Notulen Parochieavond Glanerbrug - maandag 2 mei 2022
Over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug, hoe we verder kunnen en wat we nodig
hebben om verder te gaan. Tweede bijeenkomst.
Aanwezig:
Locatieraad:

Marcel Brueker (voorz.), Leny Kloppers (alg. lid), Henk van der Meer en Yvonne
Weber (aspirantleden)
Pastoraatgroep: Marije Vinke
Parochiebestuur: Paul Daggenvoorde (voorz.), Jan Olde Heuvel (vice voorz.)
Pastores:
Paul Daggenvoorde (pastoor)
Notulist:
Rietie Kenter
Parochianen:
ca. 50 parochianen
Opening
Marcel Brueker, voorzitter van onze locatieraad, opent de vergadering met goed nieuws dat er n.a.v.
de laatste vergadering op 21 maart, nieuwe vrijwilligers zijn gevonden op cruciale plekken.
Nieuwe vrijwilligers
Gelukkig hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld voor de volgende werkgroepen:
• Locatieraad: Henk van der Meer en Yvonne Weber zijn na goede gesprekken voorlopig op
proef bij de locatieraad.
• Pastoraatgroep: twee personen hebben zich gemeld en zullen deze maand overleggen met
de pastoraatgroep om hen te komen versterken. Zij zullen bespreken hoe ze vorm kunnen
geven aan meer vieringen, zoals op de vierde zondag van de maand.
• Secretariaat: het secretariaat is weer voldoende bemenst, zodat die weer open kan op
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur. Mensen kunnen hier terecht voor
algemene vragen, doorgeven van verhuizingen, dopelingen en het aanvragen van
misintenties en dergelijke.
• Parochiekrantbezorgers: er zijn vrijwilligers gevonden voor het rondbrengen van de
parochiekrant.
• Inventariseren parochiebestand: er is een discrepantie tussen de 3500 parochianen die
ingeschreven staan en de 750 parochianen die een parochiekrant ontvangen. Dit verschil
wordt onderzocht.
• Er is een klusjesman gevonden die kan ondersteunen bij onderhoud.
Locatieraad
De locatieraad vergadert één keer maand met elkaar op de eerste maandag. Dus als u de sirenes
hoort, weet u dat zij om 14.00 uur die dag bij elkaar komt!
Iedereen die vragen, ideeën, problemen of opmerkingen heeft, is welkom om dan te komen vanaf
14.30 uur. Op tweede Pinksterdag zal er geen vergadering zijn.
De samenstelling van de locatieraad is nu:
• Marcel Brueker – voorzitter vergaderingen en contactpersoon parochiebestuur,
aandachtsveld: gebouwen (kerk, pastorie, parochiehuis)
• Leny Kloppers – secretaris, aandachtsveld: parochiesecretariaat
• Yvonne Weber – aandachtsveld: pastoraatgroep en ziekenbezoekers
• Henk van der Meer – aandachtsveld: dames- en herenkoor

