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Notulen Parochieavond Glanerbrug - maandag 7 november 2022 

Over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug, hoe we verder kunnen en wat we nodig 

hebben om verder te gaan. Derde bijeenkomst. 

Aanwezig:  
Locatieraad: Marcel Brueker (voorz.), Leny Kloppers (alg. lid), Henk van der Meer en Yvonne 

Weber 
Pastoraatgroep: Marije Vinke 
Parochiebestuur: Paul Daggenvoorde (voorz.), Jan Olde Heuvel (vice voorz.), Ton Melcherts (secr.) 
Pastores: Paul Daggenvoorde (pastoor), Carla Berbée 
Notulist: Rietie Kenter 
Parochianen:  ca. 30 parochianen 

 

Opening 

Marcel Brueker opent de vergadering samen met pastoor Daggenvoorde. We gedenken José 

Wessendorp, die afgelopen weekend plotseling is overleden met het aansteken van een kaars. Wij 

zijn haar dankbaar voor haar grote inzet voor onze geloofsgemeenschap. Ook denken we daarbij aan 

onze trouwe parochianen Willy Dood en Herman Bottenberg, die ons begin oktober zijn ontvallen. 

Wij bidden een Wees Gegroet. 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 25 november a.s. is er een vrijwilligersavond voor iedere parochiaan die zich op welke manier 

ook inzet voor onze geloofsgemeenschap. De avond begint om 19.00 uur met een eucharistieviering 

in onze kerk en gaat verder in het parochiehuis. U bent van harte welkom! 

 

Opzet van deze avond 

Deze avond licht de locatieraad de zes opties toe voor onze geloofsgemeenschap, die door de 

werkgroep Toekomst worden voorgesteld en waaruit parochianen kunnen stemmen. De 

stemprocedure wordt toegelicht. Parochianen kunnen vragen stellen. Deze avond wordt dus nog niet 

gestemd. 

 

Toekomst woord- en communievieringen 

Pastoor Daggenvoorde reageert op de brief van kardinaal Eijk en licht toe dat woord- en 

communievieringen zullen blijven bestaan, ook na vijf jaar. Kardinaal Eijk wil meer nadruk leggen op 

eucharistievieringen, maar dat betekent niet dat woord- en communievieringen helemaal worden 

afgeschaft: deze zullen blijven bestaan, met name in doordeweekse vieringen, evenals andersoortige 

vieringen (gebedsvieringen, speciale koren etc.). Parochiële voorgangers blijven nodig en welkom! 

Lees de uitgebreide toelichting op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/woord-en-

communievieringen-worden-niet-afgeschaft  

 

Werkgroep Toekomst 

De werkgroep Toekomst bestaat uit Marcel Brueker, Jaap van de Vegt, Hans Richters en Hennie 

Nijenhuis. Zij hebben zich gebogen over de vraag wat we kunnen doen om met of zonder kerk 

geloofsgemeenschap te kunnen blijven en dit voorgelegd aan de locatieraad en het parochiebestuur 

van Maria Vlucht. Vanaf vrijdag 9 december ligt een intekenlijst en liggen stembiljetten op het 

secretariaat. De stemprocedure wordt na de opties uitgelegd. 

Zondag 8 januari 2023 na de Nieuwjaarsbijeenkomst zullen de stemmen geteld worden.  

https://www.mariavlucht.nl/actueel/woord-en-communievieringen-worden-niet-afgeschaft
https://www.mariavlucht.nl/actueel/woord-en-communievieringen-worden-niet-afgeschaft


2 

 

Opties voortbestaan geloofsgemeenschap Glanerbrug 

De werkgroep Toekomst stelt de volgende opties voor. Hieruit kunt u kiezen en voor één optie 

stemmen: 

1. We laten de situatie zoals die is.  

• We gaan nu al richting negatief vermogen én de energiekosten zijn inmiddels flink 

gestegen. We zitten dus in een koude kerk en ons financiële tekort zal alleen maar groter 

worden. Het risico van deze optie is dat ofwel het parochiebestuur Maria Vlucht ofwel 

het bisdom zal moeten ingrijpen.  

