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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 
 
 

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! 
 
LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242 of  

06-26518335  
- Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 

- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 
- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
 benniehaamberg@kpnmail.nl   06-10230719. 

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

 
 

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 11 mei tot 6 juli 2023 moeten 

zijn doorgegeven vóór 30 juni 2023 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. 
 
 
Oproep: 

Wie heeft palmtakjes( lees. Buxus ) ter beschikking voor 
palmzondag. 
Het duurt nog enkele weken voor het palmzondag is; 2 april. 
De vraag: heeft u misschien palmtakjes ( buxustakjes) voor de 
kerk beschikbaar.  
Deze worden gewijd en aan de bezoekers uitgedeeld. 
 
U kunt de palmtakjes brengen bij het par.centrum op 
dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
U kunt ook contact opnemen op die dagen met de gastdame: tel. 

0535381304. 
 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 

De stand van de kerkbijdrage per 4 maart 2023  
bedraagt € 6.460,10.   
Met vriendelijke groeten, 
John Huitink 
Penningmeester Kerkbijdrage. 

  

Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 11 mei 2023. 

Kopij kunt u tot 3 mei  2023 
 mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
Het parochieblad van 2023 komt uit op: 
6 Juli 
31 Augustus  
5 Oktober  
7 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  
 
Er is nog altijd een tekort aan vrijwilligers om het blaadje rond te 

brengen, bij belangstelling kunt u contact opnemen met Annie of 
Claudia 
 

mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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Pastorale Weekwacht  

11 13 – 19 maart Pastor Rekveld 06-20874866 

12 20 – 26 maart Pastor Berbée 06-41252558 

13 27 maart – 2 april Pastor Rekveld 06-20874866 

14 3 – 9 april Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

15 10 – 16 april Pastor Rekveld 06-20874866 

16 17 – 23 april Pastor Berbée 06-41252558 

17 24 -30 april Pastor Rekveld 06-20874866 

18 1 – 7 mei Pastor Berbée 06-41252558 

19 8 – 14 mei Pastor Rekveld 06-20874866 

 
 

***We feliciteren de volgende  kroonjarigen *** 

10 maart wordt Dhr. Bouwma 80 jaar! 

14 maart wordt Mevr. Masselink 90 Jaar! 

17 maart wordt Mevr. Brookhuis 80 jaar! 

19 maart wordt Mevr. Schreur 80 jaar! 

22 maart wordt Dhr. Groeneveld 80 jaar! 

 

15 april wordt Dhr. Wibier 80 jaar! 

19 april wordt Mevr. olde Heuvel 80 jaar! 

25 april wordt Dhr. Meijerink 80 jaar! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag 

en wensen u een hele fijne dag! 
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UITNODIGING 
 

Goede vrijdag 7 april Jesus Christ Superstar 

 

Gerardus Majella kerk 
 

Aanvang 20.00 uur. 
 

Het koor Dynamique heeft weer flink uitgepakt om voor u allen 
een mooie Goede Vrijdagavond te verzorgen.  

De musical Jesus Christ Superstar draagt bij aan een goede 
afsluiting van de Goede Week. 
 

In een warme kerk met hopelijk veel belangstellenden om ons 
heen, hebben wij voor u een mooie viering gemaakt, met veel 
solisten die hun rol perfect vertolken. 
 

De entree is gratis. Dit omdat we iedereen de gelegenheid willen 
geven om hierbij aanwezig te kunnen zijn. 
 
 

  U komt toch ook?  
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JEUGD Losser, vrijdag 10 en zaterdag 11 maart: 
Toneeluitvoering - Wij hebben een KLIK met ‘sTOF 

