
MAART  VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 

 
MAART 2018 Losser Lonneker Overdinkel Glanerbrug 
  Maria Geb. Jacobus Gerardus M. OLV Rozen. 

ZONDAG 4 9.30 Euch.   9.30 Comm. 10.30 Comm. 

3e veertigdagen Past. Kortstee   Past. Berbée Diaken v.Blijswijk 

Koor: Caeciliakoor   dames/herenkoor Dameskoor 

Dinsdag 6       schelpjesviering 

        verplaatst naar 

Woensdag 7 9.30 Euch. 9.00 Euch.     

  Past. Monninkhof Past. Rekveld     

Donderdag 8     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 10 19.00 WG   19.00 Comm.   

  Past. de Heus   Past. Berbée   

Koor: familiekoor communicanten kiko   

Bijzonderheden: ehc presentatie   ehc presentatie   

ZONDAG 11 9.30 Euch. 10.00 Euch.   10.30 Euch. 

4eVeertigdagen Past. Monninkhof pater Korterik   Past. Kortstee 

Koor: Vivace / Afrikaans koor?   Herenkoor 

Bijzonderheden: MOV     Gregoriaans 

Woensdag 14 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       

Donderdag 15     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 17 19.00 WG       

  Past. Berbée       

Bijzonderheden: Sobere maaltijd       

ZONDAG 18 9.30 Euch. 11.00 Euch. 9.30 Euch. 10.30 Comm. 

5e veertigdagen pater Korterik Past. Kortstee Past. Rekveld par. Werkgr. 

Koor: Dameskoor Wijding  monum dames/herenkoor Dameskoor 

Bijzonderheden:   Excelsior 100 jr.     

Woensdag 21 9.30 Comm.       

  Past. Berbée       

Donderdag 22     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

Vrijdag 23       16.00-17.00 WG 

Bijzonderheden:                              AM Palmpasenzegen 

ZATERDAG 24     19.00 Comm.   

      Past. Berbée   

Bijzonderheden:     gezinsviering   

ZONDAG 25 9.30 Euch.     10.30 Euch. 

Palmzondag Past. Rekveld     pater Korterik 

Koor: Caeciliakoor     Herenkoor 

Bijzonderheden:       Palmpasen 

ZONDAG 25 14.00 WG 11.00  WG     

Palmzondag ds + Past. Berbée ds + Past. Berbée     

Bijzonderheden: Oec. + optocht Oec. + optocht     
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32e jaargang                                 no: 1 

18 januari           t/m       7 maart 2018 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 
 

DURF  JIJ  ECHT  TE  LUISTEREN? 
 

 
 



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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FEBRUARI / MAART  VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 

 
FEBRUARI 2018 Losser Lonneker Overdinkel Glanerbrug 
  Maria Geb. Jacobus Gerardus M. OLV Rozen. 

Woensdag 7 9.30 Euch. 9.00 Euch.     

  Past. Monninkhof Past. Rekveld     

Donderdag 8     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 10     19.00 Euch.   

      Past. Monninkhof   

Koor:     samenzang   

Bijzonderheden:         

ZONDAG 11 9.30 Euch. 10.00 Euch.   10.30 Euch. 

6e door het jaar Past. Monninkhof Pater Korterik   Past. Rekveld 

Koor: Herenkoor     Herenkoor 

Bijzonderheden:       Gregoriaans 

WOENSDAG 14 9.30 Euch. 19.00  WG ? 19.00 WG 19.00 Euch. 

Aswoensdag Past. Monninkhof par. werkgr.  par. Werkgr. Past.Monninkhof 

Koor: Dameskoor   Dynamique Herenkoor 

Bijzonderheden: Askruisje Alt. Ritueel Alt. Ritueel Askruisje 

Donderdag 15     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 17   19.00 Euch.   18.00! Euch. 

    Past. Rekveld                  Rec. Kuipers+Past. Berbée 

Koor:       Op Toon 

Bijzonderheden:       Vormsel 

ZONDAG 18 9.30 Euch.   9.30 Euch.   

1e veertigdagen Past. Rekveld   Past. Kortstee   

  Dameskoor   dames/herenkoor   

          

Woensdag 21 9.30 Comm.       

  Past. Berbée       

Donderdag 22     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZONDAG 25 9.30 Euch. 10.00 Comm.   10.30 Euch. 

