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Gerardus Majella   
 

PASTORAAL  TEAM  PAROCHIE  MARIA  VLUCHT 

- Pastoor Paul Daggenvoorde 
  06 – 39170407 

  p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie) 
  06 - 20874866  
  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
- Pastoraal werker Frank de Heus 
  06 - 30098833  

  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
- Pastoraal werkster Carla Berbée  
  06 - 41252558  

  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 
 

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 
 

 

RK BEGRAFENIS VERENIGING OVERDINKEL 
In geval van overlijden van een lid van de RK Begrafenis 

Vereniging Overdinkel, kan contact worden opgenomen met de 
uitvaartleidster van de vereniging, mevrouw Nettie Roozeboom 
 06-13952320 
 

 

UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 
 06-22950931 
 

 
PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen          
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum. 
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 
 053-5381304    gastdamesgmpo@kpnmail.nl 

 

Een dringend verzoek: 
Zou U verhuizing, en overlijden altijd door willen geven aan de 
gastdames! 

mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
mailto:secretariaat@Mariavlucht.nl
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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Gerardus Majella   
 

LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242 

- Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 
- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
- Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen &koren) 
  5388242 of 06-26518335  

 
 

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 

Begraafplaats commissie. 
 

Leden commissie:  
Hans Morshuis    - beheerder     053-5382178 
Tonnie Breuker - beheerder/onderhoud   053-5383309 
Johan Abbink    - penningmeester      06 -53522751 
Joke Kupers       - kerkhof archief       053 5384051 
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 
 
 

Opgeven intenties  

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de 
dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar 
gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie of 
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 6 oktober tot 1 december 2022 
moeten zijn doorgegeven vóór 30 September 2022 als u deze in 
het volgende parochieblad vermeld wilt zien.  
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u 
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en 
met de donderdag vóór het weekend. Ze 
worden dan niet gepubliceerd, maar ze 
worden wel genoemd tijdens de viering. 
 
 
 
 
 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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Gerardus Majella   
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 6 oktober 2022. 

Kopij kunt u tot 30 september  2022 mailen naar: 
parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
 

Het parochieblad komt in 2022 uit op: 
Do 6 Oktober en Do 1 December  
 
 
REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

Irma Westenbroek 

 

Bezorging parochieblad 
Voor vragen of wijzigingen van de bezorging parochieblad H. 
Gerardus Majella kunt u terecht bij: 
 
Annie Fleer 053-5381031 & Claudia Postma 06-23029375  
 
 

Pastorale Weekwacht  

34 22 – 28 aug Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

35 29 aug – 4 sept Pastor Rekveld 06-20874866 

36 5 – 11 sept Pastor Berbée 06-41252558 

37 12 – 18 sept Pastor Rekveld 06-20874866 

38 19 – 25 sept Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

39 26 sept – 2 okt Pastor Rekveld 06-20874866 

40 3 – 9 okt Pastor Berbée 06-41252558 

 

 

 

 

 

mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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Gerardus Majella   
 

KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 
De stand van de kerkbijdrage per 10 augustus 2022  

bedraagt € 11.805,31.  
Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 
 
 

***We feliciteren de volgende  kroonjarige *** 

➢  21 september  Dhr Westenbroek die 85 jaar wordt. 
➢ 23 september   Dhr. Schreur die 80 jaar wordt. 
➢ 26 september   Mw. Elferink–olde Heuvel die 90 jaar wordt. 
➢ 28 september   Mw. Kempers die 80 jaar wordt. 
➢ 7 oktober      Mw. Groeneveld die 85 jaar wordt. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag 
en wensen u een hele fijne dag! 

 

 
 

mailto:jhuitink@outlook.com
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Gerardus Majella   
 

  

Uitnodiging 
 
 

De ziekenbezoekgroep van onze 
geloofsgemeenschap wil  dit jaar weer een gezellige middag 

organiseren voor alle ouderen in onze parochie. 
(Door corona was dit de laatste twee jaar niet mogelijk). 

