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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, 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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Gerardus Majella   
 

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 
 

Begraafplaatscommissie Overdinkel 
Op basis van het bisschoppelijk bepaalde reglement 
begraafplaatsen van de parochie eenheid Maria Vlucht is besloten 
om de actuele namen en adressen van de familie en/of 
rechthebbenden van alle graven/urnen op de begraafplaats en 

overige belangrijke benodigde gegevens hier omtrent, te 
digitaliseren en beter in beeld te brengen.  
Ook gelijkstelling in bijdrages en/of toekomstige ruiming van 
oude graven  is hierbij een uitgangspunt en kunnen hierdoor 
bespreekbaar worden en zorgen voor duidelijkheid en solidariteit.  
Deze inventarisatie geldt dus ook voor de begraafplaats 
Overdinkel. 
In dit verband verzoeken wij u het hiervoor ontwikkelde formulier 
volledig in te vullen.  
  
U kunt het invul formulier bemachtigen/gebruiken via:  

● Het inlegvel in het parochieblad. 
● In de dag kapel achter in de kerk. 
● Via de website Maria Vlucht →Begraafplaatsen→ Overdinkel. 

Tevens kunt u informatie vinden in het infobord op de 
begraafplaats en in het weekblad ¨de week van Losser¨. 
Het volledige ingevulde formulier kunt u sturen/inleveren: 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
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● Adres: Hoofdstraat 78 7586 BV Overdinkel t.a.v. 
Begraafplaatscommissie. 

● Brievenbus parochiecentrum. 
● Via de mail. (begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl) 
 

Er wordt van onze vrijwilligers een enorme extra inspanning 
gevraagd om dit gerealiseerd te krijgen.  
Wij doen dan ook een dringend verzoek op uw medewerking om 
zo de rustplaats van uw dierbare(n) voor de toekomst zo 
optimaal  verzorgd te houden. 
Graag willen wij het ingevulde formulier voor 15 november a.s. 
terug hebben. 
Bij voorbaat dank. 
 

De Begraafplaats Commissie Overdinkel                                               
1 oktober 2022 
 
 

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 1 december tot 19 jan. 2023 
moeten zijn doorgegeven vóór 24 november 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 2 
september  2022  
bedraagt € 11.063,12. 
Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 

mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
mailto:jhuitink@outlook.com
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Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 1 december 2022. 

Kopij kunt u tot 24 november  2022 mailen naar: 
parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
Het laatste parochieblad van 2022 komt uit op: 
Do 1 December  
 
 
REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

Irma Westenbroek 

 

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  

40 3 – 9 okt Pastor Berbée 06-41252558 

41 10 – 16 okt Pastor Rekveld 06-20874866 

42 17 – 23 okt Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

43 24 – 30 okt Pastor Rekveld 06-20874866 

44 31 okt – 6 nov Pastor Berbée 06-41252558 

45 7 – 13 nov Pastor Rekveld 06-20874866 

46 14 – 20 nov Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

47 21 -27 nov Pastor Rekveld 06-20874866 

48 28 nov – 4 dec Pastor Berbée 06-41252558 

 

 

mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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***We feliciteren de volgende  kroonjarigen *** 

7 oktober     Mw. Groeneveld die 85 jaar wordt. 

9 oktober  Dhr. Nijlant die 80 jaar wordt. 

31 oktober Mw. Kalter-Kip die 90 jaar wordt. 

20 november Dhr. Visser die 80 jaar wordt. 

30 november Dhr. Naafs die 80 jaar wordt 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag 

en wensen u een hele fijne dag! 
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Pastoorpraat 

Erbij 

Onlangs was er bij een uitvaart een onbekende.  
Niemand wist wie het was. Of wat de band met de overledene en 
de nabestaanden kon zijn. Dat komt voor.  
Dat vreemden aansluiten bij een uitvaart.  
Niet uit nieuwsgierigheid, maar om eigen verlies opnieuw te 
kunnen beleven.  
De uitvaart van je partner of kind gaat door alle organisatie vaak 
wat aan je voorbij.  
Dat je achteraf helemaal niet meer weet wie er waren, en wat er 

werd gezegd.  
De uitvaart van een ander biedt dan gelegenheid om weer bij je 
eigen verlies en verdriet te komen. 
Was er misschien ook daarom zo massaal en wereldwijd 
belangstelling voor het afscheid van koningin Elizabeth?  
Wat beweegt immers al die mensen om uren in de rij te staan. 
Vanwaar al die emotie? De Britse Koningin was bij iedereen 
bekend. Een icoon. Maar wie kende haar?  
Je mocht haar niet eens aanraken.  
Wie ze was en wat ze zelf vond, bleef achter rol en protocol. 
Iemand vergeleek haar met behang.  

Zij was de stijlvolle achtergrond bij alles in ons bestaan.  
Maar niet degene die jouw leven met je deelt.  
Waren wij misschien als vreemdeling bij haar uitvaart?  
De parochie is weer van start. Gemeenschap zijn we.  
Bekenden die als zusters en broeders idealiter wekelijks delen in 
elkaars lief en leed.  
En die de vreemdeling, de weduwe en wees insluiten. 
Dit najaar zullen de natuur en Allerzielen verlies oproepen.  
Kom er dan bij.  
Om bij ons je verdriet te herbeleven en heilzaam op verhaal te 
komen. 