2e veertigdagen Past. Rekveld Past. Berbée   Pater Korterik 

Koor: Herenkoor     Herenkoor 

Woensdag 28 9.30 Euch.       

  Past. Monninkhof       

MAART 2018 Losser Lonneker Overdinkel Glanerbrug 
  Maria Geb. Jacobus Gerardus M. OLV Rozen. 

Donderdag 1     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

Vrijdag 2     18.30 Euch. 10.00 Euch. 

      Past. Rekveld Past. Rekveld 

Koor:       Dameskoor 

Bijzonderheden:     + aanbidding Parochiehuis 

ZATERDAG 3 17.00 WG 19.00 Euch.   17.00 WG 

  Past. Berbée Past. Rekveld   Past. Rekveld 

Bijzonderheden: doopviering     doopviering 
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JANUARI / FEBRUARI  VIERINGEN  MARIA-VLUCHT 

 
JANUARI 2018 Losser Lonneker Overdinkel Glanerbrug 
  Maria Geb. Jacobus Gerardus M. OLV Rozen. 

Donderdag 18     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 20   19.00 Euch.     

    Past. Monninkhof     

ZONDAG 21 9.30 Euch.   9.30 Euch. 10.30 WG 

3e door het jaar Past. Kortstee   Past. Rekveld CB+ds GE? 

Koor: Dameskoor   dames/herenkoor   

Bijzonderheden:       PKN-kerk/Oec 

Woensdag 24 9.30       

  Past. Monninkhof       

Donderdag 25     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

ZATERDAG 27 17.00 WG       

  Past. Berbée       

Koor: Dam.Caeciliakoor       

Bijzonderheden: Schelpjesviering       

ZATERDAG 27 19.00 WG   19.00 Comm.   

  Past. Berbée   par. werkgr.   

Koor:     kinderkoor   

Bijzonderheden: Thomasviering       

ZONDAG 28 9.30 Euch. Euch. 10.00 Comm.   10.30 Euch. 

4e door het jaar Past. Rekveld Past. Berbée   Pater Korterik 

Koor: Herenkoor     Dameskoor 

Woensdag 31 9.30 Euch.       

  Past. Rekveld       

Koor: dameskoor       

          

FEBRUARI 2018 Losser Lonneker Overdinkel Glanerbrug 
  Maria Geb. Jacobus Gerardus M. OLV Rozen. 

Donderdag 1     9.30 Euch.   

      Past. Rekveld   

Bijzonderheden:     Overkant   

VRIJDAG 2     18.30 10.00 

Maria Lichtmis     Past. Rekveld Past. Rekveld 

Koor:     dames/herenkoor Dameskoor 

Bijzonderheden:     Blasiuszegen Parochiehuis 

ZATERDAG 3 17.00 WG 17.00 WG     

  Past. Peters Past. Rekveld     

Bijzonderheden: doopviering doopviering     

ZATERDAG 3 19.00 WG 19.00 Euch.     

  par (MH) Past. Rekveld     

Bijzonderheden: Carnaval       

ZONDAG 4 9.30 Euch.     10.30 Comm. 

5e door het jaar Past. Kortstee     par. Werkgr. 

Koor: Caeciliakoor     Dameskoor 

Bijzonderheden: Blasiuszegen       

Maandag 5       schelpjesviering 

        verplaatst naar 
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WEEKWACHT 

 
3 15 – 21 jan Pastoor Monninkhof 06-22786151 

4 22 – 28 jan Pastor Rekveld 06-20874866 

5 29 jan – 4 febr Pastoor Monninkhof 06-22786151 

6 5 – 11 febr Pastor Rekveld 06-20874866 

7 12 – 18 febr Pastoor Monninkhof 06-22786151 

8 19 – 25 febr Pastor Rekveld 06-20874866 

9 26 febr – 4 maart Pastoor Monninkhof 06-22786151 

10 5 – 11 maart Pastor Rekveld 06-20874866 

11 12 – 18 maart Pastoor Monninkhof 06-22786151 

12 19 – 25 maart 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 

Mariët 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. 2 8 maart t/m 18 april 2018 

Nr. 3 19 april t/m 30 mei 2018 

Nr. 4 31 mei t/m 11 juli 2018 

Nr. 5 12 juli t/m 5 september 2018 

Nr. 6 6 september t/m 10 oktober 2018 

Nr. 7 11 oktober t/m 12 december 2018 

Nr. 8  13 december  
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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 

De eindstand van de kerkbijdrage 2017 is € 15.400,00.  