 
Deze middag zal zijn op Donderdag 29 september  in De 

Overkant 
 

 
Wij beginnen deze middag om 14.00 uur met een 

eucharistieviering m.m.v. het dames-en herenkoor. 
 

Daarna is het tijd voor koffie of thee en een drankje om gezellig 
met elkaar bij te praten. 

Om 17.00 uur besluiten wij deze middag met een broodmaaltijd. 
 

U kunt zich hiervoor opgeven tot 21 september bij: 
 

Gastdames parochiecentrum: tel. 5381304 

Marietje Elschot : tel. 5384741 
Marietje Röring: tel. 5387916 

 
Graag tot ziens. 

De ziekenbezoekgroep 
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Gerardus Bedevaart groep Overdinkel 
 

Aan: Allen 
 

Op 16 oktober 2022 zal wederom de Gerardus Majella bedevaart 
plaatsvinden. 
Ook dit jaar willen wij graag weer een beroep doen op Uw 
waardevolle medewerking. We willen zelfs een dringend verzoek 
doen om uw medewerking te verlenen omdat de groep 
medewerkers jammer genoeg steeds kleiner wordt.  
Om duidelijkheid te krijgen op hoeveel hulp we mogen en kunnen 
rekenen willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst op : 
  

Woensdag  5 oktober 2022 om 19.30 uur in "De Overkant" 
aan de Hoofdstraat tegenover de kerk. 
 

Het eerste gedeelte van deze avond is informatief met 
aansluitend gelegenheid voor het stellen van vragen.  
Daarna is er een gezellige informele bijeenkomst met een hapje 
en een drankje. 
 

Indien U niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst maar wel 
Uw medewerking wilt verlenen aan de processie vragen wij U dit 
aan het secretariaat door te geven.  
Mocht het echt niet mogelijk zijn uw medewerking te verlenen dit 

jaar wilt u zich dan afmelden zodat we weten waar we extra 
mensen nodig hebben. 
 

 

Bloemen voor de versiering van park en kerk. 
 

Tijdens de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart willen wij de 
bloemversiering zo mooi mogelijk proberen te maken.  
U als parochiaan kunt daar aan meewerken door bloemen te 
brengen achter in de kerk. 
 

In verband met de verwerking graag op donderdag 13 oktober of 
uiterlijk vrijdag 14 oktober tot 19.00 uur. Dan bent u er zeker 

van dat uw bloemen aan de verfraaiing zullen bijdragen. 
 
Namens de Gerardus Bedevaart groep Overdinkel, 
Irma Westenbroek 
Secretariaat Tel: 053-5388242. E-mail: 
i.westenbroek@gmail.com 

mailto:i.westenbroek@gmail.com
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Gerardus Majella   
 

Vriend worden van de Gerardus Majella Bedevaart 

in Overdinkel 

Al meer dan een eeuw lang organiseert de Gerardus 
Bedevaart groep elk jaar opnieuw de Gerardus 
Majella Bedevaart in Overdinkel.  
 

Bijdragen en giften zijn in deze tijd van vitaal belang 
om de bedevaart goed te kunnen blijven organiseren. 
Middels deze brief bieden wij u de mogelijkheden om 
ons te helpen de bedevaart te blijven organiseren. 
Draagt u ook de Gerardus Majella Bedevaart een 
warm hart toe? 

Word dan vriend  van de bedevaart.  
 

Onderstaand inschrijfformulier ingevuld verzenden 
naar Stichting Pelgrimsdorp Overdinkel,  Hoofdstraat 76 7586 BV 
in Overdinkel of in de brievenbus van het parochiecentrum 
deponeren. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARDUS BEDEVAART 2022. 

Vriend worden: Ja, ik meld mij graag aan als Vriend van de Gerardus Majella Bedevaart 

in Overdinkel, voor een bedrag van: 

o …………  euro per jaar    

o …………  euro per maand 

o …………  of eenmalig 

Mijn gegevens 

Voorletters en Naam  :       …………………………………………………………………………………….. 
Adres     :      ……………………………………………………………………………………… 
Postcode en Woonplaats :      ……………………………………………………………………………………… 
E-mailadres    :      ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer   :      ……………………………………………………………………………………… 
 
Wijze van betaling 

o Middels overschrijving van het gewenste bedrag  
op rekeningnummer NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. St. Pelgrimsdorp Overdinkel o.v.v. 
Vriend van de Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel. 

o Of zelf een machtiging afgeven bij uw bank. 
 

