
31e jaargang                                 no: 6 

 6  december    t/m    17  januari  2018 
 

 

 

              De redactie wenst alle parochianen 

              Fijne Feestdagen en een 

               Voorspoedig Nieuwjaar! 

 

 

PASTORAAL  TEAM  MARIA  VLUCHT 
Pastor W. Rekveld, pr. (Liturgie), Hoofdstraat 78,  

Overdinkel  053-5745895 /  06-20874866 

E-mail: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  

E-mail: hwjm.rekveld@gmail.com   

Pastoor André Monninkhof, pr. (teamleider),  

Nieuwe Schoolweg 2, Enschede  06-27786151 

E-mail: a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl 
 

TELEFOONNUMMERS   PASTORAAL-TEAM 
Pastoor Andre Monninkhof    06 - 22786151 

Pastor Willy Rekveld    06 - 20874866 

Pastoraal werkster Margot Dijkman   06 - 38903999 

Pastoraal werker Frank de Heus  06 - 30098833  

Pastoraal werkster Carla Berbée  06 - 41252558  
 

OPENINGSTIJDEN   CENTRAAL   SECRETARIAAT 

Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht: van 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt “bemand” 

door Annette Kerver en Irene Ridder, Gronausestraat 4, 7581 CG 

Losser.  5361675. E-Mail: secretariaat@Mariavlucht.nl 
 

UITVAARTLEIDSTER   MARIA   VLUCHT 

Mevrouw N. Roozeboom, uitvaartleidster Rooms Katholieke 

Begrafenis Vereniging te Overdinkel. 

In geval van overlijden bellen met nummer 06-53729776. 

 

UITVAARTCOöRDINATOR  MARIA  VLUCHT 

 06-22950931 
  

PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur 

zijn de gastdames in het parochiecentrum bereikbaar.  

Woensdags is het parochiecentrum gesloten.  
 053-5381304 E-Mail: gastdamesgmpo@kpnmail.nl 
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WEEKWACHT 

 

49 4 – 10 dec Pastoor Monninkhof 06-22786151 

50 11 – 17 dec Pastor Rekveld 06-20874866 

51 18 – 24 dec Pastoor Monninkhof 06-22786151 

52 25 – 31 dec Pastor Rekveld 06-20874866 

 

LOCATIERAAD   OVERDINKEL 

 

Alfred Westenbroek (voorzitter)  5388242 

Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 

Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

Willie Elshoff (Algemeen & Onderhoud Gebouwen) 

 5382401 of 06-20312417 

Gerard Gervink (Algemene zaken)  5381174 of 06-23590628 

Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren) 

 5388242 of 06-26518335  
 

PASTORAATSGROEP   H. GERARDUS   MAJELLA 

 

Annie Groeneveld  W. Gamestraat 2  5387833 

Annie Broekhuis  Tiekenveenweg 61  5385377 

Mariét olde Beverborg Ruhenbergerweg 16  5383608 

Mia de Vries   Hoofdstraat 157-2  5385016 
 

DATA  PAROCHIEBLAD  JAARGANG  32 

 

In 2018 komt het parochieblad op de volgende data uit: 

Nr. 1 18 januari t/m 22 maart 2018 

Nr. 2 23 maart t/m 23 mei 2018 

Nr. 3 24 mei t/m 12 juli 2018 

Nr. 4 13 juli t/m 4 oktober 2018 

Nr. 5 5 oktober t/m 13 december 2018 

Nr. 6 14 december 2018 t/m 7 februari 2019 

 
 

Gerardus Majella                             3 

BEGRAAFPLAATS 

 

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven  

en verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl. 

Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de 

begraafplaatscommissie. 

Leden commissie:  

Hans Morshuis    - beheerder      053-5382178 

Tonnie Breuker  - beheerder/onderhoud  053-5383309 

Johan Abbink    - penningmeester     053-5382180 

Joke Kupers       - kerkhof archief         053 5384051 

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl. 

