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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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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 25 augustus tot 6 oktober 2022 
moeten zijn doorgegeven vóór 18 augustus 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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Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 25 augustus 2022. 

Kopij kunt u tot 18 augustus  2022 mailen naar: 
parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
Het parochieblad komt in 2022 uit op: 
Do 25 Augustus, Do 6 Oktober, 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  
 

BEZORGERS GEZOCHT!!!  

Omdat onze vaste bezorger op Het Witte Zand na jaren is 

gestopt zoeken wij voor deze wijk een nieuwe bezorger. 

Aanmelden kan bij Annie Fleer of Claudia Postma-Fleer (zie 

boven) 

 

Pastorale Weekwacht  

26 27 juni – 3 juli Pastor Rekveld 06-20874866 

27 4 – 10 juli Pastor Berbée 06-41252558 

28 11 – 17 juli Pastor Rekveld 06-20874866 

29 18 – 24 juli Pastor Rekveld 06-20874866 

30 25 – 31 juli Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

31 1 – 7 aug Pastor Rekveld 06-20874866 

32 8 – 14 aug Pastor Berbée 06-41252558 

33 15 – 21 aug Pastor Rekveld 06-20874866 

34 22 – 28 aug Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

 

mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 

De nieuwste stand van de kerkbijdrage was bij het ter perse 
gaan van dit parochieblaadje, nog niet bekend. 

Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 
 
 

***We feliciteren de volgende  kroonjarige *** 

➢  Mw. Sein die 7 juli 85 jaar wordt. 
➢  Dhr. Riesmeijer die 10 juli 80 jaar wordt. 

➢  Mw. Hesselink-Leeuw die 12 juli 90 jaar wordt. 
➢ Dhr. Loskamp die 22 juli 80 jaar wordt. 
➢ Dhr. Koller die 4 augustus 85 jaar wordt. 
➢ Dhr. Van Veen die 20 augustus 80 jaar wordt. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Verbinding 

mailto:jhuitink@outlook.com
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De weg tussen Losser en Enschede is een ongeveer een hele 
maand i.v.m. onderhoudswerkzaamheden gesperd.  
Ik moet nu bv. via Oldenzaal -Lonneker, of Glanerbrug naar 
Enschede rijden. De verbinding is ver(opge)broken.  
Het is een omweg, maar ik kom er wel!  
Zo is het in het dagelijks leven ook wel eens.  
Iedereen heeft wel eens het gevoel de verbinding te verliezen, 
denk ik. 
Ik zoek dan een andere weg, of bouw een verrassing in, en ik 
kom precies waar ik zijn wil.   
In mijn geloof heb ik ook wel eens het gevoel dat ik de 

verbinding aan het verliezen ben.   
Bijvoorbeeld bij een ernstige gebeurtenis die vragen bij me 
oproept als ‘Waar bent u nu, God, ik heb u nodig, wat moet ik 
doen?’  
De synodale gesprekken hebben me goed gedaan, en doen me 
nog steeds goed.  
Het blijkt dat er meer mensen zijn die soms worstelen met de 
‘verbinding’.  
Het verslag van het aartsbisdom is duidelijk en helder. Ik ben er 
wel blij mee en denk dat we, als we als gelovigen de 
mogelijkheid krijgen om onze talenten en kwaliteiten in te zetten 

en zo in onze kracht staan, dat we ons dan pas echt verbonden 
voelen.  
Met het spel Sirkelslag probeer ik ook verbinding te zoeken. 
Verbinding met de kinderen van groep 8 van de basisscholen. 
Samen het verhaal van Noach bespreken en uitspelen in een 
competitiespel.  
Kinderen doen in spelvorm en 
samenwerking waar ze goed in zijn.  
Ieder jaar is het weer een mooie 
manier om verbinding te maken 
tussen kerk en school.  
Sirkelslag was na twee jaar weer de 

verrassing! 

 
Met vriendelijke groet Ans te Lintelo 
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Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer 

naar Lourdes 
 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer 
een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken 
steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle 
parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze 
lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. 
  
Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer 
een startbijeenkomst gehouden. Op het programma in Deventer 
staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de 

bedevaartplannen en informatie over de verschillende 
reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 
mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei). 
  