• Een deel van de kerk verhuren en/of verbouwen is geen optie. Evenmin een grote 

onderhoudsbeurt; dat kunnen we niet financieel dragen. 

2. Meer gebruik maken van het parochiehuis. 

• Hier ook gebeds-, woord- en communie- en eucharistievieringen en andere activiteiten 

houden.  

• Wanneer de kerk wel gebruikt wordt, zal een extra bijdrage worden gevraagd (bv bij 

verzoek om gebruik van de kerk bij uitvaart, jubileum, huwelijk of scholen). 

• In deze optie kiezen we ervoor om niet beide gebouwen in de verkoop te doen.  

• Omdat de kerk ook zonder vieringen geld kost, blijft dit een kostenpost.  

• Eventuele aanpassingen zijn dan nog wel nodig (onderhoud e.d.). 

3. Kerk én pastorie verkopen.  

• Dit zal een emotionele beslissing zijn, omdat er aan onze kerk vele herinneringen kleven. 

Wij hebben dan als geloofsgemeenschap geen zeggenschap meer over de kerk. De 

eigenaar beslist wat er met het gebouw zal gebeuren.  

• Met de opbrengst kan het parochiehuis aangepast en onderhouden worden. We hebben 

in deze optie dus alleen het parochiehuis nog. Daar kan, als boven, wel veel 

georganiseerd en gevierd worden! 

4. Kerkgang verplaatsen naar het Ariënshuis. 

• Sommige parochianen maken al gebruik van deze mogelijkheid. Dit is echter (nog) niet 

structureel afgesproken met het Ariënshuis. Bovendien is het Ariënshuis 

verantwoordelijk voor de vieringen; deze zullen niet altijd door pastores worden 

voorgegaan. Ook zal er geen zeggenschap zijn over het koor of het organiseren van 

andere parochiële activiteiten; daar zal wellicht ook huur voor worden gevraagd.  

• Overleg met Ariënshuis zal volgen als voor deze optie gekozen wordt. 

5. Kerk en pastorie verkopen aan de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. 

• Zij hebben aangegeven belangstelling te hebben voor onze kerk en het voordeel is dat 

het een religieus gebouw zal blijven.  

• Wij zouden als geloofsgemeenschap het gebouw kunnen huren wanneer we er gebruik 

van willen maken, maar hebben er verder geen zeggenschap meer over. Onze activiteiten 

zouden we met hen moeten afstemmen en de vraag is of dat elkaar dan niet overlapt. 

6. Kerk, pastorie én parochiehuis verkopen.  

• Als deel van parochie Maria Vlucht kunnen we ook kerken in Losser, Lonneker of 

Overdinkel. Het geld van de opbrengsten gaat dan naar de parochie. We moeten dan wel 

altijd zoeken naar een geschikte ruimte om elkaar te ontmoeten bij sociale activiteiten. 

Een uitgebreide toelichting op alle opties kunt u nalezen in het woord van de voorzitter, zie bijlage 

“Voorwoord voorzitter en toelichting op opties geloofsgemeenschap Glanerbrug”. 

 

Pastoor Daggenvoorde benadrukt dat wij met het parochiehuis GOUD hebben: een royale ruimte 

waarin gevierd en ontmoet kan worden. Vele geloofsgemeenschappen hebben zo’n gebouw niet en 

moeten ruimtes huren!  
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Stemprocedure 

Vanaf vrijdag 9 december staat er een gesloten stembus op het secretariaat. Het secretariaat is open 

op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur. 

Deze stembus staat ook op 24 december bij de Kerstmis in de kerk én bij de Nieuwjaarsmis 

en -bijeenkomst. Er kan gestemd worden tussen 9 december en 8 januari. 

Bij het secretariaat kunt u vanaf vrijdag 9 december aldus stemmen: 

• U schrijft uw naam op de intekenlijst, zodat kan worden nagegaan dat u parochiaan bent van 

onze geloofsgemeenschap. 

• U krijgt een stembiljet waarop u uw naam NIET hoeft te schrijven. U stemt dus anoniem. U mag 

één stem uitbrengen op uw stembiljet en in de stembus deponeren. U mag het stembiljet ook 

eerst mee naar huis nemen en op een later moment in de stembus deponeren. 

