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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, woensdag en 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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LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242 of  

06-26518335  
- Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
 

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:  
Tonnie Breuker - beheerder     053-5383309 
Johan Abbink    - penningmeester      06 -53522751 
Joke Kupers       - kerkhof archief       053 5384051 

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 
 

Herhaalde oproep van de begraafplaatscommissie 

Overdinkel 
 

Het aartsbisdom Utrecht en het parochiebestuur van Maria Vlucht 
hebben aan alle beheerders van de begraafplaats opdracht 
gegeven om het bestand van de contactpersonen bij te werken, 

dus ook aan ons. Er zijn reeds enkele formulieren binnen 
gekomen na de oproep in het vorige parochieblad. 
Helaas ontbreken nog veel aanvullende gegevens van mensen 
die op onze begraafplaats hun laatste rustplaats hebben.  
We willen graag de naam van één nabestaande waarmee we 
contact kunnen opnemen ingeval van beschadiging van of aan 
het grafmonument of in geval van verlenging van de grafrechten.  
We vragen daarom nogmaals aan alle families die een dierbare 
op onze begraafplaats hebben liggen de noodzakelijke gegevens 
aan te leveren. Dit kan door het inlegvel, formulier inventarisatie 
begraafplaats, van het vorige parochieblad. Ook achter in de kerk 

zijn formulieren aanwezig. 
Tevens is er de mogelijkheid dit via de computer door te geven. 
Ga naar de website: Maria Vlucht Begraafplaats Overdinkel→, klik 

op Papieren versie of klik op Online versie invullen. 
Graag zouden we Uw informatie voor 15 Januari 2023 
terugontvangen. 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
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Voor diegene die het formulier al hebben ingeleverd zeggen we: 
Hartelijk dank. 
 

De begraafplaatscommissie Gerardus Majella Overdinkel 
 
 

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 26 jan. tot eind maart 2023 

moeten zijn doorgegeven vóór 20 januari 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. 
 
 
KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 
De stand van de kerkbijdrage per per 8 november 2022  
bedraagt € 13.170,73 
Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 
 
Kopij voor het parochieblad:  

Het volgende parochieblad komt uit op 26 januari 2023. 
Kopij kunt u tot 20 januari  2023 

 mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
Het eerste parochieblad van 2023 komt uit op: 
Do 26 januari  

 
 
REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 
Irma Westenbroek 

 

mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
mailto:jhuitink@outlook.com
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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Bezorging parochieblad; 

 

OPROEP!!! 
We zijn dringend op zoek naar bezorgers voor het 

parochieblaadje!!! 
 
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  

48 28 nov – 4 dec Pastor Berbée 06-41252558 

49 5 – 11 dec Pastor Rekveld 06-20874866 

50 12 – 18 dec Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

51 19 – 24 dec Pastor Rekveld 06-20874866 

52 25 dec – 2 jan Pastor Berbée 06-41252558 

1 3 – 9 jan Pastor Rekveld 06-20874866 

2 10 – 16 jan Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

3 17 – 23 jan Pastor Rekveld 06-20874866 

 

Vieringen vanaf 1 Januari in de Overkant 
 

Zoals we allemaal weten zijn de energiekosten, en dan met name 
de gasprijzen, het afgelopen jaar meer dan verdrievoudigd. Ons 
kerkgebouw is voorzien van een gasgestookte hete-lucht 
verwarming, en de kosten om het kerkgebouw warm te stoken 
zijn daardoor aanzienlijk. Daarom moeten er maatregelen 
genomen worden, en binnen onze parochie Maria Vlucht is 
besloten om de verwarming in de kerk tot nader order niet meer 
te gebruiken. Uiteraard zal ervoor worden gezorgd dat het 
kerkgebouw in de winter vorstvrij blijft.  
 

Tegelijkertijd willen we uiteraard de vieringen wel laten 
doorgaan. Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit in 
concreto dat vanaf 1 Januari 2023 de vieringen in de Overkant 
zullen gaan plaatsvinden en niet meer in de kerk. De ruimte aan 
de Overkant zal tijdens de viering wel worden verwarmd (die 
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ruimte is veel kleiner), maar desondanks zullen we vaker een 
warme jas moeten aanhouden. 

