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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. 4      mei 2017 
 

 
Hoe moeten we verder zonder Jezus? 
 
Dit was de grote vraag voor de mensen die tot de kring van Jezus behoorden. 
Jezus had tijdens zijn leven een groep mensen om zich heen verzameld die 
geïnspireerd werd door zijn manier van leven. Zij volgden Hem om te zien hoe Hij 
mensen hielp en beter maakte. Ze wilden zijn relatie met God imiteren. Ook 
kwamen zij graag luisteren naar zijn preken of vroegen om advies. Je kunt je wel 
voorstellen dat de kruisdood van Jezus een ontzettende teleurstelling was voor 
Jezus’ vrienden en leerlingen. Het was toch al zo een roerige tijd. Israel was 
bezet door de Romeinen. Het was voor de joden moeilijk om hun geloof trouw te 
blijven. Toen Jezus niet meer bij hen was, waren de mensen daarover ontzettend 
teleurgesteld en verdrietig. We kunnen misschien wel zeggen ontredderd; Jezus 
was hun voorbeeld, hun rots in de branding. Het was alsof de vaste grond onder 
hun voeten was weggeslagen. 
 

Toen vrouwen uit de kring van Jezus het graf leeg vonden, was er veel 
verwarring. Groot was de vreugde toen de leerlingen in die periode Jezus nog 
tegenkwamen en Hij hen op die manier kon bijstaan en motiveren. Zij werden 
aangestoken om de boodschap van Jezus niet te laten uitgaan als een 
nachtkaarsje. Helaas kwam aan deze periode ook een einde wanneer Jezus met 
Hemelvaart voorgoed afscheid van hen neemt. Het zou eeuwig zonde zijn als het 
daar zou eindigen; met lege handen starend naar de hemel. Met Pinksteren lukt 
het de leerlingen eindelijk op eigen benen te staan. Plotseling raken ze bezield en 
ze vinden de woorden om de boodschap van Jezus te verkondigen. 
 

‘Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een 
of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, 
loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer 
er meer bijeen, die gered zouden worden’ (Hand. 2,46-47). 
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De gemeenschap die Jezus is begonnen moet groeien, zich verder over de 
wereld verspreiden. Zijn boodschap van vrede moet over de hele wereld 
verkondigd worden.  
 
Wat zegt de Bijbel 
‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. 
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel 
het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op 
vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij 
werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te 
spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem 
Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde 
iedereen hen spreken in zijn eigen taal.’ 
     (bron:www.venstersopkatholiekgeloven.nl) 
 

 
Parochiekroniek 

 
Door de doop op zaterdag 1 april 2017 opgenomen in onze geloofsgemeenschap: 

¾ Christian Knitter, geboren op 30 december 2014 
¾ Sem van Offeren, geboren op 20 maart 2016 
¾ Hannes Hoffmann, geboren op 16 augustus 2016 

Dopelingen en ouders, van harte gefeliciteerd! 
 
In de heer overleden:  
 
Truus Metternich-Ebberink. Zij werd geboren op 08 juli 1939 en is overleden op 
12 maart 2017. De uitvaartviering was op donderdag 16 maart in onze 
parochiekerk en de crematie vrijdag 17 maart in Usselo. 

Siny Olde Hartmann-Dood. Zij werd geboren op 4 januari 1935 en is overleden 
op 8 april 2017. De avondwake was op woensdag 12 april en de uitvaartviering op 
donderdag 13 april in onze parochiekerk met aansluitend de bijzetting op ons 
R.K.-kerkhof. 
 
Onze parochiegemeenschap wenst de nabestaanden Gods kracht en de steun 
van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies. 

 
Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze periode hun verjaardag vieren. 
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Vieringen 
    
Za 29-04 19.00 Woord-  en communieviering met pastor Carla 

Berbée, m.m.v. het herenkoor. 
Intenties: Astrid Willemse-Barends; Fam. Damhuis-v.d. 
Straat; Fam. van Hoogmoed-Brueker; Truus Werger-
Boers; Truus Metternich-Ebberink. 
 

