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34e jaargang                                     no: 3 

14 mei      t/m       20 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

Waarom zijt ge zo bang? 

 
 

 

 



Gerardus Majella  Pagina 2 
 

Beste parochianen en belangstellenden, 

We leven nog steeds in een moeilijke tijd. 
Het corona-virus ontregelt het leven van ons allemaal. 

Vieringen, samenkomsten, begrafenissen, het moet allemaal met afstand en in 

zeer kleine kring. Bruiloften moeten worden uitgesteld 
Dat is erg moeilijk en doet pijn. 

We proberen u wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen 
binnen onze parochie.  

Het laatste nieuws kunt u lezen op de site van Maria vlucht maar hangt ook te 
lezen in de mededelingenkast voor  de kerk. 

Komende weken zijn, de viering vanuit de dagkapel in Losser live te volgen 
via een link op de site van Maria vlucht.  

Samen zullen we door deze moeilijke tijd heenkomen! 
 

We wensen U goede moed en goede gezondheid toe.  

Vrede en alle goeds! 
Pastoraal team 
 

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 (eerst aanspreekbare pastor) 

  06 - 41252558  

  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 

- Pastoraal werkster Margot Dijkman         

  06 – 38903999  

  m.dijkman@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 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiys-65n4vnAhWDCOwKHQrtA3oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rk-kerk-ozvl.nl/kernen/zuid/algemeen&psig=AOvVaw1bj1FCqv-qWNb4Rs0Sbbwt&ust=1579371489867580
mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
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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 N. Roozeboom  06-53729776 
 

UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 

 06-22950931 
 

PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 

De gastdames zijn tijdens de corona crisis alleen op vrijdag van 10.00 tot 

11.30 uur in het parochiecentrum bereikbaar.  

Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 

 053-5381304 gastdamesgmpo@kpnmail.nl 
 

LOCATIERAAD   OVERDINKEL 

- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  5388242 

- Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 

- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

- Willie Elshoff (Algemeen & onderhoud gebouwen) 

  5382401 of 06-20312417 

- Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren) 

  5388242 of 06-26518335  
 

PASTORAATSGROEP   H. GERARDUS   MAJELLA 
Deze is in goed overleg opgeheven, omdat deze gaat functioneren in 
parochieverband Maria Vlucht. 

 

KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 
 

De stand van de kerkbijdrage per 26 maart is : € 4.045,08. 
Wij hopen dat u ook in 2020 uw bijdrage wilt overmaken. 
Penningmeester gezinsbijdrage:John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/309200330643623661/&psig=AOvVaw0e8X3nGEKjyU4y-mQ0bnDJ&ust=1589194696292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjjyeiRqekCFQAAAAAdAAAAABAE
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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:  

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 

 

REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 

Joke Lentfert     06-49057277 

Henriët Poorthuis   06-53117229 

 

Kopij voor het parochieblad s.v.p. sturen naar:  

parochiebladgerardus@hotmail.com 
 

DATUM  PAROCHIEBLAD  JAARGANG  34 

In 2020 komt het parochieblad op de volgende datum uit:   

Nr. 4  20 augustus  

Nr. 5  8 oktober   

Nr. 6  3 december  
 

* MEDEDELINGEN * 

 
• De kerk is open,  voor persoonlijk gebed of het 

opsteken van een kaarsje. 
• Indien voorradig liggen de kerkboekjes van de 

zondagdiensten achter in de kerk om thuis mee te 
lezen 

 

Parochieblaadje 

 

Het volgende parochieblad komt uit op 20 augustus 2020. 

Kopij kunt u tot  10 augustus 2020 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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Opgeven intenties 
Als u een intentie hebt opgegeven en betaald voor een van de vieringen die 

door de corona crisis niet zijn gehouden, mag u op een later tijdstip, als er weer 
vieringen zijn, aangeven wanneer u alsnog de intenties wilt melden. 

Intenties voor de vieringen van 20 augustus  t/m 8 oktober  2020 moeten zijn 
doorgegeven vóór 10 augustus 2020 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, dan betekent dit niet dat u te laat bent en geen intenties 

meer kunt opgeven.  
De intenties kunt u opgeven tot en met de donderdag vóór het weekend.  

Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de 
viering. 

 

Gebeds- en misintenties voor de online diensten; 

In alle drie de parochies kunt u mis-/gebedsintenties per mail doorgeven. Geef 

daarbij aan voor welke viering. De intenties worden niet gepubliceerd in de 

parochiemedia, maar wel meegenomen in de voorbede. Er worden geen kosten 

in rekening gebracht. Een vrije gift is zeer welkom. 