Hallo, wij zijn Talita  (15 jaar)en 
Robin (14 jaar). Wij spelen ook 
mee op 10 en 11 maart in KLIK 
bij Theatergroep ‘sTOF. Het is 
heel gezellig bij de repetities op 
woensdag. Het is ook wel 
spannend want het is ons eerste 
optreden. Robin: “Talita heeft me 

gevraagd voor ‘sTOF, we kennen elkaar van de scouting. Ik hield 
eerst niet zo van toneel maar nu zie ik hoe leuk het is.”  
Talita: “Ik speel Sanne, dochter van de hoofdrolspeelster. Ze is 
arrogant en voelt zich beter dan de anderen en ze is ook nog 
eens lui. Zo ben ik in het echte leven niet, dus dat is dus een 
rol!” Robin: “Ik speel Sam, hij hoort bij de vriendengroep, houdt 
van muziekmaken en is soms wat onverantwoordelijk bezig.”  
Iedereen klikt veel op de telefoon. Maar je moet echt niet 
geloven wat je daar soms ziet.  
Als je iets koopt, krijg je soms niet wat je hebt besteld, of veel 
en veel te laat.  We kijken wel naar vloggers. Die filmpjes zijn 
grappig, maar zijn ze allemaal echt? De vloggers verdienen veel 
geld met reclame maken. Alles ziet er altijd goed uit! Het is ook 
maar een rol…  
Wat we bij ‘sTOF krijgen is een echte vriendengroep. De ‘oudere’ 
spelers doen heel normaal tegen ons, wij beginnen net. Dat is 
spannend. Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon! 
 

KLIK 
10 en 11 maart aanvang 19.30 u 
Basisschool De Wegwijzer, Sperwerstraat 1, Losser. 
Entree: vrije gift. 
Reserveren: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

www.theatergroepstof.nl 
  

 

 

 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
http://www.theatergroepstof.nl/
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In memorium 

 

*1940   Henk Röring   † 2023 

 

Tien dagen voor zijn 83 verjaardag is op 13 februari overleden: 

Henk Röring. Geboren en getogen in Overdinkel en van daaruit in 

militaire dienst gegaan als matroos bij de marine.  

Hij trouwde met Marja Fiselier vertrok naar Enschede en samen 

kregen ze kinderen en kleinkinderen.  

Hier heeft hij ondanks dat hij ze niet allemaal zag, van genoten, 

en hij is er op zijn manier gelukkig, maar ook verdrietig, mee 

geweest. Zijn grootste zorg was…… dat er met een van hen iets 

zou gebeuren.  

Hij werkte als rangeerder bij de spoorwegen en daar is ook de 

liefde voor modelbouw treinen ontstaan, een hobby van hem, net 

als het houden en kweken van vogels.  

Een beetje handel en het hebben van paarden.  

Hij was ook een man die bang was voor de 

dood. Hij wilde hier niet weg omdat hij het hier 

op aarde goed had.  

Hij is begraven op het kerkhof.  

Sterkte voor allen die nu zonder hem verder 

moeten.  

 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

 

*1934   Bernarda Olde Benneker- Dijkhuis   †2023 
 
Bernarda is een rustige tevreden vrouw, ze houdt niet van drukte 
en veel mensen om zich heen, dat maakt haar onzeker. 
Het liefst is ze in haar eigen vertrouwde omgeving en vindt haar 
geluk in haar gezin.  

Haar huwelijk met Bennie Olde Benneker heeft bijna 60 jaar 
geduurd en werd gezegend met de 2 kinderen Carola en Rene. 
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Ze is altijd weer blij dat de kinderen en kleinkinderen op bezoek 

komen en verwent ze graag. 
Het geloof speelt bij Bernarda een grote rol. 
Gerardus Majella is belangrijk, maar in haar gebed of de novenen 
die ze houdt wendt ze zich tot pater Pio en pater Karel van 
St.Andries. 
Dit biedt haar houvast en ze put er kracht uit. Ook als haar man 
Bennie overlijdt een paar jaar geleden.  

Haar gezondheid is niet bepaald sterk te noemen; sinds 1972 
komt er geregeld gezinshulp over de vloer om haar bij te staan. 

Bernarda is graag buiten, geregeld met de hond, ze houdt van 
dieren maar vooral vlinders hebben haar belangstelling. 
Aan de Spinnersweg heeft ze 87 jaar gewoond,ze  loopt  er 
geregeld door haar tuintje  en geniet van alles wat daar 
rondvliegt en wat er groeit en bloeit. 
Wat heeft ze dat gemist het afgelopen jaar! 
Vorig jaar is ze na een heupoperatie opgenomen in het Ariëns 
tehuis. Ze heeft moeite met haar verlies van zelfstandigheid en 
ze is al blij met een duif die bij haar op de vensterbank komt 
zitten.. 