 

REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 

Jan Hesselink    5383717 

Joke Lentfert    5362780 

Kopij voor het parochieblad svp sturen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

WEBSITE   MARIAVLUCHT 

Alle informatie betreffende Maria Vlucht is te vinden op: 

www.mariavlucht.nl. Op deze site vindt u ook de vieringen die in 

de andere kerken binnen Maria Vlucht plaatsvinden. 

 

KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE  

Hartelijk dank voor uw bijdrage in 2017. 

Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kunt u dit 

als nog doen op banknummer NL65 RABO 0130336815, onder 

vermelding van uw gezinsnummer.   

 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail: jhuitink@outlook.com) 
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PASTOR PRAAT 
 

ADVENT  IN  2017 

 

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, 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 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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TWEE  GOUDEN  JUBILARISSEN  DAMESKOOR 

 

Zaterdagavond 25 november jongstleden vierde het dames- en herenkoor 

het jaarlijkse Cecileafeest, waarbij aan het eind van de viering van 19.00 

uur twee dames werden gehuldigd door pastor Carla Berbée die voorging 

in deze viering. Het betrof de dames (twee zussen): 

 

       Francis Hesselink-Visser  en  Annie Noordkamp-Visser 

 

Dit in verband met hun 40-jarig koorjubileum. Zij werden onderscheiden 

met de Eremedaille Sint Gregorius in Goud met oorkonde.  

Deze onderscheiding werd de jubilarissen verleend door het bestuur van 

de Diocesane St. Gregoriusvereniging in het Aartsbisdom Utrecht, 

vanwege hun verdiensten voor de Katholieke Kerkmuziek in Nederland, 

tentoongespreid binnen het Kerkkoor van onze parochie. 

In de onderscheidingsbrief feliciteert het hoofdbestuur van de Sint 

Gregoriusvereniging de jubilarissen en spreekt de wens uit dat het hen 

gegeven mag zijn, zich nog lang te mogen inzetten voor de muzikale 

verzorging van Liturgische Vieringen en Diensten. 

Deze onderscheiding werd aan hen uitgereikt door pastor Carla Berbée. 

De pastor sprak een lovend dankwoord voor de jubilarissen en 

feliciteerde hen met de toegekende onderscheiding en dankte hen voor de 

vele jaren die zij in het koor zingen. Na de viering was er een gezellig 

samenzijn voor alle koorleden en partners. Ook zij feliciteerden de 

jubilarissen met dit jubileum. 

Er werd aan de jubilarissen ook nog een mooie bos bloemen aangeboden 

en werden zij bedankt voor de vele jaren die zij het koor hebben 

ondersteund. 

 

        

 

 

 

 

Uitreiking onderscheiding Jubilarissen Francis Hesselink  

en Annie Noordkamp door Pastor Carla Berbée 
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 
 

U kunt de vieringen ook vinden op de website van Maria 

Vlucht. http://www.mariavlucht.nl/vieringen  

 

Do 7 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 9 dec. 19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

    (Adventsactie en verkoop  

    3
e
 wereld artikelen) 

  Voorganger Pastoor A. Monninkhof, pr. 

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Johan Evertman, familie Brands-Reehuis,  

  familie Evertman-Roelink, Gerard Rörink 

 

Do 14 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Do 14 dec. 14.00 uur Kerstviering KBO 

   Woord en Communieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

 

Za. 16 dec 19.00 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorgangers Anita Olde Bolhaar en  

    Liane Grothues 

  Acol.  Veerle en Aafke Posthumus 

    Sofie en Gijs Luijerink 

Intenties Henk olde Hanter, Diny ter Denge 
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Zo 17 dec. 15.30 uur KERSTCONCERT 

   m.m.v. dames- en herenkoor,  

  Dynamique,  Kinderkoor en  

    Muziekvereniging Concordia 

    Aansluitend:  

MIDWINTERLICHT 

    in het Gerardus Majella Park 

    (zie blz. 12 in dit parochieblad) 

 

 

 