 
Paul Daggenvoorde, pastoor  
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Bloemen voor de versiering van park en kerk. 
 

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

In verband met de verwerking graag op donderdag 13 oktober of 
uiterlijk vrijdag 14 oktober tot 19.00 uur. Dan bent u er zeker 
van dat uw bloemen aan de verfraaiing zullen bijdragen. 
 

Namens de Gerardus Bedevaart groep Overdinkel, 
Irma Westenbroek 
Secretariaat Tel: 053-5388242. E-mail: 

i.westenbroek@gmail.com 

 
 

Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022 

Op zondag 16 oktober zal in het bedevaartsdorp Overdinkel voor 
de 110de keer de bedevaart plaatsvinden ter ere van de heilige 
Gerardus Majella. Het thema van deze bedevaart is: ‘Vrede geef 
Ik u’ Een actueel thema in hetgeen wij zien in de beelden en 
horen en lezen in het gesproken en geschreven woord.  In de 
drie dagen die voorafgaan aan de bedevaart willen wij als in 
gebed en zang, in stilte nadenken, maar ook vieren wat die vrede 

geef ik u, in ons eigen leven voor ons betekent in het leven van 
elke dag. Hebben wij daarin nog vertrouwen? Opiniepeilingen 
geven een beeld dat veel mensen dat vertrouwen kwijt zijn. Maar 
in de woorden die Jezus Christus tot ons spreekt mogen wij wel 
vertrouwen hebben. Vertrouwen in de uiteindelijke vrede die Hij 
voor ons wil zijn. Dat mogen wij in dit 22ste lustrum jaar in deze 
drie dagen en op zondag 16 oktober, precies op zijn naamdag, 
zijn gedachtenis, het feest van de heilige Gerardus Majella in 
gebed en zang vieren. Laten wij dan ook blijven bidden en 
vertrouwen dat op voorspraak van de H. Gerardus er een 
duurzame vrede kan komen in alle problemen en vragen. Wij 

hopen op een goede bedevaart in de vrede die Jezus Christus ons 
geeft. 
 

Pastor Willy Rekveld.  
 
 
 

mailto:i.westenbroek@gmail.com
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VREDE GEEF IK U. 
 
Graag informeren wij u over de 110e Gerardus Bedevaart, die wij 
van donderdag 13 tot en met zondag 16 oktober organiseren. 
 

Programma: 
 

Donderdag 13 Oktober 2022, 19.00 uur: 
Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. 
Voorganger is pastor W. Rekveld. Na de viering zal er een 
speciaal cadeau worden aangeboden. We sluiten de 1e dag van 
het Triduüm af met een kop koffie/thee. 
 

Vrijdag 14 Oktober 2022:  

Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een 
kaars worden opgestoken.  
 

Zaterdag 15 Oktober 2022, 19.00 uur:  
Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in 
het teken van Oktoberfest.  Iedereen is van harte welkom.  
Ook voor een kop koffie/thee en gezelligheid na de viering. 
 

Zondag 16 Oktober 2021, 11.00 uur:  
Plechtige Eucharistie viering in het GM Park, aansluitend de 
processie door het GM Park. Voorganger is pastor W. Rekveld 
(het is zijn 10e Bedevaart). Tijdens de processie worden 

kinderactiviteiten georganiseerd.  
 
Zondag 16 Oktober 2022, 15.00 uur:  
Sluitingslof in de kerk. Voorganger is pastor W. Rekveld.  
 
 

Misintenties: 
 

Misintenties kunt u opgeven door deze te mailen naar 
gastdamesgmpo@kpnmail.nl. De kosten voor een misintentie zijn 
€ 5,00, en voor een intentie geldt een vrije gift. U kunt de kosten 

overmaken naar rekeningnummer NL26 RBRB 0929925955 t.n.v. 
st. Pelgrimsdorp Overdinkel, onder vermelding van “misintentie” 
of “intentie”. U bent natuurlijk ook van harte welkom om uw 
misintenties door te geven tijdens de openingstijden van het 
parochiecentrum of op zondagmorgen, voor de Gerardus 
Bedevaart. 
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Verkoop kaarsen en andere devotionalia: 
 

Voor de verkoop van devotionalia zal op zondag de traditionele 
verkoopkraam buiten bij de ingang van het park worden 
geplaatst. Verder is er op zondag 16 oktober van 10.00 uur tot 
15.00 uur een “verkooppunt” achter in de kerk. Hier kunt u 
terecht voor offerkaarsen (€ 0,50), novenekaarsen (€ 5,00) en 
de Gerardus Kalender met schild (€ 9,00). Ook geven wij u hier 
graag meer informatie over het initiatief “Vrienden van de 
Bedevaart”, waarmee u ons helpt om de Gerardus Majella 
Bedevaart in stand te houden. 
 