Vr 05-05 10.00 Eucharistieviering in het parochiehuis met pastor 
Rekveld, m.m.v. het dameskoor. 
 

Vr 
 
 

05-05 14.00 Huwelijksmis echtpaar Van der Vegt - Horenberg 
met rector Patrick Kuipers, m.m.v. het herenkoor. 

Za 06-05 19.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het 
dameskoor. 
Intenties: Fam. Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-
Barends; Fam. Koenders-Kuipers; Fam. van 
Hoogmoed-Brueker; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Truus 
Werger-Boers. 

 
Zo 

 
14-05 

 
10.30 

 
Eucharistieviering met pater Korterik, m.m.v. het 
herenkoor. 
Intenties: Hermine Kuipers-Masselink; Jo Hendriks; 
Astrid Willemse-Barends; Fam. Damhuis-v.d. Straat; 
Fam. van Hoogmoed-Brueker; Bennie Nijhuis; Fam. 
Schutter-Hupperetz. 
 

Zo 21-05 11.30 Eucharistieviering t.g.v. de 1e Heilige Communie 
met pastoor Monninkhof en pastor de Heus, m.m.v. 
het kinderkoor. 
Intenties: Astrid Willemse-Barends; Jo Bavel; Fam. 
Bouwmann-Hagmolen of ten Have en kinderen; Fam. 
van Hoogmoed-Brueker; Fam. Damhuis-v.d. Straat; 
Gerard Weijering; Noah-Renée Muller. 
 

Zo 28-05 10.30 Woord- en communieviering met pastor Carla 
Berbée, m.m.v. het herenkoor. 
Intenties: Piet Jansen en Truus Hillen; Astrid Willemse-
Barends; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Fam. van 
Hoogmoed-Brueker; 

 
Vr 

 
02-06 

 
10.00 

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

03-06 17.00 Doopviering met pastor Rekveld, m.m.v. het 
kinderkoor. 
 

Za 03-06 19.00 Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het 
dameskoor. 
Intenties: Fam. Olde Hengel-Pots; Fam. Koenders-
Kuipers; Astrid Willemse-Barends; Fam. van 
Hoogmoed-Brueker; Fam. Damhuis-v.d. Straat; Truus 
Werger-Boers. 

    
    

Diensten 
 

Lectoren 
 29-04   19.00 Sjef Morshuis 
 06-05   19.00 Sjef Morshuis 
 14-05   10.30  Trudy Nijhuis 
 21-05   11.30  Carla Meekes 
 28-05   10.30  Trudy Nijhuis 

  03-06   19.00  Sjef Morshuis  
Misdienaars 

06-05 19.00 Miranda Gouma, Carin van Gemert en 
   Pien Verbraeken. 

  14-05 10.30 Fons Kwakman, Tim Gouma en Wouter 
    Holleman. 
  21-05 11.30  Annemarie Gouma, Miranda Gouma, 
    Carin van Gemert. 

   03-06 19.00  Fons Kwakman, Pien Verbraeken en 
     Miranda Gouma.   
 

 

Overige Vieringen Maria Vlucht 
  
3 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof 
Jacobus  EV 09.30 Rekveld; Ouderenviering 
4 mei 
Maria Geb. VWG 19.00 Rekveld / Marsman; Oecumene 
Ger. Majella  EV 09.30 Rekveld 