Zo 24 dec. KERSTAVOND 

  19.00 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr 

Lektor  Anita Olde Bolhaar 

Acol.  Jet en Pim Luijerink, 

  Luca Nijhuis 

Intenties Herman Meulenbroek en familie, Esther Otto, 

Gerhard Oude Engberink, Frans Zuithof, Lambertus Benneker, 

ouders Kok-Wilke, Annie Visser-Hengelman, Bas de Vries, 

Harry Visser en overleden familie, Nico Brands, Gerrit Klaver, 

ouders Herman Gervink en Helena Gervink-Gerritzen,  

ouders Oude Kempers-Riesewijk, Gerhard Scheffer, 

ouders Visschedijk-Oude Velthuis, ouders Maas-Hannink,  

ouders Visser-Uitzetter, Fien Damhuis-olde Benneker,  

Johan Koiter,  ouders Noordkamp-Beernink,  

Bennie en Hennie Noordkamp, jgd. Bert Aveskamp 
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Zo. 24 dec KERSTAVOND 

  21.00 uur Themaviering   

    m.m.v. Dynamique 

  Voorgangers Parochiële Werkgroep 

Intenties ouders olde Beverborg-Vortkamp,  

 Bennie olde Benneker, familie Schreur, 

 familie Bakker, Diny ter Denge 

 

 

Ma 25 dec. 1
E
 KERSTDAG 

  10.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorgangers Pastor Berbée en Pater Van Balen 

  Lektor  Liane Grothues  

Acol.  Niek, Sem en Tess Wilke 

Intenties ouders Gerritzen-Effing, Käthe Umbach, 

 ouders Munsterman-Extercate, Jan Reuvers, 

 ouders Groeskamp-Klein Gebbink,  

 ouders olde Heuvel-olde Bolhaar, 

 jgd. ouders Poorthuis-Reehuis 

 

 

Do 28 dec. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za. 30 dec. 19.00 uur Woord en Communieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorgangers Evelien Beuting en 

   Helma Kraesgenberg 

 Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Esther Otto, Johan Koiter, Diny ter Denge, 

 Jan Reuvers 
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Do 4 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Vr 5 jan. 18.30 uur Eucharistieviering 

   en aanbidding 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 6 jan. 17.00 uur Doopviering 

 Voorganger Pastor Berbée, pw. 

 

 

Zo 7 jan. 09.30 uur Woord en Communieviering  

   Aansluitend koffie drinken met 

   nieuwjaarswens!! 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor Berbée, pw. 

  Acol.  Veerle en Aafke Posthumus 

    Sofie en Gijs Luijerink 

Intentie Johan Koiter 

 

 

Do 11 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 13 jan. 19.00 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. Dynamique 

 Voorganger Pastoor A. Monninkhof, pr. 

  Acol.  Stijn Luijerink, Wout en Cas Elferink 

Intenties Diny ter Denge, Harry Visser 
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Do 18 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Zo 21 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intentie jgd. Mini Wolters-Nordkamp 

 

 

Do 25 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

 

Za 27 jan. 19.00 uur Woord en Communieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorgangers Parochiële Werkgroep 

  Acol.  Niek, Sem en Tess Wilke 

 

 

 

UITNODIGING NIEUWJAARSWENS 

 

Evenals dit jaar willen we 2018 ook beginnen met  

elkaar een gezond en gezegend nieuwjaar toe te wensen. 

Hiertoe worden alle parochianen en belangstellenden uitgenodigd 

na de viering van zondag 7 januari aanstaande.  

Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers kunnen we 

elkaar voor het komende jaar alle goeds toewensen.  

Wij hopen dat velen van u van deze gelegenheid gebruik maken en 

graag begroeten wij u van harte op 7 januari 2018! 
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MIDWINTERLICHT 

  

in het Gerardus Majella Park 

 

Al meerdere jaren organiseert de “Stichting 

Heideploeg Gerardus Majella Park” uit 

Overdinkel een Midwinterlicht. Deze wordt 

elk jaar gehouden in het kerkebos achter de Gerardus Majella Kerk 

van Overdinkel.  

 

Het midwinterlicht wordt gehouden op zondag 17 december 

vanaf 16.30 uur, na afloop van het kerstconcert in de 

Gerardus Majella Kerk.  

Het is een feest voor alle kinderen, samen met ouders,  

oma’s en opa’s. 