 
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 Mei 2023, en we 
hopen op Uw begrip. 
 
 

***We feliciteren de volgende  kroonjarigen *** 

16 December: Mevr. Elferink  85 jaar 

23 december:  Mevr. Ter Laak   85 jaar 
 

11 januari:  Dhr. G.Gervink  80 jaar 

16 januari:  Mevr. Strootman  90 jaar 

31 januari:  Dhr. Gröniger  80 jaar 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

• Lourdes 
 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, is er jarenlang 
gecollecteerd voor Lourdes. 
Wilma Visschedijk en ik, José Waanders, hebben dit ook 
jarenlang gedaan. 
Omdat het steeds moeilijker werd om te collecteren en er zieken 
voor te vinden, zijn we er een paar jaar geleden mee gestopt. 
Maar er zat nog geld in kas voor één persoon. 
Toen werd mij gevraagd om naar Lourdes te gaan, omdat ik een 
moeilijke tijd heb gehad. 
Heb er over nagedacht en mijn buurvrouw Wilma Visschedijk 

gevraagd of ze mee wou. 
Samen zijn we gegaan en hebben er beslist geen spijt van 
gehad. 
Het was een indrukwekkende en onvergetelijke belevenis! 
 

Hieronder iets wat we hebben gevonden dat precies het Lourdes 
gevoel beschrijft.... 
 

Wat is dat toch, het speciale Lourdes gevoel? 
 

Je gaat op stap met een groep mensen die je niet kent. 
Ieder met z'n eigen, vaak gevoelige verhaal. 

Je praat en luistert naar elkaar en na een paar dagen lijkt het wel 
of je één grote familie bent. 
 

Komt het door de sfeer bij de grot s' avonds laat of door de 
kaarsjes of samenzang bij de lichtprocessie? 
Je laat het door je heengaan, samen met de onbekende die naast 
je staat. 
 

Komt het door die 25.000 mensen tijdens de internationale 
hoogmis waar zoveel verschillende nationaliteiten bij elkaar zijn? 
Ieder hoort een stukje tekst in zijn eigen taal, maar het "Credo", 
"Ik geloof", zingen we uit volle borst allemaal. 
 

Is dat het groepsgevoel dat je beetje bij beetje tijdens de 
bedevaart intenser wordt. 
Elke dag is er wel weer iets bijzonders binnen de groep dat het 
groepsgevoel weer versterkt. 
 

Ik kan er lang over praten, maar het is niet uit te leggen. 
Het is iets wat ik diep van binnen voel. 
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Iemand die er óók is geweest, snapt precies wat ik bedoel met 
dat speciale Lourdes gevoel. 
 

Namens Wilma en mij, hartelijk dank dat wij dit mochten 
meemaken. 
Ook dank aan de vele vrijwilligers en aan Christoffel Reizen voor  
de voortreffelijke organisatie.  
 

• Oktoberfest Dynamique 

Door omstandigheden kon ik helaas niet meezingen met "mijn 
koor Dynamique" tijdens het Oktoberfest in de H. Gerardus 
Majella kerk. Maar heb toch enorm genoten in de kerk, zoals 

velen met mij. Het was echt een feest, te luisteren naar prachtig 
gezongen liederen, boeiende verhalen over de patroonheilige van 
de kerk, inspirerende teksten. Kortom een super viering. Met 
dank aan eenieder die heeft meegeholpen dit feest te 
organiseren. En niet op de laatste plaats het koor.  
Opnieuw is het gelukt zoveel mensen te boeien.  
En wat fijn, om na afloop nog even samen te komen, gezellig een 
glaasje drinken, even van gedachten wisselen. 
Elkaar ontmoeten.  
 

Marian 
 

• 110E BEDEVAART ZEER GESLAAGD. 
 