Datum:  ………………………………………………..Handtekening:   ………………………………………… 
 

Stichting Pelgrimsdorp Overdinkel per 23 juli 2012, KvK-nr.: 55775063 
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Gerardus Majella   
 

Programma 

 
Van donderdag 13 tot en met zondag 16 oktober gaan wij voor 
de 110e keer de Gerardus Majella Bedevaart organiseren. Het 
thema voor de komende bedevaart is “Vrede geef ik u”, en het 
programma is als volgt. 
 
Donderdag 13 Oktober 2022, 19.00 uur: 
Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. 
Voorganger is pastor W. Rekveld.  
Na de viering zal er een speciaal cadeau worden aangeboden.  
We sluiten de 1e dag van het Triduüm af met een kop 

koffie/thee. 
 
Vrijdag 14 Oktober 2022:  
Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een 
kaars worden opgestoken.  
Tot 20.00 uur is pastor W. Rekveld aanwezig om u persoonlijk te 
woord te staan. 
 
Zaterdag 15 Oktober 2022, 19.00 uur:  
Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in 
het teken van Oktoberfest.  

Iedereen is van harte welkom.  
Ook voor een kop koffie/thee na de viering. 
 
Zondag 16 Oktober 2021, 11.00 uur:  
Plechtige Eucharistie viering in het GM Park, aansluitend de 
processie door het GM Park. Voorganger is pastor W. Rekveld 
(het is zijn 10e Bedevaart).  
Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. 
Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een 
verkoopkraam buiten bij de ingang van het park worden 
geplaatst.  
 

Zondag 16 Oktober 2022, 15.00 uur:  
Sluitingslof in de kerk. Voorganger is pastor W. Rekveld.  
 
Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad hopen we met dit 
programma een goede gestalte te geven aan de 110e Gerardus 
Majella Bedevaart 2022. 
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Gerardus Majella   
 

 
Het feest ter ere van onze patroonheilige kunnen wij niet alleen 

organiseren, ook dit jaar hebben wij de zeer gewaardeerde hulp 
van de vele vrijwilligers hard nodig.  
Op woensdag 5 oktober 2022 organiseren wij de traditionele 
bijeenkomst om de puntjes op de i te zetten, afgesloten met een 
hapje en drankje.  
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Overkant.  
De uitnodiging ziet u t.z.t. in uw mailbox verschijnen. 
 
Tot slot willen wij u attent maken op het nieuwe 
bankrekeningnummer.  
Voor het opgeven van een misintentie (€ 5,00), het bestellen van 

de Gerardus Kalender (€ 9,00) of het laten opsteken van een 
offerkaars (€ 0,50) of Gerardus Novenekaars (€ 5,00) kunt u het 
bedrag overmaken naar: 
 
NL26 RBRB 0929925955 
tnv  st. Pelgrimsdorp Overdinkel 
 
AUB aangeven of het om een intentie gaat, de kalender of een 
kaars. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Gerardus Bedevaart Groep 
Locatieraad H. Gerardus Majella 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Gerardus Majella   
 

 

 

 

 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar 

Banneux? 

 
Dit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan 
we vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux.  Doordat we 

de afgelopen jaren geen 5-daagse hebben gehad vieren wij dit 
jaar als een jubileum jaar. 70 x vanuit het bisdom Utrecht 
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de 
plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. We 
gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers 
en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam 
mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. Als u 
dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het 
eten en drinken en met douchen en het naar bed gaan. In 
Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En 
dat alles voor een prijs van € 360, = alles inbegrepen. 
U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. 
Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te 
steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen 
volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een 
Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, een 
viering met handoplegging, het samen bidden bij de bron en 
samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met 
eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen 
verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u 
even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende 
tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.  