De tekst die op de kaart is gebruikt zouden haar gedachten 
kunnen zijn: 

Als ik de vogels niet meer zie en hoor 
en de bloemen niet meer ruik en zie 
Als er geen stemmen meer klinken 

Dan houdt het leven op en is het goed 
 

Haar krachten nemen af en het blijkt dat ze er aan toe is als ze 
zegt:”ik vind het helemaal goed zo”. 
Maandag 6 februari geeft haar lichaam het op en is Bernarda 

heel rustig overleden. 
We zullen haar missen, maar de 
liefde die blijft en de warme 
herinneringen aan deze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 
bewaren we in ons hart. 
 

 

 

-x-x-x-x-x-x-x- 
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*1931   Annie Eulderink-Rohring  Kasprowiak   †2023 

Annie werd geboren op 21 februari 1938 aan de Hoofdstraat 63.  

In Overdinkel kende men haar als “Annie van de Vereniging”.   

Ze groeide op in de horeca en samen met haar man heeft ze de 

zaak overgenomen van haar ouders.                                        

Ze kregen één zoon, Frank genaamd. Annie genoot van de 

sociale contacten die zalencentrum Eulderink met zich 

meebracht. Ze legde haar ziel en zaligheid daarin, ook na de 

uitbreiding en ze zwaaide de scepter in de keuken.  

De kleinkinderen Frank jr. en Jimmy betekenden alles voor haar. 

Ze voelden zich helemaal thuis  aan de Pastoor van Laakstraat 

waar ze altijd welkom waren. Na haar werkzame leven genoot ze 

van fietsen en puzzelen. Heel wat kaarsen heeft ze in haar leven 

opgestoken voor de kleinkinderen en anderen op moeilijke 

momenten. 

In 2018 verhuisde ze naar Maartens-Stede. Dit was een grote 

stap voor haar omdat ze een deel van haar zelfstandigheid kwijt 

raakte. Maar ook daar genoot ze van de vele mooie momenten. 

Na een korte ziekteperiode is deze eenvoudige lieve moeder en 

oma op 21 januari overleden. Op 27 februari hebben we afscheid 

van haar genomen in de kerk, en haar de volgende dag in 

besloten kring naar het crematorium gebracht.  

  

 

 

 

 

 

 

-x-x-x-x-x-x-x- 
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*1951       Mia de Vries       † 2023 

 
Alfred Westenbroek vertelde bij haar afscheidsdienst:  
 

Een geloofsgemeenschap zoals hier in Overdinkel, wordt 
gevormd en gedragen door mensen. Mensen die zich laten 
inspireren door de boodschap in het Evangelie en de idealen die 
wij als Christenen hebben. Zij willen van daaruit dienstbaar zijn 
voor elkaar. En zij brengen dit in de praktijk door zich met hart 
en ziel in te zetten voor de geloofsgemeenschap die wij hier zijn. 
Mia was zo iemand. Ze was vele jaren actief op vele gebieden 

hier binnen onze geloofsgemeenschap hier in Overdinkel, maar 
ook daarbuiten binnen onze parochie Maria Vlucht. Als lector en 
voorganger in weekend vieringen of op donderdag. Met haar 
overwegingen probeerde ze iets mee te geven..  
Mia was in onze Overdinkelse geloofsgemeenschap en in de 
geloofsgemeenschappen in Losser, Lonneker en Glanerbrug zeer 
actief als uitvaart coördinator en als voorganger in uitvaarten en 
avondwakes. Vieringen die ze tot in de puntjes voorbereidde met 
veel aandacht voor de nabestaanden. Om op die manier een 

dierbare overledene een mooi afscheid te geven en daarmee de 
nabestaanden de kracht en steun om verder te kunnen gaan.  
Naast in de liturgie, was Mia actief binnen de diaconie. Als lid van 
de koffieschenkgroep, als lid van de pastoraatsgroep, en als 
gastdame op het parochiesecretariaat.  
Ook met de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart. 
Zonder te vragen, op handen gedragen, een mens mag weten, ik 
word niet vergeten. 
Deze tekst stond boven haar rouwkaart. Zo toepasselijke voor 
Mia die zoveel voor deze geloofsgemeenschap heeft betekend. 