De organisatie zorgt voor gratis lampionnen voor alle 

kinderen. Verder is de kerstman aanwezig die gratis ritjes verzorgd 

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. Ook is er voor iedereen wel een 

hapje- of drankje te koop voor een lage prijs. 

 

De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van ons 

prachtig kerkebos in Overdinkel. 

 

We zien uw komst graag tegemoet! 

 

Namens de stichting Heideploeg 

Piet van der Heijden 

Secretaris/penningmeester 

Het Welpelo 6 

7586 DA Overdinkel 

Tel: 053 538 86 89 

e-mail: pjvanderheijden@gmail.com 
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* JARIG *  

 

Mw. Elferink, die op 16 december 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Ter Laak, die op 23 december 80 jaar hoopt te worden. 

Mw. Strootman, die op 16 januari 85 jaar hoopt te worden. 
 

 

 

 

 

 

 

* MEDEDELINGEN * 

 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 17 januari 2018  

Kopij kunt u tot 10 januari 2018 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 
 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 17 januari 2018 moeten zijn 

doorgegeven vóór 10 januari 2018 als u deze in het volgende 

parochieblad vermeld wilt zien. Als er een viering in dit 

parochieblad staat met misintenties en u hebt nog geen intenties 

opgegeven, dan betekent dit niet dat u te laat bent en geen intenties 

meer kunt opgeven. Misintenties kunt u opgeven tot en met de 

donderdag vóór het weekend.  

Ze worden dan niet gepubliceerd in dit 

parochieblad, maar ze worden wel genoemd 

tijdens de viering. 
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OVERZICHT OASE 

SEIZOEN 2017 

 
Het 14e buitenseizoen is ten einde. We hebben dit jaar rond het thema 

“Ieder heeft talenten” gewerkt. Verschillende activiteiten werden met dit 

thema uitgevoerd. 

Pasen werd in de vroege ochtend tussen donker en licht gevierd op het 

Oaseterrein. Jongeren uit Glanerbrug kwamen lopend en discussierend 

met een lantaarntje naar de dienst. Samen luisterden we naar 

verschillende teksten en hebben liederen gezongen in beide talen. Na 

afloop konden we een ontbijt gebruiken in het gebouw van der 

“Gronauer Tafel”. De wandelende jongeren deden verslag in hun 

gezinsdienst om 10 uur. 

Elke zondag was er gelegenheid om koffie met iets lekkers te nuttigen. 

De stamtafel onder de appelboom was wekelijks bezet met een vaste 

groep bezoekers. Tijdens de koffie werden er alledaagse en ingewikkelde 

thema’s besproken met vele bekenden en mensen die tijdens een 

wandeling of fietstocht het terrein ontdekten. De zondag werd in 

voorgaande jaren afgesloten met een korte vesper. Dit jaar zijn er enkele 

vespers geweest. De bezoekers namen in aantal sterk af waardoor er 

maar enkele bijeenkomsten waren.  

Er waren zondagen waar jaarlijks terugkerende activiteiten werden 

ontplooid waar veel bezoekers bij aanwezig waren. 

Denk aan de werelddag met het thema honger in Afrika met discussies, 

een vegetarische maaltijd, brood uit de leemoven en schitterende 

Afrikaanse muziek. Men kon fairtrade producten kopen om goede doelen 

te steunen. De zondag waar een kleine groep Braziliaanse jongeren onder 

leiding van sociaalwerker Marcus Xenofonte hun leefwijze uitbeelden in 

prachtige muziek, dans en zang was een moment om niet te vergeten. 
Ze deden dit als ambassadeurs van de UNESCO kinderculturele 

Caravan. 

Op het Bergfest hebben bestuur, leden en vrijwilligers elkaar ontmoet 

om gezamenlijk het eerste deel van het seizoen door te nemen en elkaar 

te bemoedigen voor de rest van het jaar.  

De vakantie spelweek voor de kinderen met een enthousiaste groep 

tieners als groepsleiding is een geweldig feest geweest. We denken 

nog steeds aan het zoeken en vangen van waterdiertjes in de Dinkel. 
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Op 8 oktober was de laatste zondag van het Oaseseizoen en deze stond in 

het teken van het Oogstfeest/ Früchtefest. Tijdens dit oogstfeest oogsten 

we de resultaten van ons thema: “Ieder heeft Talenten”. Door middel van 

een dankdienst waarin het jaarthema aan de orde kwam en het talent van 

de zingende voorganger je koude rillingen bezorgde. 