5 mei 
Ger. Majella EV 18.30 Rekveld Aanbidding 
6 mei 
Maria Geb. VWG 17.00 Berbee Doopviering 
Jacobus VWG 17.00 Rekveld Doopviering 
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 CV 19.00 Berbee Dameskoor 
7 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Cornelissen Caeciliakoor 
Ger. Majella CV 09.30 Berbee Dames en Herenkoor 
 VWG 15.30 Lourdesgroep Maria in park viering 
10 mei  
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld Dameskoor 
 VWG 19.00 Berbee KVG; Mariaviering 
11 mei 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld  
13 mei 
Maria Geb. VWG 19.00 de Heus Vivace 
Ger. Majella EV 19.00 Monninkhof Kinderkoor; Gezinsviering 
14 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Monninkhof / de Heus; Communicanten (EHC) 
 EV 11.30 Monninkhof / de Heus; Communicanten (EHC) 
Jacobus CV 10.00 Peters Gemengdkoor 
17 mei 
Maria Geb. CV 09.30 Berbee 
18 mei 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
20 mei 
Jacobus EV 14.00 Peters Huwelijksviering 
 CV 19.00 PWG  Op Toon 
21 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Kortstee Dameskoor 
Ger. Majella CV 09.30 PWG  Dames en Herenkoor 
24 mei 
Marie Geb. EV 09.30 Monninkhof 
25 mei 
Maria Geb. CV 07.00 Berbee Brilmansdennen, Hemelvaart 
27 mei 
Maria Geb. VWG 19.00 PWG  Dameskoor 
Ger. Majella EV 19.00 EV  Rekveld; Samenzang 
28 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld Heren Caeciliakoor 
Jacobus EV 10.00 Korterik;  Gemengdkoor, Maria meezing 
31 mei 
Maria Geb. EV 09.30 Rekveld 
1 juni 
Ger. Majella EV 09.30 Rekveld 
2 juni 
Ger. Majella EV 18.30 Rekveld Aanbidding 
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Van uw locatieraad 
 
In de vorige Parochiekrant betreurden we dat “onze” Patrick Kuipers dit jaar niet 
beschikbaar is om voor te gaan in de Nachtmis met Kerst. We zijn echter buiten-
gewoon blij dat vicaris Ronald Cornelissen bereid is gevonden om dit jaar voor te 
gaan in onze kerk in een ouderwetse Nachtmis op Kerstavond om 23.00 uur. 
 

Daarnaast gaat de vicaris ook voor in de viering op zondag 22 oktober 2017. De 
teksten van de gebeden en de overweging worden uitgesproken in de Twentse 
streektaal. Het wordt een bijzondere viering waarbij het herenkoor de prachtige 
Deutsche Messe van Franz Schubert in het Twents gaat zingen. En volgens goed 
Twents gebruik is er na afloop in het Parochiehuis gelegenheid om nog even 
"geneuglik" na te praten onder het genot van koffie met krentenwegge. 
 

Vanuit de Pastoraatsgroep en Locatieraad, aangevuld met Pastor Carla Berbée is 
een werkgroep gevormd die de parochieavond in het najaar gaat voorbereiden. 
Zodra hierover meer bekend is, wordt u geïnformeerd. 
 

Helaas hebben een paar vrijwilligers door omstandigheden gedwongen besloten 
om te stoppen met een deel van hun werkzaamheden. Het betreffen Lidy Olde 
Benneker en Sjef Morshuis. Lidy heeft jarenlang trouw de kerk helpen 
schoonmaken en Sjef was vele jaren een vertrouwd gezicht op ons 
parochiesecretariaat. Lidy blijft nog wel als bezorger van de parochiekrant voor u 
in de weer en blijft ze nog wel de vastenzakjes ophalen en Sjef blijft nog actief als 
lector. We zijn Lidy en Sjef  veel dank verschuldigd voor hun belangeloze en 
jarenlange  inzet voor onze geloofsgemeenschap. 
 

Dit waren weer de berichten van uw eigen lokatieraad. Voor vragen en/of 
opmerkingen hierover of over andere zaken kunt u terecht bij de leden van de 
raad. Hun namen en contactgegevens staan elders in dit blad vermeld. 
 

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. 
 

Het parochieblad van Overdinkel meldt dat er t/m medio maart een bedrag van 
ruim 6500 euro binnenkwam in de vorm van kerkbijdragen. Op zondag 7 mei is er 
om 15.30 een Mariaviering in het sfeervolle Gerarduspark en in april/mei komen 
collectanten bij de parochianen aan de deur. De opbrengst van de collecte komt 
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ten goede aan de Lourdesgroep, die parochianen die naar dit bedevaartsoord 
willen financieel ondersteunt. 
 