Dit bedrag is gelijk aan de eindstand van vorig jaar. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Penningmeester Gezinsbijdrage 

John Huitink (mail: jhuitink@outlook.com) 
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Theatergroep ‘sTOF presenteert  

ONUITWISBAAR ..?! 
Een van de moeilijkste geheimen van de wereld 

is dat er zoveel dingen gebeuren die het leven donker kunnen maken. 

Waarom is er zoveel verdriet? Waarom krijgt de ene mens alles wat hij 

hebben wil en is de ander arm of ongelukkig? Sommige mensen doen 

ook dingen verkeerd. En wat doet onze God bij alles wat er in de 

wereld gebeurt? Dat is wel een raadsel?! Wij kunnen niet begrijpen dat 

we dat niet zien. In de bijbel staan veel dromen en visioenen over een 

“nieuwe mooie” wereld, die verwachten dat het ooit voor iedereen goed 

zal gaan. Zou het zo kunnen zijn dat die “nieuwe” wereld zo mooi is 

omdat het donker en het verdriet er iets mee te maken heeft. Is alles niet 

voor niets geweest? Is het ONUITWISBAAR..?!  

ONUITWISBAAR gaat over…… een jongen die een meisje aanzet tot 

het maken van (naakt)foto’s om die vervolgens met hem te delen op 

snapchat. De beelden zijn alleen voor hem bedoeld maar zijn vrienden 

gaan er mee aan de haal. Iedereen kan ze zien. Het verhaal krijgt een 

verrassende wending. Een actuele problematiek. Het is een theaterstuk 

compleet met zang en humor, dat vraagt om een gesprek na afloop. 

Uiteraard is dat deel van het programma geheel vrijblijvend. Voor wie 

dat wil is Marije Kuipers van Jarabee aanwezig. Zij verzorgt een gesprek 

met en voor belangstellenden. Het is leerzaam en ondersteunend. Dit 

duurt maximaal een uur. Jarabee versterkt! Hun doelstelling is dat 

kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de 

ontwikkeling van de jongere in de weg staan. Van harte welkom!  

Datum: Vrijdagavond 19 januari 2018 

Aanvang 19.30 uur 

Waar:  Muziekschool De Sleutel, Diepenbrocklaan 41, Losser 

Entree: Vrije gift voor de gemaakte kosten. 

Wie zijn wij? Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12 

en 19 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie 

Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om voor jullie op te treden. En de 

groep wil STOF tot nadenken bieden. De stukken zijn door de groep zelf 

geschreven vaak naar aanleiding van een goed gesprek over een verhaal 

uit De Bijbel. De centrale vraag in dat gesprek is: “Wat betekent dat 

oude verhaal nu voor ons?” Het groepsproces vertaalt zich al vier jaar in 

een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal. 
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MEDEDELING  BEGRAAFPLAATS. 

 
Kerstversieringen op de graven dienen uiterlijk  

drie weken voor Pasen verwijderd te worden.  

Bij het in gebreke blijven, zullen deze door de  

begraafplaatsbeheerder worden verwijderd. 

Zie huishoudelijk reglement begraafplaats  

Maria Vlucht nr. 8.  

 

Wij hopen op uw medewerking, zodat onze begraafplaats er netjes uit 

blijft zien. 

 

De begraafplaatscommissie 

_____________________________________________________ 

 

 

 ADVENTSSAMENKOMST 

 
Op 3 december de eerste Adventzondag verzamelden zich circa 40 

mensen in de Hervormde kerk van Glanerbrug om het begin van de 

Adventstijd te vieren. Deze ontmoeting is ook bedoeld om elkaar tussen 

de Oase zomerseizoenen niet te veel uit het oog te verliezen. De kerk 

was aangenaam verwarmd en de kaarsjes op tafel gaven het geheel een 

sfeervol aanzien. Na de koffie en koek opende een van de bestuursleden 

de bijeenkomst met een woord van welkom. De korte meditatie had als 

thema “geloof en beleving” met de vraag hoe verwachtingsvol we de 

adventsgedachte vorm durven te geven. Vervolgens werden er 

Nederlandse en Duitse gedichten gelezen en klonken de bekende 

liederen die in welke taal ook het verlangen naar vrede en geborgenheid 

vertolken. Na elkaar goede feestdagen te hebben gewenst vertrokken de 

laatste bezoekers maar moeilijk om de sfeer en de warmte nog even vast 

te houden.  

