlinders en die zoemende bijen op een 
kerkhof te zien. De schoonheid van zoiets verzet sombere gedachten. Welnu, dan 
zet onze onvolprezen kerkhofgroep toch gewoon op het kerkhof een fraaie 
bijenstal neer, brengt daarin een paar bijenvolken onder en... kassa! Kassa? 
Jazeker, want bijen zorgen voor honing en die kan dan weer fraai worden 
verkocht. Merknaam: “Hofhoning”, omdat dat lekker chique staat en het beter 
verkoopt dan “Kerkhofhoning” denk ik. Ik heb ik mijn kennissenkring iemand die 
vast wel het beheer over het volk wil nemen. Ik zie dat helemaal wel zitten. We 
moeten ten slotte ook iets doen om Gods’ schepping in stand te houden, nu de 
bijen het zo moeilijk hebben. 

En,... waarde geloofsgenoten, achter de pastorie is ook nog wel ruimte voor een 
of meer volken en daar laten we trouwens ook nog wat vee grazen waarvan we 
dan weer melk krijgen. Ziehier; onze geloofsgemeenschap wordt een land van 
melk en honing! Nu alleen nog een paar goede profeten die ons de weg kunnen 
en willen wijzen doorheen deze verwarrende tijden en het Beloofde land ligt 
gewoon vlak aan de grens met Duitsland, in ons eigen Glanerbrug. 
Mooi onieda?

Tot zover,
Japie.

 Copy en misintenties
  

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende 
 Parochiekrant (periode 30-09 t/m 03-11) graag
 inleveren vóór donderdag 14 september 2017.
 Graag naar ons e-mailadres:
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie: Herenkoor:     
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
Secretariaat geopend van M.O.V./I.K.V.
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers, Lonnekerweg  72,
 7532 RN Enschede, tel. 4614833,
Locatieraad:  marijkelammers@live.nl
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 Jongerenpastoraat:
Voorzitter: Gerard Hammer, tel. 4612387, Ans te Lintelo, tel. 5387396
Secretaris: vacant Lourdeswerk:
Penningmeester: Herry Beernink  Dini Reinink-Agterbosch, tel.4613372
Leden: Mien Besseler en Lenie Kloppers  Kinderpastoraat:
 Carla Meekes, tel. 4615630
Kerkbijdragen:  Verliezen verwerken:
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46 tel. 4611232
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage 
 Vincentiusver. Glanerbrug:
Maria Vlucht: Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede, 06-
Centraal Secretariaat Maria Vlucht: 40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com 
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Misdienaars:
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Miranda Gouma, misdienaars@live.nl
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl Ouderenbond K.B.O.
website: www.mariavlucht.nl Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622
Bestuur Maria Vlucht: Begraafplaats Glanerbrug:
Voorzitter: pastoor André Monninkhof Mien Besseler, tel. 4611530
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts  Louis Alferink, tel. 4612106
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Jan Voortman   r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
en Henk Engbers. Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76
Parochiehuis: Leden Pastoraatsgroep:
Beheerder:  B. Gulden, Voorz. vacant
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Gemeenschapsopbouw
 Secr. Lidy Weber, 053-4612243,
Parochiekrant: Catechese
Redactie / copy: J. Kwakman Leden: Martin Kuipers, 053-5382692,
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of Feya Bakker, 06-15891525, 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Mien Besseler, 053-4611530 en 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Rietie Kenter, 06-38775591.
ook mogelijk via secretariaat Ziekenbezoeksters:
R.K. Basisscholen: Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291
“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691 
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Dameskoor: Voorzitter Frouwke Velthuis
Mevr. Trees v.d. Bovenkamp tel. 4612980 Ouverturestraat 113, tel. 4615387

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