In Losser is er aandacht voor het 25-jarig bestaan van parochieblad ’t Klöpke. Het 
blad kwam rond Pasen met een jubileumeditie uit waarin werd teruggeblikt op de 
afgelopen kwart eeuw. Op zaterdag 8 april was er een bijzonder Passionconcert 
in de Maria Geboorte kerk dat gepresenteerd werd door Jan Riesewijk. Op 26 
maart overleed de Losserse Betsie Derksen op 84-jarige leeftijd. Betsie Derksen 
was jarenlang een zeer gewaardeerde en geliefde kleuterjuf op de 
St.Gerardusschool. 
 
Het parochieblad van Lonneker meldt dat de parochianen op Paaszaterdag 
wijwater konden komen halen in het portaal van de kerk en dat er in de Goede 
Week werd gecollecteerd voor het Lourdeswerk. Met de opbrengst van de 
collecte kunnen parochianen financieel worden ondersteund die een reis naar 
Lourdes willen maken. 

Redactie. 
 
K.V.G. “Vrouwengilde Glanerbrug” 
 

(onderstaande activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor de 
leden van het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug").  
 
wo. 3 mei a.s. aanv. 13.30 uur, lok. parochiehuis: 
Afsluiting van het seizoen met als activiteit het alom bekende 

spel, bekend van T.V. gepresenteerd door Linda de Mol op de zaterdagavond, nu 
door het Duo Dido en wel: Ik hou van Holland 
een spel, waar een ieder van ons aan mee kan en de bedoeling is aan mee doet, 
om de gezelligheid te verhogen en waar zowel voor de winnaars als de verliezers 
prijzen mee te winnen valt. Aansluitend zal een chinees buffet plaatsvinden, einde 
ca. 18.00 à 18.30 uur. De prijs all-inclusive bedraagt 15,-- euro. 
 
wo. 10 mei, uitstapje naar het 
openluchtmuseum te Arnhem.  
 
Het programma ziet  er als volgt uit:   
Vertrek: 9.15 uur vanaf het parochiehuis, aankomst openluchtmuseum ca. 11.00 
uur, waarna de koffiepauze volgt, met aansluitend een rondleiding en uitleg door 
de deskundige in het openluchtmuseum, waarna ca. 13.15 de gelegenheid is tot 
het gebruiken van een gezamenlijke lunch (voor eigen rekening) gevolgd door het 
verkennen van het openluchtmuseum/terrein op eigen gelegenheid tot ca. 14.55 
uur, waarna de bus uiterlijk om 15.10 uur weer vertrekt richting parochiehuis. 
Terugkomst: ca. 16.45 uur bij het parochiehuis. 
 
Meer informatie betr. genoemde activiteiten: mevr. A. van der Veen (penningm).  
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Nachtwandeling 
 
Vier jaar geleden kwam pastoraal 
medewerker Bert Huitink op het idee, om op 
Hemelvaartsdag voorafgaand aan de viering 
in het Openluchttheater Brilmansdennen te 
Losser van Tubbergen naar Losser te lopen.  
‘s Nachts om 1.00 uur in het donker en 
helemaal alleen. 
Waarom? Om tot rust te komen….of tot bezinning? Om na te denken over het 
leven en de toekomst? 
 

Zijn tocht heeft een vervolg gekregen. In deze jaarlijks terugkerende wandeling 
gaan we langs de diverse kerken van de geloofsgemeenschap Maria Vlucht. Bij 
elke kerk kunt u zich aansluiten bij de wandelaars. In 2017 is de wandeling op 
donderdag 25 mei. We starten om 1.30 uur bij de St. Jacobus de Meerdere kerk 
in Lonneker. Vandaar lopen we naar de Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans 
kerk in Glanerbrug. Via Glane (klooster Maria Vlucht) gaan we naar de H. 
Gerardus Majella kerk in Overdinkel om vervolgens via de Protestantse kerk en 
de Maria Geboorte kerk naar het Openluchttheater te wandelen. Bij de 
Protestantse kerk in Losser houden we de laatste pauze. Tijdens de wandeling 
worden we in de verschillende kerken warm ontvangen door vrijwilligers met 
koffie, soep en broodjes. 
 