Zondag 16 oktober stond in het teken van de 110e Gerardus 
Bedevaart. Veel pelgrims hebben dit jaar de weg naar Overdinkel 
weer gevonden, om samen het feest van onze patroonheilige te 
vieren. Wij willen alle pelgrims bedanken voor hun komst en zien 
u graag volgend jaar terug, tijdens de 111e bedevaart. 
 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bedevaart. Onze grote 
dank gaat dan ook uit naar de pastores, broedermeesters en de 
vele vrijwilligers, die voor, tijdens en na de bedevaart de handen 
uit de mouwen hebben gestoken. Zonder u is het onmogelijk om 
de bedevaart te organiseren. Wij hopen u allen volgend jaar weer 
te zien. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Gerardus Bedevaart Groep & Locatieraad H. Gerardus Majella 
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Meer dan alleen de H.Mis, meer dan alleen de 

priesters 

Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het langzaam 
afschalen van Woord- en Communievieringen in het weekend.  
De Kardinaal wil dat we gezamenlijk Eucharistie vieren op 
zondag. Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat er verder 
geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan alleen de 
mis. Onlangs meldde een artikeltje in de Tubantia dat, ten 
onrechte.  
Want de Woord- en Communievieringen worden niet afgeschaft. 
Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook parochiële voorgangers 

kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs. Waar het om gaat is: 
dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de parochies zo 
ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal 
Eucharistie gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord en 
Communievieringen. Daar is van alles tegen in te brengen en 
over te zeggen, maar niet zoals ik de krant staat dat andere 
vieringen dan de eucharistie moeten stoppen in het weekend. 
Dat is niet zo. Zangvieringen van een van onze koren, of de 
klokjesviering, of de Angelusviering kunnen gewoon in het 
weekend gehouden worden. Bovendien blijft het door de week 
gewoon mogelijk om in onze kerken en ook in bijvoorbeeld de 

Roef, en in de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te 
houden, nu, de komende vijf jaar, en nadien. Daarom leiden we 
ook nog gewoon parochiële voorgangers op. 
Dankbaar voor hun onmisbare inzet.  
Pastoor Paul Daggenvoorde  
 

Pastoorpraat 

Waakzaam naar?  
 

Meer dan ooit worden wij in ons dagelijks leven 

opgeroepen tot waakzaamheid. Waakzaam te zijn 
naar de schepping, de natuur. Bewuster om te gaan 
met de energie die we gebruiken. Kortom alles wat 
onze aarde ons geeft aan voedsel en energie. Wij 
worden opgeroepen tot een omkeer om wat doods lijkt tot leven 
te brengen. Wat duister is tot licht te brengen. Daartoe worden 
wij opgeroepen. In het leven van alle dag, in de Advent die weer 
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begonnen is. Een periode ven waakzaamheid, van wachten op. 
Wachten en verwachten. Van uitzien naar. Waar ziet u, jullie, wij 

en ik naar uit? Een kinderliedje zingt het uit wat ik probeer te 
verwoorden. Advent is dromen dat het er eens van zal komen. 
Een wereld van vrede. Nergens meer verdriet of pijn.  Uitzien 
naar dat Licht in de duisternis van ons mensenbestaan. Uitzien 
naar een wereld die heel is, vrij van negatieve invloeden. Uitzien 
in het geloof in een God die zijn Zoon ons gegeven heeft als het 
Licht der Wereld. Het Licht dat in de duisternis is gekomen. Het 
licht dat straalt en ons vertrouwen wil geven. Dat vertrouwen 
wens ik u, jullie en mijzelf toe op weg naar Kerstmis 2022. 
Tevens wens ik u, jullie voor die dagen vrede en liefde in het 
Licht van die Geboorte van Gods Zoon. Jezus, Hij die redt. 

Emmanuel, God met ons.       Een Zalig Kerstfeest en voor het 
nieuwe jaar 2023 alle goeds.  
 

Willy Rekveld, parochievicaris    
 

MOV: Adventsactie 2022: Ieder kind een goede 

start 

In het weekend van 3 en 4 december wordt in alle 
kerken van zuidoost Twente aandacht besteed aan 

het project van de Adventsactie.  
De MOV-groepen ondersteunen samen met u een 
project in El Salvador. 
Dit project biedt medewerkers van de lokale 
gezondheidskliniek een training op het gebied van vroege 
ontwikkeling bij jonge kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand.  
Ook de ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.  
Of uw gift al dan niet in een envelopje in de bus achter in 
de kerk deponeren.  