Want Mia, je mag inderdaad weten dat wij als 
geloofsgemeenschap jou niet zullen vergeten en jouw 
nagedachtenis in ere zullen houden. Mia, dank je wel voor jouw 
enorme inzet, dank je wel voor wie je was en voor alles wat je 
voor ons hebt betekend. 
We gaan Mia missen, en ik wens ons allemaal daarbij heel veel 
sterkte toe. Maar in het bijzonder wens haar gezin en familie: 
Lutze, Willeke, Johan, Rick, Twan en Perijn heel veel kracht toe 
om het verlies van Mia, jullie vrouw, moeder en oma, te kunnen 

dragen. Moge de wetenschap dat ze hier door ons op handen 
werd gedragen voor jullie daarbij tot steun en troost zijn. 

-x-x-x-x-x-x- 
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

Do.16 maart.  Deze viering vervalt. 

 

Za. 18 maart. 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastoor Daggenvoorde 

lector  Helma Kraesgenberg 

Acol   Cas Elferink & Gijs Luijerink 

Intenties  Annie Leferink-Smit 

   Hendrika Morshuis-Elfrink 

Do. 23 maart.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 
 

In het weekend van 25 & 26 maart is er geen viering.  

Do. 30 maart.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 

 
Zo. 2 april. 09.30 uur  WOCO-viering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek 

& Anita olde Bolhaar 

Intentie  Bennie Even 

 

Na afloop van de viering is er koffie en thee  

Witte donderdag 09.30 uur  Geen viering 
Do. 6 april.  19.00 uur  Gebedsviering  
       m.m.v. dames en herenkoor 

    Voorganger nog niet bekend 

Goede Vrijdag 
7 april.   15.00 uur  Kruisweg in het park  

Voorganger Pastor W.Rekveld 

Vrij. 7 april. 20.00 uur Jezus Christ Superstar 

Verzorgt door het koor Dynamique 
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Zo. 9 april. 09.30 uur  WOCO-viering  

1e Paasdag   m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek  

& Liane Grothues 

Intentie  Bennie Even 

 

Do. 13 april.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 

 

Za. 15 april. 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor Rekveld 

lector  Anita olde Bolhaar 

Acol   Cristine en Birgit Mollink 

Intentie  Annie Hassing-Smit 

Do. 20 april.   Geen viering in de overkant.  

 

In het weekend van 22 en 23 april is er geen viering.  

Do. 27 april.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 

 
Za. 29 april. 19.00 uur  WOCO-viering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Anita olde Bolhaar  

& Liane Grothues  

Do. 4 mei. Geen viering in de Overkant 
 

Zo. 7 mei.  09.30 uur  WOCO-viering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers PW. Carla Berbee 

Lector  Anita olde Bolhaar 

Intentie  Bennie Even 

 

Na afloop van de viering is er koffie en thee  
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Do. 11 mei. 9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W.Rekveld 
 

Za. 13 mei. 19.00 uur  Themaviering Dynamique   

                      Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

Intenties Jan Kempers  

 Annie Hassing-Smit 
 

Do. 18 mei. Geen viering in de Overkant i.v.m. Hemelvaart 

 

In de periode 2 mrt t/m 17 apr. zijn er collectes in het kader van 
de vastenactie. 
 