Tijdens de rust wordt er in de kerken een verhaal of gedicht voorgedragen. 
Onderweg zullen er ongetwijfeld mooie, inspirerende of ontroerende gesprekken 
gevoerd worden. Lekker wandelen, verzonken in eigen gedachten kan natuurlijk 
ook. We zijn om 7.00 uur in het Openluchttheater waar de viering al voor de 15e 
keer met Hemelvaart plaatsvindt. 
 
Voor degene die geen vervoer heeft naar Lonneker vertrekt er een bus om 1.00 
uur vanaf de Maria Geboorte Kerk naar Lonneker. Opgave hiervoor is 
noodzakelijk en de kosten hiervan zijn € 2,00 p.p. Deze bijdrage kunt u bij de bus 
betalen. Iedereen wordt verzocht een veiligheidshesje aan te trekken. Als u 
geen hesje heeft, kunt u er een van ons gebruiken. 
We hopen dat er veel mensen mee wandelen. 
 

Lonneker    vertrek 1.30 uur 
Glanerbrug aankomst 2.45 uur  vertrek 3.30 uur 
Overdinkel aankomst 4.45 uur vertrek 5.30 uur 
Losser  aankomst 6.15 uur vertrek 6.45 uur 
(deze tijden zijn bij benadering) 
 

Paul Elferink 
Opgave per mail: secretariaat@mariavlucht.nl. of elferink.p@planet.nl 
Of telefonisch : 06-51251359 
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 Copy en misintenties 
   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 10-06 t/m 14-07) graag 
 inleveren vóór donderdag 25 mei 2017. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 

 
Breek er eens uit..! 
Met het JePe de gevangenis in. 
 
Op 1 april is een groep van 30 jongeren en begeleiders 
naar het Gevangenis-museum in Veenhuizen geweest. 
Veenhuizen het gevangenis –dorp. (nog steeds staat 
daar een gevangenis) Je komt er van alles te weten over 
de geschiedenis van het gevangeniswezen: van 
lijfstraffen tot eenzame opsluiting in een cel (Rode 
Pannen). We mochten ook zien hoe het verloopt als 
iemand tegenwoordig een strafbaar feit heeft gepleegd 

en hoe het er in het huis van bewaring en de hedendaagse bajes aan toegaat.  
Ook heeft een ex-gedetineerde (40 jaar) ons zijn verhaal verteld en mochten we 
hem alles vragen. Het was bijzonder indrukwekkend hoe hij als jongeman in een 
‘gang’ terecht kwam. Een ‘gang’ is een soort van vriendengroep die elkaar allerlei 
beloftes doet: alles in het teken van de groep, opkomen en vechten tegen 
onrecht. Zijn ‘gang’ was in Den Haag actief en beheerste op een gegeven 
moment heel zijn leven. Het liep uit de hand waardoor hij in de gevangenis terecht 
kwam. Door zijn verhaal zaten tips verweven: vertel altijd alles aan je ouders, volg 
je eigen gevoel over wat je moet doen, groepsdruk is vernietigend. Een 
vriendengroep is goed maar uiteindelijk gaat het om jou! 
In de pauze werd druk gediscussieerd over recht en onrecht, over “of straffen 
helpt’, over ‘hoe het zo ver kon komen’, over ‘de rol van de ouders’, over ‘kan dat 
ook in Losser –Overdinkel of Glanerbrug gebeuren?’  
Enkele uitspraken van de jongeren die dit hebben meegemaakt: 
- Het was super interessant, je weet nu iets meer over hoe het kan gaan. 
- De Rode Pannen (de isoleerafdeling binnen de gevangenis):  
 Hoe maak je iemand gek!  
- Het kan overal gebeuren. Spannend. 
- Die martelwerktuigen, niet normaal! 
- Wat knap dat de ex-gedetineerde zijn verhaal aan ons kon vertellen.  
- Je kunt dus wel weer op het goede pad terecht komen, maar je houdt een 