 

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam  

 

Namens hen Anne de Vries. 
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PASTOR PRAAT 
 

“WIE  IS  JEZUS ?” 

 

“Wie is Jezus?”, dit is een serieuze vraag van 

een puber, die laatst op een middelbare school 

in Hengelo aan de leraar levensbeschouwing 

werd gesteld. De vraag is illustratief voor onze tijd. Jezus is voor 

velen een onbekende geworden. Op veel scholen, ook op 

katholieke scholen, komt hij niet of nauwelijks meer ter sprake. 

Waar katholieke met openbare scholen samen gaan – in 

Haaksbergen gebeurt dat – wordt Kerstmis gevierd als lichtjesfeest 

en verdwijnt de Kerststal uit school. In de parochie merken we dat 

jongere parochianen belangstellend zijn, maar van thuis of van 

school uit steeds minder geloofskennis hebben meegekregen. Onze 

oud-deken Zegveld uit Twente zei daarvan: “Het geloof verdampt. 

Er is sprake van religieus analfabetisme”. Het is om deze reden, 

dat we in onze parochies van Zuidoost Twente proberen om de 

voorbereiding op het ontvangen van sacramenten intensiever te 

maken en steeds meer de diepte te zoeken. Dat levert mooie 

gesprekken op. Het is de kunst om daarbij de tweede taal te leren 

kennen en spreken, die de taal van de kerk is. Die taal is niet plat, 

maar vaak symbolisch geladen. Achter verhalen en rituelen van de 

kerk gaan diepe lagen, betekenissen schuil, die uiteindelijk 

allemaal verwijzen naar het geheim, dat God in ons leven is. Wie 

het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 leest als een wetenschappelijk 

artikel zal het snel aan de kant gooien. We weten tegenwoordig 

wel beter. De oerknal of de evolutieleer is dan een beter alternatief. 

Maar wie leert om zo’n verhaal als geloofsverhaal te lezen, zal 

ontdekken, dat al die verhalen uit de bijbel veel over ons eigen 

leven te vertellen hebben; over de plaats die God daarin inneemt. 

In het scheppingsverhaal over hoe God aan het begin van alles 

staat, en dus misschien ook wel aan het begin van die oerknal. Je 

wordt er, als je de verhalen serieus neemt, een ander mens van.  
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Eigenlijk zou je de bijbel als de moderne google-machine kunnen 

zien, waarmee je God op het spoor komt. Want mensen zijn 

natuurlijk niet zo heel erg veranderd door alle eeuwen heen. We 

zijn nog steeds lief, jaloers, vrijgevig, argwanend, zorgeloos of 

juist vol zorgen, of hoe dan ook. Godservaringen van toen, kunnen 

ook onze ervaringen van nu zijn. Het is maar, hoe je naar het leven 

kijkt. Laatst bij de voorbereiding op de Eerste heilige Communie 

in Enschede hebben we kinderen gevraagd onder een poort door te 

lopen en zo over de drempel te stappen, het land van God binnen. 

Omdat het Advent was, hebben we de kinderen gevraagd daarbij te 

zeggen, waar zij naar uitzagen. Één jongetje kwam naar mij toe. 

Die vond dat veel te spannend en vroeg mij of hij om de poort 

heen naar zijn plek mocht lopen. Natuurlijk mocht hij dat. Maar zo 

spannend is het ook om dat land van God echt binnen te gaan. We 

zullen de komende jaren meer van volwassenen, van ouders en 

kinderen gaan vragen. Voor het doorgeven van het geloof is het 

belangrijk, dat ook de nieuwe generaties zich echt willen 

verdiepen en actief in de kerk mee gaan doen. In deze tijd, waarin 

iedereen veel te doen en veel te kiezen heeft, is dat een lastige. 

Maar kies er maar voor, redeneren we dan. Of niet. Geloven vraagt 

net als werk, sport, het opvoeden van kinderen, inzet, omgaan met 

teleurstellingen, focus, tijd en ruimte. Misschien komt geloof 

vanzelf, maar het gaat niet vanzelf. Ook geloof moet onderhouden 

worden en daar willen we als kerk graag bij helpen. En het is een 

genot voor pastores en parochianen om dat samen te doen. 