De envelopjes liggen achter in de kerk. 
 
Namens de MOV-groep  
Hartelijk dank voor uw gift.      
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 MIDWINTERLICHT 2022  
 

Eindelijk kan het weer!! De 
afgelopen twee jaar hebben we 
het Midwinterlicht vanwege de 
coronaperikelen moeten missen. 
De Heideploeg zal er nu weer 
zorgen, dat het park prachtig 
verlicht wordt en dat op 18 
december vanaf 16.45 iedereen 
weer kan genieten van een 
prachtig en bovenal zeer gezellig festijn in het Gerardus Majella 
Park.  

Vanaf de ingang aan de Hoofdstraat kunnen de kinderen, 
voorafgegaan door de Kerstman, met de uitgedeelde lampions in 
optocht richting de koepel lopen.  
Daar zien ze de kerststal en kunnen ze, met de Kerstman, in de 
arrenslee een tochtje door het park maken. De lampions worden 
voor een vrije gift uitgedeeld.  
Voor ouderen is voldoende tijd om te genieten van muzikale 
optredens, loten te kopen, zich te voorzien van de nodige natjes 
en droogjes en natuurlijk in een ongedwongen sfeer gezellig met 
elkaar te praten. Opbrengsten van het festijn komen ten goede 
aan het onderhoud van het park, waar velen gedurende het 
gehele jaar dankbaar gebruik van maken. 
U komt toch ook!? 
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Maatregelingen in verband met hoge 

energiekosten. 

Namens de besturen en het pastoraal team Zuidoost Twente 
worden in het kader van inflatie en hoge energiekosten de 
volgende afspraken afgekondigd. Ingaand vanaf 3 november  
1. De verwarming in de kerk gaat uit. 
(met minimum van 5 graden om de kerk vorstvrij te houden) 
2. In bijgebouwen mag de verwarming aan met een maximum  
aantal graden van 19 
(bijvoorbeeld bij koorrepetities, doopvoorbereidingen e.d.) 
3. Er zal een toeslag van € 400,-- berekend worden bij huwelijk, 

uitvaart of andere bijeenkomsten in de kerk. 
4. Waar mogelijk kan met verwarming gevierd worden in 
parochiezaal of vergelijkbare ruimte. 
Uitzonderingen zijn: 
• Kerstavond 
• Eerste Kerstdag 
• Paaswake 
• Paasdag 
 

Deze afspraken zullen gelden tot aan 1 mei 2023. De 
uitgangspunten zullen, indien daar serieuze 
redenen toe zijn, eerder worden herzien.  

In tussentijd beraden wij ons op slimmere oplossingen. 
Het verwarmen van kerken kost veel geld, dat kan oplopen van 
€500,-- tot wel €1800,--, afhankelijk 
van welk kerkgebouw, per viering.  
Uitgangspunt is om in de gemeenschappen zoveel mogelijk 
vieringen en bijeenkomsten door te kunnen laten gaan.  
We zullen vaker een warme jas moeten aanhouden. 
Wij vragen uw medewerking bij het informeren hierover en het 
naleven ervan en nodigen u van harte uit mee te denken over 
hoe de uitgaven in de hand te houden en te kunnen blijven 
vieren. 

Voor vragen kunt u de besturen benaderen via de secretariaten 
van uw parochie. 
 