strafblad! 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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Om half vier vertrok de bus weer naar Twente. Op de terugreis zijn we nog even 
langs Mac Donalds geweest voor een ijsje. Een bedankje voor de sponsor van 
ons programma is op zijn plaats! Op een folder over Veenhuizen staat: 
‘Veenhuizen boeit”. Nou dat is echt waar!  
         
Waar praten de JP jongeren nog meer over? 

 
Op 10 maart j.l. was Gisela op bezoek bij een groep van 
14 jongeren in het JP. 
Gisela ontwikkelde zich als hulpverlener in spirituele zin. 
Ze heeft haar gevoeligheid voor mensen en situaties een 
plek gegeven. Wilco, een van de vaders van onze 
jongeren herkende veel in haar levensverhaal. En wij als 
jongeren en begeleiders konden ons soms herkennen in 
een enkele situatie. Want soms weet je gewoon dat iets 
goed uitpakt! Soms voel je gewoon dat iemand hulp nodig 
heeft. Soms hoor “je in je hoofd’ wat je moet doen. Dat 
kennen we allemaal. In een open gesprek zonder 
zweverigheid werd gesproken over persoonlijke zaken. Er 

kwamen een paar goede tips.  
Wat moet je doen als je het moeilijk hebt? Dan kun je het beste stil worden en 
naar jezelf luisteren, en bidden. Je kunt een ouder, je familie of je vrienden om 
raad vragen. Belangrijk is dat je communiceert over wat je bezighoudt. Er zijn 
mensen die van je houden. Maar je kunt ook altijd bij HEM terecht want “God is 
altijd online”.  
    
 
Op 24 maart gingen we op bezoek bij de 
burgemeester van Losser, Dhr. Michael Sijbom. Hij 
ontving ons met zijn negenen in zijn werkkamer. Met 
hem hebben we gesproken over onze veiligheid.  
Hij heeft in zijn portefeuille “openbare orde en 
veiligheid”.  
Wat doet de gemeente, de burgemeester voor de 
openbare orde en onze veiligheid? Wat kunnen wij 
doen? Het was een interessant gesprek in een 
ontspannen sfeer. De conclusie is dat de wereld 
sterk aan het veranderen is, veiligheid niet te garanderen is. We kunnen allemaal 
alert blijven, niet naïef zijn. Hoe je dat kunt doen, zonder bang te worden, is ook 
besproken. De burgemeester gaf enkele voorbeelden. En het werd een goed 
gesprek. We bedanken hem voor zijn tijd en inzet en we hopen dat de 
burgervader die hem opvolgt op dezelfde open manier om zal gaan met de 
burgers van Losser.  
        Ans te Lintelo 

https://www.google.nl/url?url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Sijbom&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi65d6u7NXSAhXE6xoKHSoJB9IQndQBCGcwDg&sig2=mj5l25uY_apKZFlRfD1RFw&usg=AFQjCNEUSpqw5zWUnuPQhNEKuCJxPt0htQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.visjeposters.nl/homepage-indeling/gebed/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiVwoX8v_bSAhXLSRoKHdReBtQQwW4IKDAJ&usg=AFQjCNF85OJaQI1mfE98YqegGGdemaskaQ
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Enthousiaste groep aanstaande bruidsparen 

Ter voorbereiding op het kerkelijk huwelijks worden a.s. bruidsparen middels twee 
sessies uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over trouwen in de 
kerk. Dit keer waren zes bruidsparen uitgenodigd en aanwezig op maandag 27 
februari en 13 maart 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 vindt je belangrijk, waarom ga je trouwen, 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, welke verschillende invalshoeken zijn er, Wat doen we als 
we in de kerk vieren? Wat is een sacrament, hoeveel zijn er in de RK kerk. Er 
werd gesproken over geloofszaken, wat is de dagelijkse invulling, hoe neem je 
(eventuele) kinderen mee in jouw geloof? Een open sfeer die ruimte gaf aan 
ieders 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.  