• U mag ook stemmen voor een andere parochiaan, mits die naam op de intekenlijst wordt 

vermeld en er niet meer dan één stem wordt uitgebracht. 

• Stembiljetten zijn alleen genummerd, zodat bij de telling kan worden vastgesteld of het aantal 

uitgebrachte stemmen overeenkomt met de intekenlijst. 

 

Vragen van parochianen 

• Herman Kloppers: waarom is een verbouwing nodig van het parochiehuis?  

o Locatieraad: bij optie 3 en optie 5 zal geld vrijkomen waarmee standaard onderhoud van het 

parochiehuis kan worden bekostigd. Misschien zullen meerdere aanpassingen van het 

parochiehuis nodig zijn, maar dat wordt daarna beslist. 

o Parochiebestuur: om de kerk te laten onttrekken aan de eredienst moeten we eerst weten 

wat we willen, voordat we kunnen speculeren over de opbrengsten. 

• Bert Gering: Wie is de eigenaar van onze kerk? Waar gaat het geld naartoe? 

o Parochie Maria Vlucht is niet alleen Losser, maar de overkoepelende parochie van 

Glanerbrug, Losser, Overdinkel en Lonneker. Deze geloofsgemeenschappen vallen allemaal 

onder hetzelfde parochiebestuur van Maria Vlucht. Het parochiebestuur zetelt weliswaar in 

Losser, maar het geld gaat niet naar de kerk in Losser. Het parochiebestuur beheert de 

gebouwen. Opbrengsten uit verkoop gaan voor een gedeelte naar het bisdom; de rest wordt 

verdeeld over alle geloofsgemeenschappen.  

NB: Parochie Maria Vlucht is tien jaar geleden ontstaan en is een overkoepelend parochieverband. 

Gebouwen, bestuurslast en pastores delen we allemaal met elkaar! Parochie Maria Vlucht beheert 

dus één portemonnee voor alle geloofsgemeenschappen. Niet alle (kerk-)gebouwen kunnen worden 

onderhouden als er te weinig draagkracht voor is. 

 

• Carla Meekes: Moet het parochiehuis niet gewijd worden alvorens het gebruikt kan worden voor 

de eredienst? 

o Pastoor Daggenvoorde: dat is niet nodig; we hebben hier geen gewijd altaar en het 

parochiehuis zelf hoeft niet gewijd te worden zoals een kerk. Op de eerste vrijdag wordt hier 

al eucharistie gevierd. Voordeel van een niet gewijd gebouw is dat het ook voor andere 

activiteiten gebruikt kan blijven worden. In een kerk kan bv geen bingoavond plaatsvinden, 

maar hier wel! De bisschop wil dat de eucharistie zoveel mogelijk in een gewijde ruimte 

wordt gevierd (dus in een kerk), maar dat is niet per se nodig – zeker niet als het niet anders 

kan. Wij zijn gezegend met dit parochiehuis! Hij is wel bereid het parochiehuis te zegenen! 

• Leo Elfrink: Waar zijn de opbrengsten uit de verkoop van de Martinuskerk in Losser? En kan 

daarmee niet onze verwarming gerepareerd worden? 

o Deze opbrengsten zitten nu ook in de algemene middelen van parochie Maria Vlucht. Daaruit 

worden b.v. ook de salarissen betaald. Zolang we niet weten wat er met onze kerk gaat 

gebeuren, kunnen we niet al geld uit gaan geven aan onderhoud. Immers we weten niet wat 
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een eventuele andere eigenaar vervolgens met het gebouw gaat doen; dan is dat kapitaal 

verloren. Het parochieverband Zuidoost Twente, waar onze kerken binnen parochie Maria 

Vlucht onder vallen (samen met de kerken van Enschede en die van Haaksbergen) is 1,5 

miljoen kwijt per jaar en er is geen rendement door de inflatie. We kunnen ons dus helaas 

niet rijk rekenen. 

