
Voorwoord Marcel Brueker bij parochieavond Glanerbrug op maandag 21 maart 2022 

 

Beste medeparochianen, 

Allereerst iedereen van harte welkom , een bijzonder woord van welkom voor onze pastor Paul 

Daggenvoorde tevens voorzitter van de parochieraad van Maria Vlucht , Jan Olde Heuvel de vice 

voorzitter en Ton Melcherts secretaris van de parochieraad en Carla Berbée pastoraal werkster. Zij 

zullen daar waar wij als locatieraad eventueel het antwoord op uw vragen schuldig moeten blijven  

hopelijk uw vraag wel kunnen beantwoorden. 

Namens de locatieraad zitten hier aan tafel Leny Kloppers en mijn persoon Marcel Brueker. Wij zijn 

momenteel de twee overgebleven leden van de locatieraad. Mien Besseler en Gerard Hammer zijn 

kortelings uit de raad gestapt. Mien met als reden zij  dit jaar 90 wordt en ze is niet meer zo mobiel 

als dat ze graag zou willen zijn. Ze doet nog wel enkele zaken omtrent begrafenissen dit in nauw 

overleg met Benno Masselink en indien er activiteiten in het parochiehuis zijn zoals koffie drinken na 

afloop van een dienst of een koffietafel na afloop van een begrafenis. Dit dan weer in samenwerking 

met Cor Kwakman. Gerard Hammer is om gezondheidsredenen gestopt. Na het overlijden van zijn 

vrouw Inca is zijn gezondheid ook zienderogen achteruit gegaan. Voor herstel is een zware operatie 

noodzakelijk en  deze operatie zal binnenkort plaatsvinden. Maar dan volgt er nog een lang 

revalidatieproces. Wij als parochie willen overigens op zondag 8 mei a.s. tijdens of na afloop van de 

mis afscheid van hen nemen. 

Wat is de bedoeling van deze eerste avond. ( dat er meerdere avonden zullen volgen is zeker.) 

Wij willen met jullie als parochianen in gesprek om te praten over de toekomst van onze parochie. 

De avond willen we ook alleen maar daar aan besteden. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u 

misschien nog zaken spelen die opgelost en of besproken moeten worden maar dat niet vanavond , 

nu willen we alleen vooruit kijken en proberen te komen tot weer een bloeiende parochie voor de 

komende jaren. Dit gesprek hadden we al veel eerder met u allen willen voeren maar door corona 

kregen we niet de gelegenheid dit te organiseren. Op het moment dat er weer toestemming werd 

gegeven hebben we ook direct deze avond vastgelegd. Vooraf willen we nog wel graag gezegd 

hebben dat er van geen enkele kant momenteel druk op ons ligt om maatregelen te nemen. Van het 

parochie bestuur hebben we diverse keren aangegeven gekregen dat van sluiting van onze parochie 

tot op dit moment geen enkele sprake is. Maar als locatieraad was er wel dringend behoefte  om met 

u parochianen in gesprek te gaan. 

Waarom dan deze avond , wel er spelen twee dringende zaken allereerst hoe gaan we de toekomst 

in met onze parochie.  

1. En dan met name met het huidige kerkgebouw. De bodem van de schatkist is in zicht en veel 

extra inkomsten verwachten we niet in de komende tijd. Wel veel extra uitgaven denk aan de 

energiekosten , de verzekeringspremies die explosief stijgen en er moet behoorlijk wat geld 

besteed worden aan enkele noodzakelijke reparaties aan de kerk. Met onze huidige 

geldstromen kunnen we dat niet opvangen. Gelukkig staan we er niet alleen voor en omdat 

we deel uit maken van Maria Vlucht kunnen die ons nog wel even helpen maar ook dat gaat 

niet eeuwig door. Vandaar de vraag wat gaan we doen , welke ideeën leven er binnen de 



parochie en zijn deze uitvoerbaar en wat ook belangrijks is zijn deze ook betaalbaar. Wat 

bezitten we nog als parochie , in eerste plaats natuurlijk de kerk , de pastorie met daarachter 

nog een stuk grond. Dan hebben we nog het parochiehuis begrensd door de vroegere 

Gerardus en Mariaschool en dat is het wel.   In de praktijk komt het erop neer dat hooguit 2 a 

3 keer per jaar de kerk goed gevuld is en dat meestal bij een uitvaart. Maar in de huidige tijd 

merken we dat echt grote opkomst bij plechtigheden een uitzondering is. Vraag is dan ook 

moet je verder met de kerk zo als die nu is , moet je intern aanpassingen doen of moet je 

naar andere opties kijken. En dat is hetgeen wij van jullie als parochianen willen horen. Waar 

denken jullie aan , wat zien jullie als eventuele oplossing , wat leeft er binnen de parochie. 