U kunt uw intentie per mail doorgeven aan: 

• H. Maria Geboortekerk Losser: secretariaat@mariavlucht.nl  

• Jozefkerk Enschede: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  

• Pancratiuskerk Haaksbergen: liesbeth.dijkhuis@gmail.com 

 

 

Nieuwsbrief Mariavlucht: 
 
Ziekenzalvingen 

Als uitstel niet mogelijk is, kunt u nog steeds een beroep doen op onze pastores 
Paul Daggenvoorde en Willy Rekveld. In zeer kleine kring van maar een paar 

mensen kan de zieke gezalfd worden. De pastores zijn bereikbaar via de 

noodnummers van de parochies. 
 

Uitvaarten 
Zolang als de burgelijke overheid aangeeft, dat fysiek contact gemeden moet 

worden, worden er vanuit de parochie vooralsnog alleen zeer besloten 
uitvaarten verzorgd overéénkomstig de instructies van de Nederlandse 

uitvaartbranche. Dit kan dan in de vorm van een 20 minuten durende 
gebedsviering. Wel worden we graag op de hoogte gehouden, als parochianen 

overlijden. Contact via telefoon of sociale media met een pastor is altijd 
mogelijk. We denken eraan in deze weken of maanden overleden parochianen 

in een gedachtenisviering te herdenken, als samenkomsten weer mogelijk zijn. 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
mailto:p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
mailto:liesbeth.dijkhuis@gmail.com
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Telefonisch contact 
Als u graag met een pastor van het pastoraal team wilt praten, staan wij tot uw 

beschikking. We maken daar graag tijd voor vrij. Bel gerust. Onze 
telefoonnummers en mailadressen vindt u voor in dit parochieblaadje. 

 
Hulp nodig? 

Heeft u praktisch hulp nodig voor bijvoorbeeld het halen van boodschappen, 
dan kunnen wij parochianen vragen u van dienst te zijn. Neem hiervoor contact 

met ons op, dan bekijken wij, wat wij voor u kunnen betekenen. 
 

Overleden 
 

• 6 april: Annie Breukers-Konter, 80 jaar, uit Overdinkel 

• 27 april: Frans Kalter, 67 jaar uit Overdinkel 
• 29 april: Albert Stege, 79 jaar, uit Lonneker  

• 4 mei: Marietje Hesselink-ter Denge, 87 jaar, uit Lonneker 

• 5 mei: Minie Douwma-van de Sande, 88 jaar, uit Lonneker 

• 6 mei: Brigitte Scheffer- Prill, 70 jaar uit Overdinkel 

 

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

Rozenkransgebed en lauden op kerktelefoon Haaksbergen-Veldmaat 

U kunt het rozenkransgebed gedurende de meimaand in de Pancratiuskerk 

volgen via de kerkradio – toegangscode 2203. Op Donderdagmorgen worden 

om 09.00 uur vanuit de Bonifatiuskerk de wekelijkse Lauden (zonder 

kerkgangers) op kerkradio uitgezonden (toegangscode 2303). De opgegeven 

intenties van de zaterdagen volgende op de donderdag worden hierin gelezen. 

WhatsApp-tekst ter bezinning in de morgen tussen Hemelvaart en 

Pinksteren 

Om in deze vrijwel vieringloze tijd toch stil te staan bij de tijd van het jaar 

tussen Hemelvaart en Pinksteren biedt het pastoraal team tijdelijk een 

Whatsapp-groep aan. Als je je hiervoor opgeeft, krijg je 11 dagen lang tussen 

Hemelvaart en Pinksteren elke morgen vóór 9.00 uur het 

evangelie van de dag met daarbij een korte meditatie van één 

van de pastores per Whatsapp toegestuurd. Wij – het pastoraal 

team – hopen je zo iets van onze inspiratie voor deze tijd mee 

te geven. Na Pinksteren wordt de Whatsapp-groep opgeheven. 