De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september t/m dinsdag 
6 september 2022.  
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 
propagandist: Ans Olde Theussink 06 27408273  
propagandist: Bert Elferink   06 23770341   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
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Wie in de schaduw Gods mag wonen  
 

Terug van vakantie tref ik tot mijn verbazing bij mij thuis een 
groene tuin aan. Dat had ik met alle hitte en droogte die Europa 
geselen, niet verwacht. Ik had weliswaar mijn 
voorzorgsmaatregelen getroffen: potten in de schaduw, extra 
water op schotels eronder. De vele schaduw in mijn tuin zal ook 
wel geholpen hebben. Of was het minder warm en droog in 
Nederland, dan waar ík was?  
Hoe het ook zij. Ik heb het afgelopen jaar steeds meer oog 
gekregen voor hoe onze natuur ervoor staat en da’s niet best. Ik 
ben bijvoorbeeld gewend geraakt aan de grote vlakken egaal-
groene weiden.  

Maar ik herinner mij inmiddels weer, hoe we in de jaren ’60 en 
’70 - als kinderen - met Pinksteren grote boeketten bloemen voor 
moeder plukten langs de weg. De weilanden waren groen en geel 
en rood en zoveel kleuren meer.  
In de Alpen trof ik de afgelopen weken zulke bloemrijke weiden 
aan. Ze bestaan nog!  
Met jongeren waren we dit voorjaar in het Witte Veen bij Buurse 
onder begeleiding van twee deskundigen van het IVN de natuur 
ingetrokken. Het was een warme dag.  
De boswachter liet ons vanuit de hitte onder het dichte 
bladerendek van een Beukenboom schuilen.  
De koelte was verbluffend. Voor mij was het een bijna religieuze 
ervaring. Wat één boom kan doen!  
Daar zouden we er veel meer van moeten hebben in onze dorpen 
en steden.  
In Duitsland zijn hele Sparrenbossen afgestorven. Ik zag ze 
staan als bruine skeletten langs de weg. Door opwarming is de 
Spar kwetsbaar geworden.  
De schorskever heeft daardoor zijn dodelijke werk kunnen doen. 
Maar het kan nog erger. Achter in het Kaunertal in de Tiroler 
Alpen heb ik op 3100 meter hoogte een gletscher bezocht. 
Althans wat daar van over was.  

Her en der lagen grote brokken ijs in het dal, die ooit samen één 
grote gletschertong hebben gevormd.  
Ze waren bedekt met grote doeken om ze te beschermen tegen 
de zon. Wat de natuur in duizenden jaren heeft opgebouwd, lijkt 
in een oogwenk te verdwijnen.  
Hoe hebben we het zover kunnen laten komen?  
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Mij is duidelijk, dat het roer om moet. Daarom is het goed dat er 
een wereldwijde maand van de Schepping is.  

In de Jacobus- en Franciscusparochie besteden we daar aandacht 
aan met vieringen, het planten van bomen, filmavonden, 
gesprekken, een schilderproject voor kinderen.  
Dat doen we in de geest van Laudato Si’. Een encycliek van paus 
Franciscus geïnspireerd op hoe die andere Franciscus van 800 
jaar geleden met Gods schepping omging. Kern van Laudato si’ 
vormt de vraag, wat voor wereld wij willen achterlaten aan wie 
na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien.  
Als je die vraag wilt beantwoorden kom je als vanzelf te spreken 
over wat de betekenis is van ons bestaan en welke waarden de 
grondslag vormen van ons sociale leven.  

Wat is het doel van ons leven in deze wereld?  
Waarom zijn we hier?  
Wat is de bestemming van ons werk en al onze inspanningen? 
Wat heeft de aarde van ons nodig? 
 ‘Tenzij we worstelen met deze diepere vragen’, zegt de paus 
‘geloof ik niet dat onze zorg voor ecologie belangrijke resultaten 
zal opleveren.’ Gewis, dat we ons juist als geloofsgemeenschap 
over deze vragen moeten buigen.  
 