Lustrumbedevaart 
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald 
Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims 
uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: 
“Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee 
jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart 
van het bisdom in 2021 op het programma. We hopen dat velen 

volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. 
We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol 
het is om met zo velen samen in Lourdes ons geloof te vieren en 
steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.” 
De komende maanden wordt onder andere via deze website 
meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar 
Lourdes. 
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 110de Bedevaart Gerardus Majella 2022.  

De eindexamens zijn geweest.  
Aan alle geslaagden een proficiat. Terwijl we weer gaan denken 
aan de vakanties, of misschien al op vakantie zijn, wordt in onze 
geloofsgemeenschap alweer nagedacht over de 110de bedevaart 
ter ere van de H. Gerardus Majella.  
De bedevaart organisatie is daartoe bijeen geweest om daarover 
na te denken. In dit 22ste lustrum jaar hopen wij een feestelijke 
bedevaart te organiseren op zondag 16 oktober, precies op zijn 
naamdag, de gedachtenis, het feest van de H. Gerardus Majella.  
Het thema van deze bedevaart zal zijn: ‘Vrede geef Ik u’, 
een actueel thema in hetgeen wij zien, horen en lezen.  

Dichtbij of ver weg. In al onze verlangens en vragen, kan 
hopelijk deze 110de bedevaart in alle luister weer plaatsvinden en 
gevierd worden. Wij zullen u daarover in het eerstvolgende 
nummer van dit blad informeren.  
Wij wensen u, jullie, een mooie vakantieperiode toe. 
Laten wij hoe dan ook blijven bidden en vertrouwen dat op 
voorspraak van de H. Gerardus er een duurzame vrede zal 
komen in alle problemen en vragen.  
Vrede voor u, jou. Alle goeds en goodgoan.  
 

Pastor Willy Rekveld. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

De Bedevaart naar Kevelaer dit jaar van de Broederschap 
Enschede e.o. zal ook dit jaar niet worden georganiseerd. 
Helaas door de kosten, het aantal deelnemers, en de onzekerheid 
van Corona, is het voor ons als bestuur te onzeker de organisatie 
voor te bereiden. 
Mocht U alsnog op bedevaart willen gaan dan bieden wij de 
mogelijkheid u aan te melden voor de Oost Twentse bedevaart 
met de volgende mogelijkheid. 
 

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus, 2 dagen 

Of voor 1 dag vrijdag 26 augustus. 
 

Vertrek is vanuit De Lutte. 
Informatie en Opgave. 
2 daagse  Ria Vloothuis telefoon 0622044822 
1 daagse  Ans van Langen 0220477333. 
 

Met vriendelijke groet; Gerard Gervink 
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x-x-x In memoriam x-x-x 

* 6-6-1960      Jan Kempers        †8-6-2022     

 
Jan is geboren  te Almelo. Na zijn schooltijd en een opleiding aan 
de M.T.S. ging hij werken bij een bedrijf van militaire 
toepassingen, zoals radarsystemen.  
Daardoor was hij vaak enkele weken van huis.  
In juni 1986 ontmoete Jan Irma met wie hij op 3 februari 1995 
trouwde in de Martinuskerk in Losser.  
Twee dochters werden geboren, Nicole en Janet.  
Om meer tijd aan zijn gezin te geven ging hij dichter bij huis 

werken. Jan vond werken in de tuin, het buiten zijn fijn.  
Zo werd er in 2005 een oud boerderijtje, net buiten Overdinkel 
gekocht. Samen met Irma werd dit gemaakt tot een thuis.  
De gemaakte toekomstplannen die zij samen voor ogen hadden 
werden opeens ruw verstoord.  
In april 2009 werd Jan ziek, zomaar uit het niets, een ernstige 
infectie. Een ziekte met vele gevolgen voor hem maar ook voor 
Irma en de kinderen.  
Een droom in duigen.  
Ondanks alles, het steeds meer inleveren van gezondheid en 
mobiliteit, het verhuizen hierdoor naar een invalidenwoning in 
Losser, bleef Jan geloven in het leven.  
Ik geef niet op was zijn motto.  
Genieten van de kleine dingen. Het leven wat Jan nog kon delen 
met zijn geliefden.  
Na steeds meer afnemende gezondheid is Jan op 8 juni in de 
vrede die hij steeds voor ogen had, overleden in het bijzijn van 
degenen met wie Jan het leven heeft gedeeld.  
Maandag 13 juni was de afscheidsviering in de Gerardus Majella 
Kerk, dinsdag 14 juni was de crematie in Usselo.  
 