Op het terrein vele kraampjes met verkoop van artikelen uit natuur en 

tuin. Ook was er verkoop voor goede doelen. Vele gasten ontmoeten 

elkaar en hadden gezellige gesprekken onder het genot van 

pompoensoep, Hollandse pannenkoeken tot aan het eind van de dag, vers 

geperst appelsap, brood uit de oven en ’s middags een wervelend 

optreden van het koor “Agatissimo” uit Epe. Afgesloten met een 

ruimhartig dank je wel voor alle medewerkers en vrijwilligers. 

 

De werkgroep onderhoud heeft veel extra werkuren op het terrein 

besteed aan het herstellen van vernielingen om alles in zo goed 

mogelijke staat te houden en verdere afbraak te voorkomen. Dat is hun 

zeker gelukt. 

Het Oasefeuer, op vrijdagavond in de even weken, heeft vele 

onderwerpen n.a.v. het jaarthema aangeboden. Soms veel gasten, 

ook weleens minder. Altijd goede gesprekken, waarin ieder zijn of 

haar mening kon geven onder het genot van een drankje en een 

hapje. 

 
De Driekoningenwandeling is gepland op zondag 7 januari 2018 in 

De Lutte.  

De meer gedetailleerde info leest u binnenkort in de plaatselijke 

weekbladen en op de site www.oasegronau/losser.org 

 

Weet dat je welkom bent op de Oase bij alle activiteiten.  

 

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam  

en alvast fijne feestdagen gewenst.  

 

De berichtgeving werd dit jaar opnieuw 

verzorgd door: Carlien Oldekamp (bestuur) en  

Anne Oane de Vries PR medewerker. 
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OPGAVE  EERSTE  HEILIGE  COMMUNIE 

 

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. Aanmeldingsformulieren zijn 

desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat.  

 

De startavonden voor de ouders vinden plaats op: 

- maandagavond 8 januari in Losser en Glanerbrug 

- dinsdagavond 9 januari in Lonneker 
- 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 
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JP heeft 12 Pastafaristen. 
Op 3 november waren 8 jongeren en 4 begeleiders ( 

later 5 ) 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. 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 mweest 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!  

 

Ans te Lintelo 

Coordinator jongerenactiviteiten 
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Vanuit de MOV: Adventsactie 2017  

 

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. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wil ze 

helpen hun huizen op te knappen. 

 

Werkgelegenheid voor lokale arbeiders  

Tijdens dit driejarige project worden jaarlijks 15 à 20 huisjes 

opgeknapt. Daarbij worden zoveel mogelijk werkloze arbeiders en 

plaatselijke aannemers uit Bethlehem en Oost Jeruzalem in-

geschakeld. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden 

aangeschaft bij plaatselijke leveranciers en transportbedrijven. Het 

werken met lokale mensen en bedrijven 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. 

Met dit project wordt de toekomst van veel kansarme kinderen in 

de Westelijke Jordaanoever in positieve zin beïnvloed. 

 

In het weekend van 9 en 10 december wordt er in de kerken van 

Maria Vlucht aandacht besteed aan dit project. Tevens zal er een 

speciale collecte voor de Adventsactie gehouden worden. 

De verkoop van derde wereldartikelen in Losser, Overdinkel en 

Glanerbrug vindt ook plaats in het weekend van 9 en 10 december. 

De MOV groep heet u dan weer van harte welkom  

bij de stand met lekkere en mooie dingen van de  

wereldwinkel. 
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DECEMBER  VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 
 
DECEMBER 2017 Losser Overdinkel Lonneker Glanerbrug 

  Maria Geb. Gerardus M. Jacobus OLV Rozen. 

Woensdag 6 9.30 Euch.   9.00 Euch.   

  Past. Monninkhof   Past. Rekveld   

Donderdag 7   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

VRIJDAG 8         

Maria onbevlekt ontvangen        

ZATERDAG 9 19.00 WG 19.00 Euch.     