Pastoraal werker Frank de Heus 
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x-x-x In memoriam x-x-x 

*21-01-1929       †07-07-2022 

Maria Berdina Marietje Haitjema Eulderink 

Marietje is geboren op 21 januari 1929. Ze groeide op in een 

gezin van 7 kinderen. Omdat haar moeder ziekelijk was moest zij 

al vroeg meewerken in de huishouding. Haar moeder overleed 

toen zij nog maar 14 jaar oud was. Toen Marietje wat ouder werd 

kwam het uitgaansleven en zij kon daar prachtig over vertellen. 

Ook was dit de tijd waarin zij ging werken In de fabriek 

Bramshoeve. Hier leerde Marietje Henk kennen met wie zij 

trouwde. Drie kinderen werden geboren. Een angststoornis van 

Marietje had best veel impact in het gezinsleven. Het was niet 

altijd even gemakkelijk. Vakantie vieren vond Marietje erg fijn. 

Samen erop uit naar de mooie plekken en genieten. Ook de sport 

had veel belangstelling. Voetbal was favoriet. Marietje hield van 

zingen. Zo heeft zij gezongen in verschillende koren. Tot het 

laatst toe klonk haar stem in het koor van Maartenstede. Voor 

haar kleinkinderen was zij een lieve oma. Zij spraken liefdevolle 

woorden over haar in de afscheidsviering. Na een afnemende  

gezondheid is haar man Henk overleden. Dit bracht veel verdriet. 

Toen ook Marietjes gezondheid afnam kon zij niet langer 

zelfstandig blijven wonen en ging zij wonen on een appartement 

op Maartenstede. Een goede verzorging. Een lekker gebakje en 

de haren mooi gekapt. De ziekte van haar zoon Freddy met alle 

gevolgen die dat met zich meebrachten deed haar veel verdriet 

en het overlijden van hem september 2019 was onbegrijpelijk. 

Ook de ziekte Alzheimer was moeilijk. Na een heupbreuk, het 

steeds meer moeten loslaten van de kwaliteit van het leven Is zij 

op 7 juli overleden. Een leven met mooie en minder mooie 

dagen. Een kleindochter verwoorde het zo: Helaas komt aan dit 

moois een eind. Maar een ding is zeker, de fijne herinneringen 

blijven voor altijd overeind, Op 14 juli was de uitvaart in de 

Gerardus Majella Kerk waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof.  
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

In het weekend van 27 & 28 augustus is er geen viering. 

 

Do.1 sept. 09.30 uur  WOCO-viering 
   Voorganger Mia de Vries 

 

Zon.4 sept. 9.30 uur  WOCO-viering 
Voorgangers    Alfred Westenbroek &  

Helma Kraesgenberg 

m.m.v. dames en herenkoor 

 Na afloop van de dienst is er koffie 

  

Do. 8 sept.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 
 

Za 10 sept. 09.30 uur  Themaviering DYNAMIQUE 

Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

Intentie  Jan Kempers 

 

Do. 15 sept. 09.30 uur  WOCOviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

 

Za. 17 sept. 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor Kortstee 

Lector  Liane Grothues 

Acol.   Tess Wilke 

Jaarged.  Annemieke Scheffer- Röring 

 

Do.22 sept. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 

In het weekend van 24 & 25 sept. is er geen viering. 
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Do.29 sept. 14.00 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

      Ouderenmiddag  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 
Zo 2 okt.  9.30 uur  WOCOviering 

m.m.v. dames en herenkoor 

   voorganger pastor Berbee 

   lector  Helma Kraesgenberg 

Intentie  Annie Hassing-Smit 

Na afloop van de dienst is er koffie 

 

Do. 6 okt.  09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 

 
 

In het weekend van 8 & 9 Oktober is er geen viering. 
 