Financiën
Hoewel onze situatie niet rooskleurig is, willen we de hoop niet opgeven.
• Actie Kerkbalans (januari): in navolging van Enschede en Losser willen we lopers zoeken voor
het ophalen van bijdragen voor de Actie Kerkbalans; vrijwilligers lopen dan in hun eigen wijk.
o Let op: het gaat hier om de bijdrage voor de eigen kerk, waarvoor altijd een folder
met begroting wordt ingevoegd in de parochiekrant van januari. Hier wordt altijd
parochianen gevraagd om zelf een bijdrage over te maken op de genoemde rekening
van onze eigen kerk.
o Vraag: is het mogelijk een QR-code te laten scannen, omdat veel mensen geen
contant geld meer in huis hebben. Collectanten doen dit inmiddels ook (nav
opmerking van Angela Bosman). De locatieraad zal dit idee onderzoeken.
• De envelopjes die bij de parochiekrant zijn ingevoegd voor Adventsactie (december) en
Vastenactie (vastentijd) dragen niet bij aan ons eigen financieel tegoed. Deze acties zijn
bedoeld voor de goede doelen die door deze acties worden ondersteund (nav opmerking van
Herry Beernink).
Toekomst Kerk en Parochiehuis, werkgroep Toekomst
Nogmaals benadrukt Marcel Brueker dat er nu nog geen dwang vanuit het parochiebestuur bestaat
om onze kerk te sluiten. Maar het is wel belangrijk om alvast na te denken over hoe we verder
moeten wanneer het toch zover komt. Er moet duidelijk worden hoe we in de toekomst Kerk willen
blijven cq als geloofsgemeenschap willen blijven bestaan.
We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen kijken naar andere kerken die hier al mee
bezig zijn. Marcel Brueker, Jaap van de Vegt, Hans Richters en Hennie Nijenhuis vormen nu een
werkgroep die hier verder mee aan de slag gaat. Ideeën blijven welkom bij hen.
Ideeën van de aanwezigen:
• Bert Gering: We moeten vooral nadenken over hoe we meer mensen in de kerk krijgen. Een
preek moet meer maatschappelijk betrokken zijn en mensen inspireren; muziek kan mensen
naar de kerk toetrekken, zoals met concerten van bv Wilhelmina of andere
verenigingen/koren.
• Marcel Brueker: Een Twentse mis trekt veel parochianen; deze mogelijkheid wordt
voorgelegd bij de pastoraatgroep.
• Leo Elfrink: Het is belangrijk kinderen meer te betrekken bij de kerk, zoals vroeger Germaine
Hering deed met het maken van Palmpasenstokken en lampionnen met St. Maarten.
Activiteiten en vieringen zouden meer kenbaar moeten worden gemaakt in de media, zoals
in de Grensstreek maar ook in de Hallo Losser en Week van Losser.
• Marcel van der Straat: Hoe staat het met de inventarisatie van de parochianen; staan er bv
ook uitgevlogen kinderen bij op?
o Angela Bosman: op de lijst van parochianen (die zij heeft gekregen en na wil kijken),
staan maar weinig gegevens; vrijwel geen emailadressen of telefoonnummers, dus
het is erg moeilijk om deze te controleren.
• Jan Tjoonk: Is het mogelijk, omdat de kerk niet elk weekend gebruikt wordt, om ook af en toe
de kerk te laten gebruiken voor een Poolse viering en daar een Poolse priester voor te laten
gaan? Nu zijn er slechts enkele Poolse vieringen in Hengelo, terwijl in Glanerbrug en
omgeving een grote Poolse gemeenschap is.
• Hans Mulder: kunnen er meer kindervieringen komen, bv aan het begin van het seizoen?
Meer feestelijke vieringen voor kinderen trekken meer jonge mensen.

Afsluiting
Zondag 8 mei om 10.30 uur wordt aan het einde van de viering afscheid genomen van Mien Besseler
en Gerard Hammer. In het parochiehuis is aansluitend koffie en een drankje. Komt allen!
Er komt nu voorlopig geen vervolgavond. De locatieraad en pastoraatgroep gaan eerst aan de slag
met alle ideeën en voorstellen die geopperd zijn.
U zult via de parochiekrant op de hoogte worden gehouden van de voortgang!
Contact locatieraad:
• Als u ideeën of problemen wilt doorgeven of u aan wilt melden als vrijwilliger, meld u zich
dan bij onze voorzitter Marcel Brueker, marceltruus@ziggo.nl, tel. 06-520 870 96. Hij zal met
de locatieraad zorgen dat uw vraag bij de juiste werkgroep terecht komt.
• Elke eerste maandag van de maand om 14.30 uur (behalve in juni ivm Pinksteren), kunt u
terecht bij de vergadering van de locatieraad in het parochiehuis.

Werkgroepen die nog vrijwilligers nodig hebben:
• Nieuwe werkgroep Toekomst Kerk en Parochiehuis Glanerbrug
• Kerkbalans/Financiën
• Jongerenwerkgroepen (jongeren- en kindervieringen, eerste communie, vormsel, vervolg)
• Bezoekwerk
• MOV-groep
• Kinderactiviteiten (knutselen rond Palmpasen, Pasen, St. Maarten, andere feestdagen)
• Koren
• Acolieten en misdienaars

Op de hoogte blijven:
• Onze parochiekrant blijft de eerste bron van nieuws uit onze geloofsgemeenschap.
• Elke woensdag verschijnt een parochiële nieuwsbrief van ons pastoresteam voor de hele
parochie Zuidoost Twente (Maria Vlucht, Enschede en Haaksbergen), waarin oproepen
kunnen worden gedaan en activiteiten (kunnen) worden aangekondigd, ook van onze kerk.
U kunt deze ook elke woensdag ontvangen:
o Stuur een mailtje naar het centraal secretariaat: secretariaat@mariavlucht.nl dat u de
nieuwsbrief wilt ontvangen en u komt op de mailinglijst te staan.
o Deze nieuwsbrief verschijnt in de loop van elke woensdag op de website
www.mariavlucht.nl en wordt aangekondigd op de Facebookpagina’s
www.facebook.com/Mariavlucht en www.facebook.com/HRozenkrans én op de
MijnRKKapp: gemakkelijk te installeren op uw mobiel, zie
https://www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app