• Johan Klomp: merkt op dat we niet moeten vooruitlopen op verbouwingen. Binnen het 

parochiehuis zullen de ruimtes boven moeten worden aangepast en energiebesparende 

maatregelen zullen nodig zijn. Maar dat is van later orde. 

o Pastoor Daggenvoorde bevestigt dat wanneer we het parochiehuis kunnen behouden, dit 

inderdaad nodig zal zijn. Zeker als we het parochiehuis volop gaan gebruiken zal onderhoud 

nodig zijn.  

• Bert Gering: Kunnen we niet beter onderhandelen – als we de kerk verkopen aan de Syrisch-

Orthodoxe gemeenschap; hoeveel gebruiksmogelijkheden hebben we dan nog? 

o Pastoor Daggenvoorde benadrukt dat er nog geen onderhandelingen zijn gestart. Alle opties 

die genoemd zijn, zijn nog slechts opties. Wij als geloofsgemeenschap van Glanerbrug 

hebben als eerste zeggenschap over wat wij willen met de kerk en/of het parochiehuis. 

Daarna gaat het parochiebestuur zich er pas over buigen. Maar geef het parochiehuis niet 

zomaar op!  

• Hans Mulder: geeft nog een pleidooi voor het belang van gezelligheid. 

• Gerrit Lammers: Hoe kun je anoniem stemmen? 

o Marcel Brueker vertelt dat alleen de stembriefjes genummerd zijn, zodat we weten hoeveel 

stemmen zijn uitgebracht. Dat aantal moet overeenstemmen met het aantal namen op de 

intekenlijst – want we willen zeker weten dat alleen parochianen van Glanerbrug stemmen 

en dat er niet meerdere stemmen worden uitgebracht. Eén stem per persoon!  

• Angela Bosman: Er zijn veel Syrisch-Orthodoxe kinderen gedoopt in onze kerk en hebben hier 

eerste communie gedaan. Wat als veel Syriërs gaan stemmen voor verkoop aan de SO-

gemeenschap? 

o Pastoor Daggenvoorde stelt ons gerust dat het daar maar om een heel kleine groep gaat en 

dat we niet bang hoeven te zijn dat zij de stemgang zullen frustreren.   

• Marije Vinke: Kunnen we goed controleren wie parochiaan is; is de ledenadministratie voldoende 

op orde? Zij kreeg te horen dat bij een bijeenkomst van de Kerkstraat er verteld werd dat dat 

kerk al verkocht is! 

o  Marcel Brueker legt uit dat die bijeenkomst alleen over de verruwing van de Kerkstraat ging 

en dat er absoluut niet gesproken is over de verkoop van de kerk! 

• Gerrit Lammers: Is het mogelijk om meer samen te werken met de Protestantse gemeente? 

o Pastoor Daggenvoorde vertelt dat ook de Protestantste gemeente te kampen heeft met 

vergrijzing en niet altijd de beschikking heeft over voldoende ruimtes. Laten we dus vooral 

hopen dat we eigenaar van dit parochiehuis kunnen blijven! 

 

Afsluiting 

Stemt allen vanaf 9 december en zegt het voort! 

Vrijdag 25 november begint de vrijwilligersavond om 19.00 uur met een eucharistieviering in de kerk 

en aansluitend een gezellige avond in het parochiehuis. Komt allen! 

 

Contact locatieraad: 

• Voorzitter Marcel Brueker, marceltruus@ziggo.nl, tel. 06-520 870 96.  

• Elke eerste maandag van de maand om 14.30 uur kunt u terecht bij de vergadering van de 

locatieraad in het parochiehuis. 

 

mailto:marceltruus@ziggo.nl
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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 Via e-mail: 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 Via de website: deze nieuwsbrief verschijnt in de loop van elke woensdag op de website 

www.mariavlucht.nl  

o Via Facebook: de nieuwsbrief wordt aangekondigd op de Facebookpagina 

www.facebook.com/Mariavlucht  

o Via de MijnRKKapp op uw telefoon: de nieuwsbrief wordt ook aangekondigd op de 

MijnRKKapp: gemakkelijk te installeren op uw mobiel, zie 

https://www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app   

 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl/
http://www.facebook.com/Mariavlucht
https://www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app