 

 

 



10 
 

Gerardus Majella   
 

VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

Do.30 jun. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 

Zon.3 jul.  9.30 uur  WOCO-viering 
   Voorganger Mia de Vries 

m.m.v. dames en herenkoor 

Lector  Lianne Grothues 

  Intentie  Annemieke Scheffer-Röring 

  Jaarged.  Ouders Röring-Duitschmann 

Na afloop van de dienst is er koffie 

  

Do. 7 jul.  09.30 uur  WOCOviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

 

Zo. 10 jul. 09.30 uur  Themaviering DYNAMIQUE 

   Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

   Intentie  Jan Kempers 

      Annie Hassing-Smit 

Do. 14 jul.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 
 

Za. 16 jul. 19.00 uur  WOCOviering  
m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek &  

Helma Kraesgenberg 

Do. 21 jul.  09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 
 

 

In het weekend van 23 & 24 jul. is er geen viering. 
 
Do.28 jul.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 
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Za 30 jul.  19.00 uur  WOCOviering 
Parochiële werkgroep. 

m.m.v. dames en herenkoor 

   Lector  Anita Olde Bolhaar &  

      Liane Grothues 

Intentie  Fam. Meijerink, Fam. Nuis 

Jaarged.  Truus Meijerink-Nuis 

 

Do. 4 aug. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 

 

zon.7 aug. 9.30 uur  WOCO-viering 

      Voorganger Pastor Berbee 

m.m.v. dames en herenkoor 

Lector  Mia de Vries 

  Intentie  Annie Hassing-Smit 

Na afloop van de dienst is er koffie 

Do. 11 aug. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 

 

In het weekend van 13 & 14 augustus is er geen viering. 
 

Do. 18 aug. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 
 

zat.20 aug. 19.00 uur  Eucharistieviering 
   Voorganger Pastor W.Rekveld 

m.m.v. dames en herenkoor 

Lector  Liane Grothues 

Acol.   Christine en Birgit Mollink 

  Intentie  Jan Kempers 
 

Do.25 aug. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 
 

 

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

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 
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Aanmelding Vormselproject Zuidoost 

Twente 2023 
 
Al vóór de zomervakantie maken we een begin 
met de voorbereiding van tieners van groep 8, 
de brugklas en hoger op het sacrament van het 
Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk 

te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil 
doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via: 
https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .  
 
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend 

schooljaar 2022-2023 aangeboden in de Jacobusparochie te 
Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies 
Maria Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten tot de 
brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In het 
schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies 
Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden. De voorbereiding vindt 
grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, 
aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede. 
 
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van 
Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van 

oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen 
de jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en 
wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 
‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met 
elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met 
diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen 
wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar 
we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.  
We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We 
verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een 
positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 
juli a.s. van 11.30 tot 14.00 uur in de Sint Janskerk aan de 

Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met elkaar en met 
het project. 
Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de 
Heus 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 
 

https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Parochiële Caritas Instelling (PCI)Maria Vlucht 
  

Waarvoor staat de PCI?  
Wij hebben het doel, de caritas (het lenigen van nood) 
permanent een herkenbare plaats te bieden in onze parochie 
Maria Vlucht. 
Wij willen de noden in de samenleving, ongeacht geloof en ras, 
signaleren en indien mogelijk doorverwijzen en begeleiden naar 
ander hulpinstanties. 
De PCI wil vooral hulp verlenen aan mensen in zowel materiële 
als immateriële nood waaraan niet op andere wijze noodhulp 
wordt verleend. 

  
Voorbeelden van hulp: 
·        Hulp bij eerste levensbehoeften 
·        Ondersteuning van een project in een ontwikkelingsland 
·        Meedoen in het Vrijwilligersverband Welzijn in de 
gemeente Losser 
·        Ondersteuning van diaconale projecten 
·        Ondersteuning diverse stichtingen 
  
Wat houdt dit in de praktijk in: 
·        Iemand die geen financiële middelen ter beschikking heeft 
maar wel iets dient aan te schaffen om in zijn of haar 

levensonderhoud te voorzien. 
·        Met Pasen en Kerst worden er speciale pakketten 
samengesteld voor de Voedselbank (denk aan toiletartikelen en 
producten zoals kaas). Deze producten zijn niet voor iedereen 
vanzelfsprekend binnen bereik. 
·        Afgelopen december hebben wij vele projecten, 
verenigingen en stichtingen mogen ondersteunen met een gift. 
Denk aan de ziekenbezoekgroep van de parochies, de 
Zonnebloem, KBO, KVG, Verjaardagsbox en het Leger des Heils.  
  