Waarom moeilijk doen als het samen kan (loesje) 
Vrijwilligers maken het leven aangenamer. 
Zij dragen bij aan het geluk van een ander. 
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Palmpasen 2017 
 
Voorafgaande aan de Palmpasen optocht 
konden de kindjes die vrijdag 7 april een 
Palmpasen stok hadden gemaakt een korte 
viering bijwonen. In overleg met Pastor 
Monninkhof konden we de voorgestelde 
liedjes en teksten gebruiken. De Palmpasen 
werkgroep heeft de viering verder zelf 
verzorgd. 
 
Tijdens de ochtend viering in de kerk zijn de 
Palmtakjes gezegend en gewijd. 
Van de 20 kindjes die vrijdag hadden 
deelgenomen aan het stokken maken waren 
er zondag 16 in het parochiehuis aanwezig. 
Wat opviel was dat alle stokken nog zo waren 
als vrijdag middag. Nog niemand had een 
koekje, snoepje of broodhaan geprobeerd. 
Het was een korte leuke en gezellige viering 
waar in de kindjes nogmaals te horen kregen welke symbolen er ook al weer 
terug te vinden zijn in de Palmpasen stok. Natuurlijk werd ook het Bijbelverhaal 
van Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed, verteld. 
 
Die vrijdag 7 april hebben 5 vrijwilligers samen de grote optocht Palmpasen in het 
Parochiehuis gemaakt. Het was dit jaar moeilijk om aan voldoende buxus te 
komen. Er was dan ook net genoeg beschikbaar. Het rijgen van de snoep-
kettingen was op donderdag 6 april al gedaan. Zo kon snel worden door gewerkt. 
Met een half uur was de grote stok dan ook voorzien van buxus, slingers, een 
broodwiel, 5 broodhanen en snoepgoed. 
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Vrijdag 7 april hebben 20 kindjes het Palmpasen stokken maken bijgewoond. 
16 kindjes hebben met hulp van hun papa, mama of oma zelf een stok gemaakt. 
4 kindjes jonger dan 4 jaar en konden leuke tekeningen knutselen. Leuk was te 
zien dat er een grote groep Eerste Heilige Communiekantjes bij zat, de groep van 
vierjarigen was trouwens sterk vertegenwoordigd. 
De kindjes konden kiezen tussen een Twentse stok of een stok in de vorm van 
een kruis. 
Er werden rozijntjes, doppinda's, een broodwiel, broodhaantje, krakelingen en 
snoepgoed in de stokken gehangen. Ook de buxus ontbrak niet. 
Rond 15:45 uur kwam pastoor André Monninkhof binnen. Hij ging in gesprek met 
de kindjes en (groot) ouder. Toen alle stokken compleet waren heeft Pastor 
Monninkhof de stokken gezegend en gewijd. Met een brede glimlach verlieten de 
kindjes het parochiehuis met hun mooi creaties. 
 

 
 

Zondag 9 april 2017 vond om 14:00 uur de Palmpasen optocht door Glanerbrug 
plaats. De start van de optocht was voor het Parochiehuis aan de Kerkstraat. 
De optocht werd mede mogelijk gemaakt door de Glanerbrugse Ondernemers 
verenging en de Wijkbudget Commissie Glanerbrug. Onder muzikale begeleiding 
van Dweilorkest Tohuwabohu ging de optocht te voet door Glanerbrug. De 
Paashaas had een mandje met chocolade eitjes en ballonnen bij zich. De grote 
Palmpasen werd door drie enthousiaste kinderen uit groep 8 van de Gerardus 
school getrokken. De zomerse dag bracht veel mensen op de been. 
Zo'n 30 kindjes liepen samen met hun ouders, opa's en oma's mee. 
Na afloop zijn er nog een handje vol kindjes naar het verzorgingstehuis van 
Liberein geweest om de grote Palmpasen aan te bieden. Volgend jaar willen we 
het verzorgingstehuis opnemen in de route zodat meer kindjes en ouderen 
kunnen genieten van dit mooie moment. 
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Meimaand is Mariamaand 
 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw 
behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. 
 