Doe je mee en wil je tussen Hemelvaart en Pinksteren onze 

Appjes ontvangen, geef je 06-nummer dan per Whatsapp door aan Elles 

Veltkamp: 06 422 65 373. Elles zet de groep op en zal de Appjes vanaf 

Hemelvaart versturen. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.cleanpng.com/png-headstone-cemetery-christian-cross-rest-in-peace-t-567893/&psig=AOvVaw3eBhhXq6UbjKUbYB70eOty&ust=1589194810759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDVoZeSqekCFQAAAAAdAAAAABAa
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*** Jarig ***    

 

Mevr. Bruinsma die 11 Mei 80 jaar is geworden 

Mevr. Visser die 6 juni 80 jaar hoopt te worden 

Dhr. M.Scheffer die 7 juni 85 jaar hoopt te worden 

Dhr. Poort die 19 juni die 80 jaar hoopt te worden 

Mevr. Schepers die 23 juni 80 jaar hoopt te worden 

Dhr. Lim die 23 juni 80 jaar hoopt te worden 

Mevr. Bossink die 30 juni 80 jaar hoopt te worden 

Dhr. B.Heideman die 25 juli 85 jaar hoopt te worden. 

 

We feliciteren allen met uw verjaardag en wensen u een hele 

fijne verjaardag 

 

Uit de toespraak van paus Franciscus dd. 27 maart 

tijdens een bijzonder moment van gebed – Urbi et 

Orbi -  I.v.m. de coronapandemie (bij Marcus 4, 35-41) 

"Waarom zijt ge zo bang?  

Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” 

Heer, Gij doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. Niet alleen op het 

geloof dat U bestaat, maar op het geloof dat ons vol vertrouwen tot U doet 

naderen. In deze vastentijd klinkt Uw dringende oproep: " Bekeer je," (Mc. 1, 

15) "keer tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met 

rouwklacht!" (Joel 2, 12). U roept ons op om deze tijd van beproeving aan te 

grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.knutselopdrachten.nl/kleurplaten/verjaardag/&psig=AOvVaw2itopXnucpgcNdeDjnynA1&ust=1589194964416000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiJ49ySqekCFQAAAAAdAAAAABAH
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oordeel: de tijd om te kiezen tussen wat werkelijk telt en wat voorbijgaat, om 

te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Het is de tijd om de koers van het 

leven weer opnieuw op U, Heer, en op de anderen te richten. En daarbij kunnen 

we kijken naar zoveel voorbeeldige metgezellen die, in angst, hebben 

gereageerd door hun leven te geven. Het is de werkkracht van de Geest die 

wordt uitgestort en vorm krijgt in moedige en edelmoedige toewijding. Het is 

het leven uit de Heilige Geest dat in staat is om te verlossen, te waarderen en 

te laten zien hoe ons leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone 

mensen - meestal vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en 

tijdschriften of op de grote catwalks van de laatste show, maar vandaag de dag 

zonder twijfel de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis schrijven: 

artsen, verpleegsters en verplegers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, 

verzorgers, vervoerders, wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en 

vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen kan redden. 

Tegenover het lijden, waaraan de ware ontwikkeling van onze volkeren wordt 

afgemeten, ontdekken en ervaren we het hogepriesterlijk gebed van Jezus: 

"opdat zij allen één mogen zijn" (Joh. 17, 21). Hoeveel mensen oefenen zich 

dagelijks in geduld en geven hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze geen paniek 

verbreiden, maar medeverantwoordelijkheid bevorderen. Hoeveel vaders, 

moeders, grootvaders en grootmoeders, leraars en leraressen laten onze 

kinderen met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis onder ogen 

moeten zien en hoe ze die moeten doorstaan, door hun gewoontes aan te 

passen, hun ogen te verheffen en het gebed te stimuleren. Hoeveel mensen 

bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van iedereen.                    

Gebed en stille dienst: dat zijn onze wapens om te overwinnen. 

 

WE SPRINGEN SAMEN 

We springen samen. Aan deze zin op een kindertekening, moest ik denken toen 

ik het Evangelie las voor zondag 10 mei, de vijfde zondag van Pasen, 

Moederdag. 

In deze tijd van veel vragen hoe alles zal gaan in de toekomst en we ons 

allemaal wel eens alleen voelen, horen we in het evangelie over een weg ten 

leven. Hierin moeten we, zo lijkt het, allemaal wel eens een sprong in het diepe 

maken, de diepte die het geloof ons wil geven. 

Op een kindertekening waaraan ik dacht en die ik enkele weken geleden kreeg 

toegestuurd per post van Agnes staat dat zo mooi door haar geschreven: “Wij 

springen samen”. Ook Jezus vraagt ons om samen te springen in die ruimte 

waar plaats is voor velen. Wij mogen de weg die ook ons leven wil geven, gaan. 