Namens de besturen van 
Parochie Maria Vlucht, Parochie St. Jacobus de Meerdere, de 
Franciscusparochie en het pastoraal 
team Zuidoost Twente (ZOT) 
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In memorium 

*    Bennie Even     †  

 
Op vrijdag 28 oktober hebben we tijdens een drukbezochte 
avondwake Bennie Even herdacht.  
Bij leven was hij de echtgenoot van Tiny Even- Heideman.  
Maandag 31 oktober hebben we definitief afscheid van hem 
genomen tijdens een plechtigheid in het crematorium in Usselo. 
Dit was in besloten kring.  
Wilskracht. Twee woorden.  Wil en kracht.   
Aan het einde restte nog slechts de wil. Weg was de kracht.  
Deze woorden stonden boven aan de rouwadvertentie en waren 
typerend voor de laatste weken van Bennie.  
Niet opgeven en plannen blijven maken voor de toekomst.  
Dit ondanks zijn afnemende gezondheid.  
Dit mooie advies gaf hij ook aan zijn kinderen en later 
kleinkinderen.   
Wees ondernemend en zet door.  
Wat er ook in je leven gebeurt.  
Veel met de handen werken als timmerman en ook later werken 
met jongeren in de bijzondere jeugdzorg hebben hem gemaakt 
tot een man die graag werd gezien overal waar hij kwam. 

Klussen op allerlei manieren, bij de kinderen thuis heeft hij tot 
het laatst toe proberen vol te houden.  
Of het nu de vogelkastjes waren of het helpen bij een complete 
verbouwing.  
Een Lieve echtgenoot, een fijne vader en zeker ook trotse opa zal 
door iedereen gemist gaan worden.  
Laten we hem in onze gebeden herdenken.  
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

Do.1 dec.  09.30 uur  WOCO-viering in de overkant 
   Voorganger Mia de Vries 

   Intentie  Gerard Hesselink 

Zo 4 dec.  09.30 uur  WOCO-viering Ceciliafeest 
m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Rietie Kenter. 

   lector  Alfred Westenbroek 

Intenties  Annie Hassing-Smit, Bennie Even, 

overleden leden van het dames en herenkoor 

 

Na afloop van de viering is er koffie en thee  

 
Do. 8 dec. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W.Rekveld 
Intentie  Gerard Hesselink 
 

In het weekend van 10 & 11 december is er geen viering.  

 

Do. 15 dec. 14.00 uur  kerstviering KBO in het Trefhuus 
Voorganger Mia de Vries en Mieke Nijhof 
 

 

Za. 17 dec. 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor Rekveld 

lector  Lianne Grothues 

Acol   Tess Wilke 

Intentie  Annie Hassing-Smit, 

   Annemieke Scheffer-Röring 

 

Don. 22 dec. 9.30 uur  WOCO in de overkant 
   Voorganger Mia de Vries 

   Intentie  Gerard Hesselink 
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Za 24 dec. 19.00 uur  Themaviering Dynamique   

                      Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

Intentie Jan Kempers, Joppy Rohring, 

ouders Rohring-Bonte en Coby, 

 Annemieke Scheffer-Röring 

 

Zo 25 dec. 09.30 uur  
Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor Visschedijk 

lector  Alfred Westenbroek 

Acol.     Cas Elferink en Gijs Luijerink 

 

Intenties: Annie Hassing-Smit, Jaap Hesselink, Bennie Even, 

Harry Visser en overleden familie, ouders Kok-

Wilke en overleden familie. 

Jaarged.:  Bert Aveskamp, Bas de Vries, Johan Elschot 

 

Do. 29 dec.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W.Rekveld 
Intentie  Gerard Hesselink 

 
 

In het weekend van 31dec. & 1 jan. is er geen viering.  

 

Do.5 jan.  09.30 uur  WOCOviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

Intentie  Gerard Hesselink 
 

In het weekend van 7 & 8 januari is er geen viering. 

 

Do. 12 jan..  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 
Intentie  Gerard Hesselink 
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Za. 14 jan. 19.00 uur  Eucharistieviering in de overkant 

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastoor Daggenvoorde 

lector  Helma Kraesgenberg 

Acol   Christine en Birgit Mollink 

Intentie  Harry Visser 

 

Do.19 jan. 09.30 uur  WOCOviering in de overkant 

  Voorganger Mia de Vries 

 

Za 21 jan. 19.00 uur  Themaviering Dynamique   

in de overkant 

                      Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

   Intentie  Sienie Wegman-Olde Hanter 

 