We kunnen ons voorstellen dat deze vraag misschien onverwachts bij u op het bord komt en 

u daarover moet nadenken. Dat kan want zoals al aangegeven deze avond krijgt zeker een 

vervolg. Toch hopen we dat er vanavond nog suggesties komen en wat ook belangrijks is dat 

er mensen opstaan die in een werkgroep willen meedenken over dit probleem. 

2. Het tweede probleem: wat op tafel ligt en dat is in onze ogen nog veel urgenter, er zullen 

vrijwilligers bij moeten komen om alles binnen onze kerk draaiende te houden. Met name zal 

er een uitbreiding moeten plaatsvinden in de pastoraatsgroep. Gelukkig hebben we nog twee 

dames die zich hiervoor inzetten. Het is echter onmogelijk voor hen om dit op deze manier 

vol te houden. Er zijn in een kerkelijk jaar diverse plechtigheden die voorbereid moeten 

worden, denk hierbij aan de normale vieringen - Aswoensdag – Palmzondag – Allerzielen en 

zo zijn er veel meer vieringen die voorbereiding vergen. Het is dus dringend nodig dat zij hulp 

krijgen. Op het secretariaat zoeken wij ook versterking , we hadden het graag drie ochtenden 

in de week bezet maar dat lukt niet .En denk nu niet secretariaat dat zal veel schrijfwerk 

vergen dat is niet het geval. Het is veel meer het opnemen van de telefoon en bellers van 

info voorzien of indien de info niet direct voorhanden is het nummer noteren en de vraag 

uitzetten binnen de parochie. Het boeken van misintenties en het lezen van de e mails en 

deze doorsturen naar haar of hem die deze dan gaan beantwoorden. Ook wij als locatieraad 

hebben dringend versterking nodig. Met twee personen is het niet mogelijk om in deze tijd 

alle werkzaamheden die er in dit jaar komen te verrichten. Minimaal twee  personen   zullen 

er bij moeten komen.  Daarnaast kunnen de koren heel goed nieuwe zangers gebruiken , de 

acolieten en misdienaars hopen op uitbreiding kortom op alle fronten is hulp dringend 

noodzakelijk. 

We willen u niet de consequenties onthouden wat er gaat gebeuren als er geen of onvoldoende hulp 

komt. Natuurlijk komt of komen er nog een of meerdere avonden om met name over de toekomst 

van de kerk te discussiëren. Maar dit kalenderjaar zal er duidelijkheid moeten zijn. Kunnen alle 

commissies en werkgroepen hun werk doen zonder dat ze overbelast worden is er een plan voor de 

toekomst van de kerk. Zo niet dan zou het heel goed kunnen zijn dat we als locatieraad het besluit 

moeten nemen onze functie ter beschikking te stellen. Dan is het het parochiebestuur die gaat 

beslissen wat er met onze parochie gaat gebeuren. Wij als parochie zijn dan de totale regie kwijt en 

zullen ons dan moeten schikken in ons lot. Dan is er niets meer mogelijk geen dopen , geen 

huwelijkssluitingen geen uitvaarten geen erediensten. Voor alles wat met kerkelijke vieringen te 

doen heeft zijn we dan aangewezen op bijv. Losser , Overdinkel of Lonneker. Waarschijnlijk zijn we 

dan de eerste parochie die niet op beslissing van het bisdom gaat sluiten , maar dat we moeten 

sluiten omdat we niet voldoende kader hebben om de kerk en de daarbij behorende diensten in 

stand te houden.  



Als locatieraad en met ons meerdere parochianen zullen dat verschrikkelijk vinden. Om iets waar 

onze ouders en grootouders jaren voor hebben geijverd nu na 119 jaar te moeten opgeven. Het 

enige tastbare bewijs van deze parochie zou dan het kerkhof zijn en eerlijk gezegd dat willen wij en u 

hopelijk ook niet.    

Marcel Brueker, voorzitter locatieraad geloofsgemeenschap Glanerbrug 

 

 

 

 

 

 

   