En net als Thomas kennen wij die weg ook niet altijd. Maar we mogen dat 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-paus-i22363.html&psig=AOvVaw1WyktSbFJKgXzHCT83WatU&ust=1589194457299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCM_veQqekCFQAAAAAdAAAAABAD
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vertrouwen hebben in Hem, die ook aan ons zegt: “Heb daarin maar geloof en 

vertrouwen”. 

We zitten in de meimaand, Mariamaand, en als er één is geweest die dat 

vertrouwen had is zij het wel; “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zo waren haar 

woorden. Doen wat Hij ons zeggen zal, dat is misschien wel springen in 

onzekerheid, die zekerheid kan geven. 

Ik wens alle moeders en hierin ook ons allen al het goede toe. Een mooie 

zondag. We springen samen in dat vertrouwen dat Hij, Jezus, de Weg, de 

Waarheid en het Leven is, ons draagt en daartoe uitdaagt. 

 

parochievicaris Willy Rekveld 

 

 

 

**in memoriam** 

 
Leven en dood, vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. 

Annie Breukers-Konter  1939-2020 
 

Dat heeft ook  Annie ervaren. Vreugde beleven aan je man , je gezin,  en later 
de vakanties met de 2 Marietjes en Sieny. Verschillende zomerhuisjes op de 

Veluwe hebben ze bezocht. En later ging de wereldreis wel naar de 
Luneburgerheide.  

Veel plezier hebben ze gehad en genoten van elkaar en van haar humor. Ook in 
zingen vond ze een uitlaatklep, jarenlang was ze een trouw lid van ons Dames 

en Herenkoor. 
 

En ook  verdriet hebben.  Heel veel verdriet hebben. 

Het tragische ongeval van Bertel op 12 jarige leeftijd, en later het verlies van 
Gerard na een kortstondige ziekte.   

Ze heeft het moeilijk een plek kunnen geven. 
 

Dat vormt een mens. Haar onverzettelijkheid en het wegstoppen van haar 
gevoelens, zorgde voor verwijdering, waar allen veel verdriet van hadden.  

Gelukkig was er de laatste maanden nog de gelegenheid om voor haar te 
zorgen en dankbaar was ze voor de roerende zorg van Herman en Marietje . 

Hoe symbolisch is het dan ook te sterven in de goede week, ook Maria stond 
onder het kruis van haar zoon, en haar hart huilde. 

Maar we mogen erop vertrouwen dat het na Goede Vrijdag,  altijd weer Pasen 
wordt.  

Eervol hebben we haar op paaszaterdag uitgeleide gedaan. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.etsy.com/nl/listing/658649315/virgin-mary-icoon-schilderij-heilige&psig=AOvVaw3qn6Hk3xSuHuJxVVFFr_jG&ust=1589193205855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODl85-MqekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.mariavlucht.nl/actueel/mei-is-mariamaand
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**in memoriam**  

 
Annie Schepers-Monnikhof   1939-2020 

 
Annie is geboren in Losser en was de oudste van zes kinderen. Na de lagere 

school en huishoudschool volgde zij naailessen en behaalde het diploma 
Costumière. Ze ging werken in het confectieatelier.  

Daarna kwam zij in dienst bij de familie Ledeboer en werd daar na enkele jaren 
cheffin keuken. Haar naai- en kookkunst kwamen daar goed van pas. Veel 

jurkjes en bloezen werden voor de  3 meisjes genaaid.   
In 1984 verhuisde ze met het gezin naar de boerderij aan de Ruhenbergerweg, 

het ouderlijk huis van Bennie.  Hier begonnen zij met de teelt van asperges wat 
vooral veel Duitse klanten trok. Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd 

werden de activiteiten beëindigd en zijn Annie en Bennie na verkoop van de 
boerderij op ‘Het Welpelo’ gaan wonen.  

Veel reisjes naar haar geliefde Oostenrijk werden gemaakt; de bergen en 
muziek waren haar favoriet.  

Na verloop van tijd ging het met de gezondheid niet meer zo goed.   

Een grote domper op het levensgeluk was de constatering van borstkanker. 
Haar wereld stortte in en hoewel zij vol goede moed de operatie en vele 

behandelingen onderging, heeft zij de strijd verloren en is thuis overleden.  
Dat zij moge rusten in vrede. 

 

 

**in memoriam** 

 
Frans Kalter  1952- 2020 

Frans is de jongste uit een gezin van 6 jongens.  