2e Advent Past. de Heus Past. Monninkhof     

Koor: organist(Carlo) dames/herenkoor     

Bijzonderheden: en samenzang       

ZONDAG 10 9.30 Euch.   10.00 Euch. 10.30 Euch. 

2e Advent Past.  Monninkhof   Vic. Cornelissen Pater Korterik 

Koor: herenkoor   gemengd koor herenkoor 

Bijzonderheden: 
Adventsactie en 
verk.3

e
 wereld art.    Advendsactie 

Adventsactie en 
verk.3

e
 wereld art. 

Woensdag 13 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       

Donderdag 14   9.30 Euch.     

    Past. Rekveld     

Donderdag 14 19.00 WG 14.00 Comm.     

  Past. Berbée par. werkgr.     

Koor: dameskoor dames/herenkoor     

Bijzonderheden: Zij actief-KVG KBO-viering Kerst     

ZATERDAG 16   19.00 Comm. 19.00 Comm.   

3e Advent   par. werkgr. par. werkgr.   

Koor:   kinderkoor     

Bijzonderheden:   gezinsviering Advent samenz.   

ZONDAG 17 9.30 Euch.     10.30 Comm. 

3e Advent Past. Rekveld     par. werkgr. 

Koor: dameskoor     dameskoor 

ZONDAG 17       15.30 

Bijzonderheden:       Kerstconcert 

Woensdag 20 9.30 Comm.     ’s-midd. Euch. 

  Past. Berbée     Past. Rekveld 

Koor: 
            dameskoor     Viering zieken- 

bezoekgr. 

Bijzonderheden: kesrtviering       

Donderdag 21        

ZATERDAG 23 19.00 Euch.       

4e Advent past. Rekveld       

Koor: Carlo+samenzang?       
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DECEMBER  VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 
 
DECEMBER 
2017 

Losser 
Maria Geb. 

Overdinkel 
Gerardus M. 

Lonneker 
Jacobus 

Glanerbrug 
OLV Rozen. 

ZONDAG 24 16.30 WG       

Kerstavond past. Berbée       

Bijzonderheden: Kinderkerk       

ZONDAG 24 19.00 Comm. 19.00 Euch. 16.00 Euch. 17.00 Euch. 

Kerstavond past. Berbée past. Rekveld 
past. 
Monninkhof past. Rekveld 

Koor: Vivace dames/herenkoor Liedwientjes kinderkoor 

Bijzonderheden: gezinsviering  Kerstspel gezinsviering 

ZONDAG 24 21.00 Euch. 21.00 WG 21.00 Comm. 23.30 Euch. 

Kerstavond past. Rekveld par. werkgr. past. Berbée Vic. Cornelissen 

Koor: Caeciliakoor Dynamique Op Toon herenkoor 

Bijzonderheden:   Thema     

MAANDAG 25 9.30 Euch. 10.30 Euch. 10.00 Euch. 11.00 Euch. 

1e Kerstdag Vic. Cornelissen past. Berbée + pater v.Balen past. Kortstee past. Monninkhof 

Koor: dameskoor/Excelsior? kinderkoor Gemengd koor dameskoor 

Bijzonderheden:   gezinsviering     

DINSDAG 26       10.30 Euch. 

H. Stefanus       past. Rekveld 

Woensdag 27 9.30 Euch.       

  past. Monninkhof       

Donderdag 28   9.30 Euch.     

    past. Rekveld     

ZATERDAG 30 19.00  WG 19.00 WG 19.00 Euch. 19.00 Comm. 

H. Familie   par. werkgr. past. Rekveld past. de Heus 

Koor: (geen Top2000) dames/herenkoor   herenkoor 

Bijzonderheden: viering vervalt? oudjaar oudjaar oudjaar 

ZONDAG 31 9.30 Euch.       

H. Familie past. Monninkhof       

Koor: Vivace       

ZONDAG 31         

H. Familie         

Maandag 1 
januari 2018 9.30 Euch.       

Nieuwjaarsdag past. Kortstee       

Koor: herenkoor       
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