Do.26 jan. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

   Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

   Intentie  Gerard Hesselink 
 

Za. 28 jan. 19.00 uur  WOCO-viering in de overkant 

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastoraal mw. Carla Berbee 

lector  Anita Olde Bolhaar 

Intentie  Jan Kempers  
 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 

Nieuws van de Oase!  
Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht mens! 
Hij heeft veel voor de Oase betekend. Al vanaf het begin, in het 
Laga-jaar 2003, is hij betrokken geweest. Als oprichter, 
bestuurslid, vrijwilliger tijdens de vele activiteiten, de 

dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en tot het 
laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal een 
verbinder voor iedereen aan beide kanten van de grens.  
Anne we zijn je erg dankbaar. 
Rietie Kenter heeft voor een deel de taken als pr. medewerker 
van de Oase overgenomen.  
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Na de brand afgelopen zomer zijn met vereende krachten de 
blokhut en de schuurtjes opgeruimd. In de ledenvergadering is 

besloten om verder te gaan met de activiteiten, waar we blij mee 
zijn. Er wordt nu een plan gemaakt om op het terrein een 
gebouwtje te plaatsen, van waaruit we koffie/thee kunnen 
schenken. Hopelijk is het klaar op 1e paasdag in 2023. 
Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilliger, 
dan mag u contact opnemen met een bestuurslid. Zie 
https://oase-gronau-losser.org/nl/  
Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met 
een korte Vesper in het gebouw van de Nederlands Hervormde 
Vereniging aan de Hoofdstraat 184 in Overdinkel.  
Nadere bijzonderheden zullen worden aangekondigd op de 

website van de Oase en op die van Maria Vlucht: 
www.mariavlucht.nl  
Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling.  
De berichtgeving hierover kunt u volgen in de media en op de 
websites.  
Omdat er ook nieuwe inventaris nodig is - kopjes, stoelen, 
kussens, een koffiezetapparaat…. echt alles is verloren gegaan - 
vragen wij u om de Oase te steunen met een gift. Doet u mee? 
U kunt uw gift overmaken naar: Ökumenischer Kirchengarten 
OASE, Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: DE 16 4016 4024 0114 
9536 00. Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

Namens de Oase, Carlien Oldekamp 
 
 

  
 
 

Datum 

 
 

Maria Geboorte 

 
OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

 
Jacobus de 

Meerdere 

2 dec.  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

3 dec.. 16.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag Doopviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  Past.Daggenvoorde 

4 dec. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

2e advent Caecilia   

https://oase-gronau-losser.org/nl/
http://www.mariavlucht.nl/
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Datum 

 

Maria Geboorte 

OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 

Meerdere 

7 dec. 9.30 uur  9.00 uur 

Wo- dag Wocoviering  Eucharistieviering 

 Paroch.werkgroep  PastDaggenvoorde 

23 okt. 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv. W.Rekveld  EM Pastor Kortstee 

koor Dameskoor  Dames & herenkoor 

11 dec. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering WOCOviering WOCOviering 

3e advent Pv. W.Rekveld p.w.Hans v. der Hulst p.w.Carla Berbee 

koor Vivace Herenkoor Dames-herenkoor 

14 dec. 9.30 uur   

Wo-dag Eucharistieviering   

 Pv. Rekveld   

18 dec. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor Dameskoor   

21 dec. 9.00 uur   

Wo-dag Eucharistie   
 Past.Daggenvoorde   

 Dameskoor   

24 dec. 18.00 uur 17.00 uur 16.00 uur 

Zaterdag gezinsviering Gezinsviering kerstspel 

Kerst av. p.w.Carla Berbee Paroch.werkgroep Lidwientjes/werkgr. 