Hij had een fijne jeugd en omdat hij de jongste was mocht hij iedere week voor 

één dubbeltje een dikke sinaasappel halen als de groenteboer langs kwam.  

Samen met z’n broer en nicht naar het badhuis, allemaal een kwartje mee om 

te douchen en er samen maar 1 gebruiken. Zo konden ze van de overgebleven 

2 kwartjes  snoep halen. 

Toen hij op jonge leeftijd Truus  Nordkamp leerde  kennen moest er een 
brommer komen, deze had hij stiekem van zijn vakantiegeld gekocht.  Op de 

brommer heen dansen en dan samen slingerend op huus an. 

Met Truus is hij getrouwd en Demie en Dennis maakten het gezin compleet. 
Zijn werk was zijn lust en zijn leven. Hij kon hele mooie dingen maken.  

Niets was te moeilijk voor hem.  
Aan zijn werk heeft hij veel vrienden overgehouden. 

Frans was een vriend voor het leven. Wel eentje met een sterk eigen mening. 
Zwart was zwart en er bestond geen grijs. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-de-bloem-nam-schets-het-schilderen-toe-de-tekening-van-de-hand-witte-knop-bloemblaadjes-stam-en-bladeren-zwart-wit-zwart-witte-image67404246&psig=AOvVaw1_gqMK3-EXa2_-x2H_o1lQ&ust=1589194399816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCIntKQqekCFQAAAAAdAAAAABAD
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De vakanties werden  steeds luxer. Eerst met de tent, toen met de vouwwagen 
en uiteindelijk de caravan.  

Sinds enkele jaren was hij met pensioen. Lekker samen met Truus naar de 
camping, fietsen en buurten.  

Gezelligheid daar hield hij van.  Veel verdriet had hij van het overlijden van 
broer Fons. 

De jongens warenn niet meer compleet. 
Hij was trots op zijn kleinkinderen. Deden veel leuke dingen samen. 

Met de kleinkinderen naar Berlijn en Londen.   
Ook gingen ze met het gezin  

 vaak naar pretparken. Want Frans hield van achtbanen.  Het kon hem niet hard 
genoeg gaan. 

Na een korte periode van ongeneeslijk ziek zijn, is Frans thuis overleden. 
 

 

 

 

 

Mochten er weer kerkdiensten gehouden worden vanaf 1 juli, 

kan het rooster er onder voorbehoud  als volgt uitzien: 

 

Do 2 Juli  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 
Voorganger  Mia de Vries 

 
Zo 5 juli  9.30 uur  Wocoviering  

m.m.v. dames en herenkoor  
Voorganger  Pastor Berbee. 

   Acol.   Aafke Postma en Gijs Luyerink 
 

Do 9 juli  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 
Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 

 
In het weekend van 11 en 12 juli  is er geen viering 

 
Do 16 juli  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 

 
Za 18 juli  19.00 uur  Eucharistieviering 

      m.m.v. dames en herenkoor 
   Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 

   Acol   Christine en Birgit Mollink 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/caravans-en-campers/&psig=AOvVaw00VfykUEDJ7n-cQCsJrbPJ&ust=1589194303265000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCRsLGQqekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Do 23 juli  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 
Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 

 
In het weekend van 25 en 26 juli  is er geen viering 

 
Do 30 juli  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 

Zo 2 aug  9.30 uur  woord en communieviering  
m.m.v. dames en herenkoor  

lectoren   
   Acol.   Wout en Cas Elferink 

  
Do 6 aug  09.30 uur  Wocoviering in “De Overkant” 

Voorganger  Mia de Vries 

 
In het weekend van 8 en 9 aug.  is er geen viering 

 
Do 13 aug  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 

 
Za 15 aug  19.00 uur  Eucharistieviering    

   m.m.v. dames en herenkoor 
   Voorganger: Pastor Rekveld  

   Acol.   Niek, Sem en Tess Wilke 
 

 
Do 20 aug  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 

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

 
Do 27 aug  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 

Za 29 aug  19.00 uur  Gebeds / Themaviering 
   m.m.v. Dynamique 

 
Op het moment dat dit parochieblaadje is gedrukt waren de namen van lectoren 

nog niet bekend, en zijn daarom niet vermeld. 
 

 

Het rooster van Maria vlucht was bij het ter perse gaan van dit 

parochieblaadje nog niet bekend, maar kunt u t.z.t. vinden op de site van 

Maria vlucht of in de publicatiekast voor de kerk. 