Met recht zijt gij verheven al boven 
d'eng'lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. 
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 
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Zij kwamen om te dienen 
 
Toen ik het bericht las, moest ik toch even 
slikken. In Denekamp overleed begin april zuster 
Jerona op 84-jarige leeftijd. Het was een 
opgewekte zuster, die Jerona. Jarenlang leefde 
ze in het statige zusterhuis aan de Pastoor 
Meijerstraat met haar medezusters Ivo (wie kent 

haar niet?) en Margarita.  
In 1999 verlieten de drie met bezwaard gemoed hun onderkomen en vertrokken 
naar het “hoofdkwartier” van de zusters in Denekamp. Bezwaard, omdat ze het 
goed naar hun zin hadden met elkaar in dat huis daar in het Meijerdorp. Omdat ze 
Glanerbrug en vooral de parochianen kenden en hen waardeerden. En zeker ook 
omdat ze gevoeld hebben dat die waardering wederzijds was. Ik moet u zeggen 
dat ik veel bewondering en respect heb gehad voor de zusters die in totaal 70 jaar 
het klooster hebben bevolkt. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vermelden dat ik 
met lang niet alle zusters te maken heb gehad. De zusters die de scepter voerden 
over de Mariaschool bijvoorbeeld bleven voor mij toch altijd een soort 
schrikgodinnen die ons - jongens van de Gerardusschool - op een veilige afstand 
van de meisjes probeerden te houden. Anderen zijn wat meer in mijn geheugen 
gegrift. En aan de drie die tot het laatst in het zusterhuis woonden, bewaar ik 
alleen maar mooie en warme herinneringen. Ik zie ze nog iedere vrijdag het 
koperwerk aan de voordeur poetsen totdat het glom als een spiegel. Ik zie ze nog 
met een schilmesje in de weer om het gras en onkruid tussen de tegels op het 
pad naar de voordeur te verwijderen. Altijd bezig. En talloos zijn de verhalen over 
zuster Theolinde die bij nacht en ontij er op uitging om zieken te verzorgen en die 
dan door- en doorverkleumd weer in het huis terugkeerde. Wat een opoffering!  
 

Als ik door het vertrouwde Meijerdorp wandel, dan ontkom ik niet aan een 
moment van bezinning als ik het zusterhuis passeer. Dan zie ik het onkruid 
tussen de tegels en die koperen deurknop glimt ook niet meer zo. Jammer, denk 
ik dan. Tijden veranderen. Vast en zeker wordt er nu ook goed werk verricht in en 
vanuit De Wonne. Geen twijfel mogelijk. Maar toch mis ik ze soms, die 
bescheiden en hardwerkende zusters die veel werk hebben verzet. Pro Deo, dus. 
Met het overlijden van zuster Jerona is de laatste band tussen de zusters en onze 
parochie doorgesneden. We raken meer en meer afgesneden van ons eigen 
verleden, denk ik wel eens. Maar vooruit, niet te lang bij stil blijven bij het hek van 
dat statige pand aan de Pastoor Meijerstraat ! De huidige bewoners zouden er 
nog wat van kunnen denken. Stevig de pas er weer in en doorwandelen maar. 
Het leven in. De nieuwe lente wacht! 

Tot zover, Japie. 
 
NB.  “Parochianen van Nu”: hartelijk dank voor de verrassing, die goed 
aangekomen is! 
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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: 06-40193758, vincentiusglanerbrug@live.nl  
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 vd 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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