 Vivace Dameskoor  

24 dec 21.00 uur 20.00 uur 19.00 uur 
Zaterdag Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

 p.v.Rekveld Pater Visschedijk p.v.Rekveld 
koor Caecilia Heren koor Op Toon 

25 dec. 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag eucharistieviering  gebedsviering 

1e kerst Past.Daggenvoorde  p.w.Carla Berbee 

koor Excelsior&dames  Dames+herenkoor 

26 dec.  10.30 uur  

Maandag  Eucharistieviering  

2e kerst  p.v.Rekveld  

  herenkoor  

28 dec. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

31 dec. 10.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag Gebedsviering  eucharistieviering 

 oliebollen  p.v.Rekveld 



19 
 

Gerardus Majella   
 

 

Datum 

 

Maria Geboorte 

OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 

Meerdere 

1 Jan. 10.00 uur   

 Eucharistieviering   
Past.Daggenvoorde   

Herenkoor   

4 jan. 9.30 uur  9.00 uur 

Wo-dag Wocoviering  eucharistieviering 

 Par. werkgroep  p.v.Rekveld 

6 jan.  10.00 uur  

Vrijdag  eucharistieviering  

  p.v.Rekveld  

  Drie Koningen  

8 jan. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistie WOCOviering 

 Carla Berbee & 

W.Rekveld 
Pastor Jan Kortstee Par. werkgroep 

 Caecilia   

 Presentatie E.H.C   

11 jan 9.30 uur   

Wo-dag Eucharistieviering   

 p.v.Rekveld   

14 jan.   19.00 uur 

Zaterdag   WOCOviering 

   p.w. C.Berbee 

15 jan. 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Vivace   

18 jan. 9.30 uur   

Wo-dag WOCOviering   

 p.w.C.Berbee   

22 jan 9.00 uur  10.00 uur  

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 p.v.Rekveld  Em past Kortstee 

 Dameskoor   

25 jan. 9.30 uur   

Wo-dag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   
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Busbedevaart naar Lourdes Drie-in-Éénparochie 

mei 2023 
 

U vraagt zich misschien af hoe het zit met de bedevaart naar Lourdes in 
2023.  

Nou, ik kan u verzekeren dat er achter de schermen echt wel wordt gewerkt 
aan het realiseren van een mooie reis. 

Het is nu zeker dat we vertrekken op zaterdag 29 april en dat we 

terugkeren op zondag 7 mei.  
Pastoor Daggenvoorde is onze geestelijke begeleider en ondergetekende zal 

uw bus- en hotelleidster zijn. 
 

De heenreis doen we met de bus in twee-en-eenhalve dag en de terugreis in 

twee dagen. 
We reizen niet helemaal zoals in 2019.We gaan via Reims, waar we de 

kathedraal gaan bezoeken waar alle Franse koningen zijn gekroond, naar 
ons hotel in de buurt van Troyes.  Die zondag bezoeken we de kathedraal 

van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan 
tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen. Vezelay en Rocamadour zijn twee 

belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de 
Compostella in Spanje. 

Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben 
Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.  
 

En in de tussenliggende dagen hopen we een mooie tijd met elkaar door te 

brengen in Lourdes. 
Wij zijn er op het moment dat ook het aartsbisdom Utrecht er op bedevaart 

is en we zullen daar waar het kan aansluiten bij hun vieringen. 
We verblijven in een drie sterren hotel in Lourdes, niet ver van de 

Heiligdommen verwijderd en de prijs zal rond de 950 euro bedragen, dat is 
inclusief volledig pension en excursie. 
 

De komende feestdagen heeft u wellicht mooi de gelegenheid om eens uw 
gedachten te laten gaan over deze reis, om het te bespreken met eventuele 

kinderen en/of kleinkinderen. De bedevaart valt in de meivakantie, dus er 
hoeven geen vrije dagen te worden opgenomen. 

Wie weet kent u iemand die het ook een mooi idee om dit met u te gaan 
doen. Het blijkt steeds weer een onvergetelijke ervaring te zijn. 
 

Annigje Jannink-Annink 

Bus- en hotelleidster 
 

Voor nadere informatie kunt u bellen met: 

Enschede en Haaksbergen:  
Annigje Jannink-Annink: 053- 4342650 

Hetty Eckers:                    053- 4333718 of  06-22268264 
Lonneker, Losser en Glanerbrug:                      

Annelies Severt                053- 4359828 
Overdinkel:                           

Ina Kuiper                         06- 30301201 