 

Pastoraal werker Frank de Heus 
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BOEKHOUDER  MARIA  VLUCHT  STOPT 

 

Na 7 enerverende jaren vind ik het welletjes. Mijn doel heb ik nu 

bereikt. Namelijk dat de jaarrekeningen t/m 2016 zijn uitgebracht. 

Daarom stop ik eind dit jaar met mijn functie. De accountant, 

i.o.m. de parochiepenningmeester, neemt nu mijn taken over. 

 

Na de fusie moesten in 2011 alle financiële administraties worden 

samengevoegd in één en hetzelfde systeem. Dit ging om 5 geloofs-

gemeenschappen Die taak namen Freddy Damhuis en ik als 

vrijwilliger, i.o.m. het bestuur, toen op zich. Sindsdien wordt er 

gewerkt met het boekhoudprogramma Navision. Vanaf volgend 

jaar komt hier het programma Exact voor in de plaats. Ook al een 

mooi moment om dan mijn taak over te dragen. 

 

Graag wil ik bestuur, pastores, locatieraden, alle collega’s en 

relaties heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking. In 

het bijzonder Gerda Levink en Herry Beernink van team 

Boekhouding. 

 

Blijf alstublieft onze mooie parochie steunen met uw geldelijke 

bijdrage. Deze is vooral in deze tijd onmisbaar! 

 

Goodgoan allemaal 

 

André Wagelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardus Majella                           15 



SPECIALE   WENSEN   MET   BETREKKING   TOT   MET NAME 

BEGRAVEN?  MAAK  ZE  TIJDIG  BESPREEKBAAR! 

Op de website van parochie “Maria Vlucht” vindt u onder het kopje 

“Begraafplaatsen” o.a. het Reglement en het Huishoudelijk Reglement. 

Deze reglementen zijn van toepassing op onze R.K. Begraafplaats in 

Overdinkel (en op de drie andere begraafplaatsen die tot onze parochie 

behoren). U vindt er informatie over de wettelijke regelgeving, over 

rechten en plichten, zaken die -met betrekking tot de begraafplaats- al 

dan niet mogelijk zijn. 

Toch vindt u er niet álle informatie, zo weet Tonnie Breuker (de 

begraafplaatsbeheerder) uit ervaring. Tijdens een commissievergadering 

gaf hij aan, af en toe geconfronteerd te worden met wensen van 

nabestaanden, die tevens een verzoek impliceren. Vragen als “we zouden 

graag willen dat vader op deze plek, b.v. onder die eik, begraven wordt” 

of “kan mijn zus in het graf van mijn ouders bij begraven worden”?  

Vaak worden deze vragen pas dan gesteld op het ogenblik dat de 

begrafenis geregeld wordt. Een periode die gekenmerkt wordt door 

emotie; soms ook een periode, waarbij een zekere tijdsdruk een rol 

speelt. Wanneer juist op dat moment de beheerder niet kan voldoen aan 

de persoonlijke wensen van nabestaanden, valt hen dat rauw op het dak, 

leidt dat soms tot een situatie van onbegrip. Voor beide partijen een 

onplezierig kwestie, een situatie die iedereen liever had willen 

voorkomen. Misschien is het toch mogelijk om een dergelijke situatie te 

voorkomen. Want persoonlijke wensen m.b.t. begraving zijn soms al in 

een vroeg(er) stadium bekend; wanneer deze dan tijdig met de beheerder 

van de begraafplaats besproken worden, is er meer -en betere- 

gelegenheid om gezamenlijk tot een uitkomst te komen, waar beide 

partijen zich in kunnen vinden. Let wel: in deze geldt ook, dat de 

reglementen de uiteindelijke kaders vormen. 

Samenvattend en tevens het verzoek van de begraafplaatscommissie: heeft 

u -of een familielid-  specifieke wensen met betrekking tot een begraving 

op de begraafplaats? Informeer tijdig bij de commissie (Tonnie Breuker) 

naar de mogelijkheden of de alternatieven. Op deze wijze kunnen -in een 

al moeilijke periode- (extra) teleurstellingen voorkomen worden. 