 

 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 

 

 
   

 

Op weg naar 

Gerardusprocessie 2022 

 
“Vrede geef Ik u” 
 

 

 

 

 

 

 
 



17 
 

Gerardus Majella   
 

 
 
 

Datum 

 
 

Maria Geboorte 

 
OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

 
Jacobus de 

Meerdere 

28 aug. 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  EMpastor Kortstee 

 Herenkoor  Dames&herenkoor 

31 aug. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

Sept.  10.00 uur  

Zaterdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

3 juli 16.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag Doopviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  Pv. W.Rekveld 

   Op Toon 

4 sept. 9.00 uur  9.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Past.Daggenvoorde  Pv. W.Rekveld 

koor Caecilia  Op Toon 

7 sept 9.30 uur   

Woensdag Wocoviering   

 Par.werkgroep   

10 sept   16.00 uur 

Zaterdag   Doopviering 

   p.w. Berbee 

    

11 sept. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistie/doopviering Oogst dankviering 

 Pv. W.Rekveld EM Pastor Kortstee p.w. Berbee+Ds. 

 Dameskoor Herenkoor Dames-herenkoor 

14 sept. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

 Dameskoor   

17 sept.   19.00 uur 

Zaterdag   Woco viering 

   Par. werkgroep 

18 sept 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor vivace   
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Datum 

 

Maria Geboorte 

OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 

Meerdere 

21 Sept. 9.30 uur   

Woensdag Wocoviering   

 p.w.Berbee   

25 Sept 9.00 uur Ws viering 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering In kader van  Eucharistieviering 

 

koor 
Pv.W Rekveld vredeszondag EMpastor Kortstee 
Herenkoor Tijdstip onbekend Dames & herenkoor 

28 Sept 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

1 okt. 16.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 

Zaterdag Doopviering Doopviering Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld p.w. Berbee Past.Daggenvoorde 

   Op Toon 

2 okt. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Caecilia   

9 okt. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistie/doopviering WOCO viering 

 Pv.W Rekveld EM Pastor Visschedijk p.w. Berbee+Ds. 

 vivace Herenkoor Dames-herenkoor 
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Cursus ‘Voorgaan in (uitvaart)liturgie door 

parochianen’ 2022-2023 
 
Dit seizoen willen we weer een cursus aanbieden voor parochianen, die zich 

willen bekwamen in het voorgaan bij uitvaarten, of in vieringen in het 
weekend of door de week. De cursus wordt afgestemd op wie zich 

aanmeldt. 

Zij is bedoeld voor parochianen, die al voorgaan in vieringen of die daar op 
grond van persoonlijke kwaliteiten geschikt voor zijn.  

Doel is de cursisten zo te vormen, dat zij in staat zijn zelfstandig voor te 
gaan in een kwalitatief goede viering met een korte en eenvoudige 

overweging bij de Schrift.  
Dit kan zijn in een uitvaartviering óf in een viering in het weekend of door 

de week. Die keuze is aan de deelnemers.  
 

De kunst van het voorgaan betekent, dat de cursisten zich de volgende 
vaardigheden eigen maken:  

· spreken in het openbaar: o.a. dictie, frasering, oogcontact  
· vertolken van verschillende tekstgenres: o.a. gebed, lezing  

· lichamelijke expressie: o.a. gestiek, omgaan met symbolen  
· nabij kunnen zijn aan mensen: inlevingsvermogen  

· omgaan met de Schrift: associërend vanuit de Schrift een korte gedachte 

op papier zetten ter overweging of gebed.  
· improvisatie  

· voor wie voor wil gaan bij uitvaarten: het voeren van een voorbereidend 
pastoraal gesprek  

 
Deelnemers dienen bereid te zijn in heel hun eigen parochie voor te gaan. 

De cursus zal minimaal zes bijeenkomsten in beslag nemen.  
Daarna volgt nog een korte stage.  

Data en tijden worden in overleg gekozen.  
Opgave bij pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl .  
Gewoonlijk volgt er een kort intakegesprek na de opgave.  

 
Voorgaan in vieringen en in het bijzonder bij uitvaarten is een verrijkende 

ervaring, waar ook andere mensen veel zin en voldoening aan beleven. 
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