 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 

 

 

 

 
Vanuit de MOV: Vastenactie 2023: mensen op de vlucht 
  
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk 
om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de 
Vastenactiecampagne in het teken van mensen die op de vlucht 
zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos bestaan.   
Wereldwijd waren eind 2020 meer dan 89 miljoen mensen op de 
vlucht, dat is 1% van de totale wereldbevolking! In 2022 raakten 

door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. 
Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de 
eigen regio.  
Opnieuw beginnen 
Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun 
bestaanszekerheid. Zij staan voor de grote uitdaging elders een 
nieuw leven op te bouwen. Zoals in Zuid-Soedan, waar ruim 
anderhalf miljoen mensen ontheemd raakten door een 
gewelddadige burgeroorlog. Meer dan de helft van de bevolking 
heeft er niet genoeg te eten. Met wat hulp kunnen deze mensen 

hun eigen voedsel verbouwen om in hun levensonderhoud te 
voorzien.  
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Wat doet Vastenactie? 

Afgelopen jaar heeft Vastenactie zo’n 30.000 mensen geholpen 
hun voedselzekerheid te verbeteren. Zij kregen bijvoorbeeld 
zaden, planten, gereedschappen en advies over gezonde voeding 
en duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie 
gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig 
gereedschap, waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen.  
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Dit kan zoals elk jaar met het bekende vastenzakje, dat u in dit 

parochieblaadje aantreft. De vastenzakjes kunnen in de daarvoor 
bestemde melkbus achter in de kerk gedeponeerd worden. 
Ook is het mogelijk direct aan Vastenactie te doneren  
  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
  
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag 
over via iDEAL. 
  
De MOV-groep beveelt deze actie van harte aan. 

                                                           Anja Heerink 
 

 

 

 

 

Lancering Vastenapp ter inspiratie in Vastentijd 
Vanwege de vele belangstelling lanceren we ook in de komende 
vastentijd een groepsapp. Dit keer in het teken van ‘Omzien 

naar elkaar’. Het thema  ‘Omzien naar elkaar’ is ontleend aan 
de synodale gesprekken die momenteel in onze parochies in Zuidoost 

gevoerd worden. Via korte Bijbelteksten en korte reflecties daarop van 
pastores en parochianen hopen we jou, u, mooie gedachten mee te geven, 

waar je in het dagelijks leven iets mee kunt. Je ontvangt een appje op de 
zondag en op de laatste dagen van de Goede Week. Wil je de appjes 

ontvangen, stuur dan een appje naar pastor Frank de heus, 06 300 988 33. 
 

 

 

 

http://www.vastenactie.nl/
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     ‘Bekleedt u met de nieuwe mens’ 

 

 Brief voor de Veertigdagentijd 2023 

 Willem Jacobus kardinaal Eijk,  

 aartsbisschop van Utrecht 

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

De Veertigdagentijd is bij uitstek een geschikte tijd om die bekering gestalte 
te geven, het is immers “een gunstige tijd voor persoonlijke en 

gemeenschappelijke vernieuwing” (Boodschap paus Franciscus voor de 
Veertigdagentijd 2022). Maar bekering en vernieuwing komen meestal niet 

onmiddellijk tot stand, maar geleidelijk. Er is geen snel resultaat te boeken, 
we moeten er wat voor doen en wat voor laten. We kunnen de 

Veertigdagentijd die voor ons ligt dan ook opvatten als een reis waarbij we 
ons via Christus richten op God en afzien van wat ons overmatig bekoort en 

afleidt, waardoor we ons kunnen verwijderen van God, onze naaste of 
onszelf zoals God ons bedoeld heeft. We kennen de term ‘bezetenheid’ uit 

de Bijbel, waar gesproken wordt van demonen en onreine geesten die bezit 
nemen van mensen (vgl. Mc. 1,23; Mt. 9,32; Lc. 4,33). Maar er is daarnaast 

een andersoortige bezetenheid, die van het obsessieve gedrag en van de 

verslaving. Ons bezit kan blijkbaar bezit van ons nemen. Of het nu 
genotsmiddelen, sociale media of de hunkering naar spullen betreft: ze 

kunnen onze relatie met God gemakkelijk in de weg staan en ruis vormen 
op de lijn waardoor we Zijn stem niet goed meer kunnen horen. Dat geldt 

zeker ook voor roddelen of andere eigenschappen en gedragingen die 
polariseren of een ander onrecht doen.  
 

Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, waarin u 
inderdaad bekering en vernieuwing zult ervaren. Lijkt dat moeilijk? We 

hoeven en kunnen het ook niet op eigen kracht. De Veertigdagentijd is 
tevens een tijd van meer toeleg op het gebed en de viering van de 

sacramenten, waarbij ik in het bijzonder noem het sacrament van boete en 
verzoening en dat van de Eucharistie. Voedsel voor onderweg is de 

Eucharistie, door het Tweede Vaticaans Concilie “de bron en het hoogtepunt 
van heel het christelijk leven” genoemd (Lumen gentium, 11). In de 

Eucharistie ontmoeten wij Christus, de verrezen Heer. Hij geeft ons wat wij 

nodig hebben, als wij met Hem op weg zijn naar het hoogfeest van Pasen. 
Dat het ons allen moge vernieuwen en versterken in geloof, hoop en liefde 

voor God en elkaar, bekleed als we zijn bij onze Doop met Jezus Christus. 
 

 

 
 
 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 

Utrecht, Aswoensdag 22 februari 2023 

Dit is slechts een gedeelte uit de brief van de 

Bisschop, deze in het geheel   lezen op; 

www.mariavlucht.nl 



18 
 

Gerardus Majella   
 

 
 

 

Datum 

 

Maria Geboorte 

OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 

Meerdere 

15 maart 9.30 uur   

Wo-dag WOCOviering   

 p.w.C.Berbee   

18 maart   19.00 uur 

Zaterdag   WOCO viering 

   Par. werkgroep 

koor   Op toon 

19 maart 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor Dameskoor   

22 maart 9.30 uur   

Wo- dag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

26 maart 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv. W.Rekveld  pastor Jan Kortstee 

koor herenkoor  Gemengd koor 

29 maart 9.30 uur   

Wo-dag Eucharistieviering   

 Pv. Rekveld   

1 april. 16.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag doopviering  Eucharistieviering 

 p.w.Carla Berbee  Past.Daggenvoorde 

koor   Gemengd koor 

2 april 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor Caecilliakoor   

5 april 9.30 uur   
Woensdag Wocoviering   

verzoening Lien Dood   
Koor Dameskoor   
Bijzonderh. dagkapel   

6 april 19.00 uur   

Witte 
donderdag 

Eucharistieviering   

 p.v.Rekveld   

koor Dameskoor   
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Gerardus Majella   
 

 
Datum 

 
Maria Geboorte 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 
Meerdere 

7 april 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 

Goede 

Vrijdag 

Pv.W.Rekveld Par. Werkgroep 

herenkoor 

Gezongen 

lijdensverhaal 

koor   Gemengd koor 

Bijzonderh. kruisviering parochiehuis  

8 april 20.30 uur  19.00 uur 

Zaterdag Paaswake  Gebedsviering 

 Pv. Rekveld  Pw. C.Berbee 

koor Vivace  Liedwientjes 

9 april 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

zondag Eucharistieviering Eucharistieviering WOCO viering 

1e Paasdag Past.Daggenvoorde Past.Daggenvoorde Par. werkgroep 

koor Caecilia Herenkoor Gemengd koor 

10 april   10.00 uur 

maandag   Eucharistieviering 

2e paasdag   Em past Kortstee 

koor   Op Toon 

15 april   19.00 uur 

zaterdag   WOCOviering 

   Par. werkgroep 

16 april 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor Dameskoor   

23 april 9.00 uur  10.00 uur  

zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 p.v.Rekveld  Em past Kortstee 

koor Vivace  Gemengd koor 

30 april 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 p.v.Rekveld   

koor Herenkoor   

4 mei 19.00 uur   

donderdag gebedsviering   

Doden-

herdenking 

Carla Berbee & pater 

Said 

  

6 mei 16.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 

zaterdag Doopviering Doopviering Eucharistieviering 

 Pw. C.Berbee P.v.Rekveld P.v.Rekveld 

koor   Op toon 

7 mei 9.00 uur   

zondag Eucharistieviering   

 P.v. Rekveld   

koor Caecillia   
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