 

Tonnie is telefonisch bereikbaar: 06 12811266  

of per e-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 

Namens Begraafplaatscommissie Overdinkel 
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VERHUIZEN? 

 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 

    Geloofsgemeenschap H. Gerardus Majella 

Hoofdstraat 76 7586 BV Overdinkel 

Bereikbaar via de gastdames 

Maandag t/m vrijdag  

van 10.00 tot 11.30 uur  

(woensdag gesloten). 

 053-5381304                                              

E-Mail: gastdamesgmpo@kpnmail.nl 

_____________________________________________________ 

 

LAUDATO SI: oproep tot zorg om de aarde 
Lezing: Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) 

Steeds meer wordt de aarde en al het leven op onze planeet bedreigd 

door de hoge levensstandaard en het consumptiegedrag van de moderne 

mens. We kampen met problemen rond het milieuvervuiling en 

klimaatveranderingen. Al het leven op onze aarde ondervindt daarvan 

ernstige gevolgen. Als we zo doorgaan kan de aarde het leven niet meer 

dragen. In zijn encycliek Laudato Sí deelt paus Franciscus de warme 

zorg voor Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het 

geloof wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst de 

aarde als ons gemeenschappelijk huis een goed thuis kan zijn. Paus 

Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods geschenk aan 

ons, om in dankbaarheid van te leven en om van te genieten en als een 

sacrament van God-met-ons  mensen. Geraakt door deze encycliek wil 

pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) ons laten delen in de 

inspirerende kanten van het pauselijk schrijven alsmede van de 

eenvoudige praktische handreikingen waarin we  kunnen genieten en 

zorg kunnen dragen voor de schepping. Allen van harte welkom, indien 

mogelijk graag opgave vooraf. 

Wanneer: dinsdag 20 februari, 19.30 uur 

Waar: Klooster Franciscanessen,  

Huize Elisabeth,   Gravenallee  11, Denekamp 

Kosten: € 7,50 ( inclusief koffie/thee) 
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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 18 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

 

Zo 21 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

    m.m.v. dames- en herenkoor  

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr.  

  Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

Intenties Frans Zuithof, Harry Visser, jgd. Bernhard Elferink 

  jgd. Mini Wolters-Nordkamp,  

  jgd. Henk olde Hanter, jgd. Job Morshuis,  

 

 

Do 25 jan. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

 

Za 27 jan. 19.00 uur Woord en Communieviering  

    m.m.v. kinderkoor  

  Voorgangers Anita olde Bolhaar en 

    Liane Grotheus 

  Acol.  Niek, Sem en Tess Wilke 

Intenties Annie Gröniger-Monnikhof, Dini ter Denge 
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*OVERLEDEN *    Annie Gröniger – Monnikhof      1942-2017 

 
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend 

nimmer klagend, altijd stil dragend 

Moedig ging je door, steeds weer 

tot op het laatste moment 

toen kon je niet meer 

 

Diep bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons en anderen 

heeft betekend, hebben we op 25 november afscheid moeten nemen van 

mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en allerliefste 

oma. Ma zorgde graag voor anderen, bood hulp waar het nodig was. Ze 

werkte met veel plezier in en om het huis en in de tuin. Ze was blij als 

we met z’n allen bij elkaar waren en als de kleinkinderen kwamen 

logeren.  

Ma en pa hadden het goed samen, bijna 50 jaar getrouwd en nog altijd 

veel samen doen: voetbal kijken, rondrijden in de buurt of koffie drinken 

bij familie en vrienden. En wat er ook gebeurde, altijd ging ze weer door, 

vastbesloten, positief en gelovend in een goede afloop. Nooit twijfel, 

nooit klagen.  

Bijna acht jaar geleden kreeg ma een niertransplantatie na meer dan vijf 

jaar dialyseren. We waren zo blij. Ze was heel dankbaar voor de “extra 

tijd” die ze had gekregen. Na de zomer ging haar gezondheid snel 

achteruit en dit keer geloofde ma niet meer in een goede afloop. Ze was 

grotendeels afhankelijk van anderen geworden: “zo ben ik niet” zei ze; 

ma was altijd degene die anderen hielp. 

De manier waarop ze van ons is heengegaan typeert ma ten voeten uit. 