Hulp nodig? Meer informatie? Neem contact met ons op. 

  
Contactgegevens: 
Carla Berbee (pastoraal werkster) 
email: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, mobiel: 06-41252558 
Of via email: jozefevering@hotmail.com (voorzitter) of 
gerardkortman@hetnet.nl (penningmeester) van de PCI. 

mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
mailto:jozefevering@hotmail.com
mailto:gerardkortman@hetnet.nl
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Datum 

 

 
Maria Geboorte 

 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

 

Jacobus de 
Meerdere 

1 juli  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

2 juli 16.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag Doopviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  Pv. W.Rekveld 

3 juli 9.00 uur   

Woensdag eucharistieviering   

 B.Visschedijk   

 Caecilia   

6 juli 9.30 uur  9.00 uur 

Woensdag Gebedsviering  Eucharistieviering 

 Par.werkgroep  Pv. W.Rekveld 

koor   Op Toon 

10 juli 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistieviering WOCOviering 

 Pv.W Rekveld EM Pat Engelbertink p.w. Berbee 

koor Vivace herenkoor Dames-herenkoor 

13 juli 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

16 juli 9.00 uur   

Zaterdag Eucharistieviering   

 Pv. W.Rekveld   

 Dameskoor   

20 juli 9.00 uur   

Woensdag Woco viering   

 P.W Berbee   

24 juli 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv. W.Rekveld  EM pastor 
Kortstee 

koor Herenkoor   

27 juli 9.30 uur   

Woensdag eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

31 juli 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   
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 Herenkoor   

 
Datum 

 
Maria Geboorte 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 
Meerdere 

3 aug. 9.30 uur  9.00 uur 

Woensdag Wocoviering  Eucharistieviering 

 Par.werkgroep  Past.Daggenvoorde 

5 aug.  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

Bijzonderh.  Parochiehuis  

6 aug.   19.00 uur 

Zaterdag   Eucharistieviering 

  Past.Daggenvoorde 

7 aug 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 

koor 

Past.Daggenvoorde   

Caecilia   

10 aug 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

14 aug. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistieviering WOCOviering 

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

koor Herenkoor Herenkoor Dames-herenkoor 

17 aug. 9.30 uur   

Woensdag Gebedsviering   

 P.w. Berbee   

20 aug   19.00 uur 

Zaterdag   Woco viering 

   Par. werkgroep 

21 aug.l 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Dameskoor   

24 aug. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

28 aug. 9.00 uur  10.00 uur 
Zondag eucharistieviering  Eucharistieviering 
 Pv. W.Rekveld  EM pastor 

Kortstee 
   Dames-herenkoor 

31 aug. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   
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Gerardus Majella   
 

 

Synode 2021 / 2023 

 
Het verslag van de synodegesprekken binnen ons bisdom is uit! 
De afgelopen maanden zijn in veel parochies binnen ons bisdom 
gesprekken gevoerd n.a.v. de synode, die paus Franciscus in 
oktober jl. heeft uitgeroepen. Het ging over thema’s als  'Samen 
op weg gaan', 'Vieren', 'Medeverantwoordelijkheid voor de 
missie', 'Dialoog in kerk en samenleving'. Elke parochie heeft het 
op haar eigen manier aangepakt. Bij ons in Zuidoost zijn er meer 
dan vijftig gesprekken gevoerd o.l.v. parochianen en pastores, 

ook met veel jonge mensen, ouders van dopelingen, 
communicanten, vormelingen en jongeren. Het bisdom heefft van 
al die gesprekken in al die parochies een verslag gemaakt. Zoals 
wij het als pastores lezen zal het een goede weergave zijn van 
wat er overal in de gesprekken geklonken heeft. Ons doet dat 
goed. Het verslag is niet kort. Elf pagina’s. Misschien niet voor 
iedereen even gemakkelijk te lezen. Maar voor wie 
geïnteresseerd is, is het een aanrader. Vanuit de hele wereld 
worden komende maanden de verslagen richting Rome gestuurd. 
Wij – pastoraal team – zijn heel benieuwd, wat de uitkomst van 
de synode zal worden. Voor het verslag zie: 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-
content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-
proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf . En inspiratiepagina Synode 
2021-2023 
Pastoraal werker Frank de Heus 
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