Ze heeft tot het einde toe de regie in eigen hand gehouden. We zijn heel 

dankbaar dat we met z’n allen afscheid hebben kunnen nemen en dat ze 

ons verteld heeft hoe ze afscheid wilde nemen. Haar rust geeft ons kracht 

met dit grote verlies om te gaan.  

 

Bedankt voor alles ma, we zullen je missen. 

 

Wij danken u hartelijk voor uw steun, belangstelling en medeleven. 

 
Familie Gröniger 

 

Gerardus Majella                           13 

http://www.mariavlucht.nl/vieringen


* JARIG *  

Mevr. Wegman-olde Hanter, die op 24 januari 80 jaar hoopt  

te worden. 

Dhr. J. op de Weegh, die op 8 februari 80 jaar hoopt te worden. 

Dhr. H. Noordkamp, die op 12 februari 85 jaar hoopt te worden. 

Mevr. Eulderink, die op 21 februari 80 jaar hoopt te worden. 

Mevr. Lohuis, die op 25 februari 85 jaar hoopt te worden. 

Mevr. de Wals, die op 28 februari 80 jaar hoopt te worden. 

Mevr. Masselink, die op 14 maart 85 jaar hoopt te worden. 
 

* GEDOOPT * 

Wij feliciteren de ouders/verzorgers van  

 - Yara olde Bolhaar en 

 - Isa Kuipers 

die op 6 januari 2018 door de doop in onze gemeenschap zijn 

opgenomen. 

 

* MEDEDELINGEN * 

Parochieblad 

Het volgende parochieblad komt uit op 7 maart 2018. 

Kopij kunt u tot 1 maart 2018 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 
 

Opgeven misintenties 

Intenties voor de vieringen van 8 maart t/m 19 april 2018 moeten 

zijn doorgegeven vóór 1 maart 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. 

 

12                        Gerardus Majella 

Do 1 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

Vr 2 febr. 18.30 uur Maria Lichtmis en Blasiuszegen 

   Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

 

 

Do 8 febr. 09.00 uur Carnavalsviering  

   Pax Christieschool  

   in de kerk 

    

Do 8 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

Za 10 febr. 19.00 uur Eucharistieviering   

    Samenzang  

Voorganger Pastoor Monninkhof, pr. 

  Lektor  Liane Grotheus 

  Acol.  Veerle en Aafke Postma,  

    Sofie en Gijs Luijerink 

Intenties Dini ter Denge, Herman Meulenbroek,  

  jgd. Hendrik Munsterman 

 

Wo 14 febr. 19.0 0  Aswoensdag 

   Themaviering 

   m.m.v. Dynamique 

Voorganger Parochiële Werkgroep 
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Do 15 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

 

Zo 18 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

    Aansluitend koffie drinken !! 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor Kortstee, pr. 

Lektor  Evelien Beuting 

  Acol.  Niek, Sem en Tess Wilke 

Intenties Johan Jansink en familie, ouders Visser-Uitzetter,  

  Hanny Visser, ouders Scheffer-Hannink,  

 

Do 22 febr. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

Za 24 febr. 19.00 uur Meditatieve Viering   

    m.m.v. Syrisch-Orthodox koor 

  Voorgangers Pastor C. Berbée, pw. en  

  Lektor  Anita olde Bolhaar 
   
 

Do 1 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

Vr 2 mrt. 18.30 uur Eucharistieviering  

    en aanbidding 

  Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
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Zo 4 mrt. 09.30 uur Woord en Communievering 

    Aansluitend koffie drinken !! 

    m.m.v. dames- en herenkoor 

Voorganger Pastor Berbée, pw. 

Lektor  Helma Kraesgenberg 

  Acol.  Jet en Pim Luijerink, Luca Nijhuis 

  

 

Do 8 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

 

Za 10 mrt. Presentatie-viering 1e Heilige Communie 

  19.00 uur Communieviering 

    m.m.v. kinderkoor 

  Voorganger Pastor C. Berbée, pw. 

  Acol.  Christine en Birgit Mollink 

Intenties Frans Zuithof, Liesbeth Werger-Sensken 

 

 

Do 15 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie Martinus Riesewijk 

 

 

Zo 18 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering 

   m.m.v. dames- en herenkoor 

 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 Lektor  Liane Grothues 

  Acol.  Wout en Cas Elferink 

Intentie ouders Morshuis-Elfrink 
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