Kaarsen (laten) branden: 
Kunt u zondag 16 oktober niet aanwezig zijn, maar wilt u graag 
een kaars (laten) branden? Dit kunt aangeven u bij de 
gastdames, tel. 053-5381304 en de kosten van de kaars (voor 
een offerkaars € 0,50 en voor een novenekaars € 5,00) over te 
maken naar rekening NL26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. 
Pelgrimsdorp Overdinkel, onder vermelding van “kaars”. Wij 
zorgen ervoor dat uw kaars zondagmorgen wordt aangestoken 
(en blijft branden gedurende de Gerardus Bedevaart). 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Gerardus Bedevaart Groep 

Locatieraad H. Gerardus Majella 
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In memorium 

* 1945     Piet van der Heijden     † 2022 
 

Een jaar geleden overleed – na een slopende ziekte – de grote 
liefde van Piet: Gerda. 
Veel zorg heeft Piet  aan haar besteed en juist de laatste tijd leek 
het beter met hem te gaan.  
Ondanks zijn vele grotere en kleinere kwaaltjes genoot hij van 
wat hij nog wel kon. Fietsen kon hij nog goed en deed hij ook 
graag, evenals bridgen.  
Penningmeester was hij van diverse verenigingen en lid van de 
Heideploeg.  

Maar zingen was toch wel zijn grote hobby, eerst bij Cantica 
Nova en later bij het Twents Ensemble.  
Piet zei altijd dat hij 80 wilde worden en er lagen plannen klaar 
om volgend jaar naar zijn zoon in Aruba te gaan.  
Het heeft niet zo mogen zijn. Onverwacht is hij overleden.  
Op 2 september hebben we op een indrukwekkende manier 
afscheid genomen in het crematorium.  
Dit afscheid kreeg grote luister door het optreden van het 
Ensemble met solisten.  
Omdat bij het overlijden van Gerda alleen Piet, de kinderen met 
partners en de kleinkinderen in het crematorium aanwezig 

mochten zijn, hebben we deze keer met heel veel aanwezigen 
beiden herdacht. 
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In memorium 

*1936      Gerard Hesselink     † 2022 

Het is niet nodig om belangrijk te zijn, het is belangrijk om nodig 
te zijn. 
 

Deze zin die ook terug te vinden is op de rouwkaart en het 
bidprentje, typeerde Gerard heel goed. En wie hem een beetje 
kende, weet dat Gerard een man van weinig woorden was, niet 
moeilijk doen, niet teveel poespas, je wist wat je aan hem had, 
nooit vaag.  
 

“Laat me maar mooi met rust”. 

Of zoals als Gerard het zei: “Loat mie mar mooi geword’n.” 
Een kort, eenvoudig zinnetje maar eigenlijk heel karakteristiek 
voor hem. 
Op zichzelf, wellicht zelfs wat introvert. 
Het liefst alles op een afstandje aanschouwend. 
Niet in het middelpunt; het draaide niet om hem. 
Hij vond het veel belangrijker er te zijn voor anderen. 
Onbaatzuchtig, helpend, raadgevend, wijs. Als je hem nodig had, 
was hij er. Altijd, zolang we ons kunnen herinneren. 
Al klussend bij deze en gene zei hij regelmatig: “maak maar een 
tekening” en zo ait maakt zo heyt.  
Gerard was recht door zee met een enorm gevoel voor 
rechtvaardigheid. Een scherp gevoel voor humor. Soms een 
beetje vilein, maar altijd raak, altijd die twinkeling in zijn ogen.  
Geen lange verhalen en oeverloze teksten, maar duidelijk, to the 
point en kristalhelder. Afspraak is afspraak; einde discussie. 
“Ak gin borrel meer lust, dan moj oe zorgn maken.” Dat bleek 
helaas de laatste weken te kloppen.  Hij had geen zin meer in 
zijn borrel en zijn gezondheid nam zienderogen af.  
 

“Laat me maar mooi met rust”, en op 18 september is Gerard 
rustig uit het leven weggegleden. Wij hopen dat hij die rust gaat 
vinden. 
 

Gerard, je mag het vanaf nu altijd kalm aan blijven doen.  
Rust zacht. Wat blijft, zijn de herinneringen,dat worden hele 
waardevolle dingen.  
Om te bewaren, veilig en apart, op een speciaal plekje in je hart.  
 

Dit gemis doet ons beseffen wat was en niet meer zal zijn.  



13 
 

Gerardus Majella   
 

VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

Do.6 okt.  09.30 uur  WOCO-viering in de overkant 
      Voorganger Mia de Vries 

 

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

Do. 13 okt. 09.30 uur  WOCOviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

Don. 13 okt. 19.00 uur  Eucharistie viering opening Tridium 
m.m.v. dames en herenkoor 

  Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

  Lector  Anita Olde Bolhaar 

 Acol.  Herman Kempers, Nardi Olde  

Hanter en Sem Wilke 

  Intentie  Jan Kempers 

Extra collecte komt ten goede voor de Gerardus bedevaart 
 

Na afloop van de dienst is er koffie. 

 

Za 15 okt. 19.00 uur  Themaviering Dynamique   

                            OKTOBERFEST 

Voorgangers Nelleke Dijkstra &Martine Grothues 

Extra collecte Gerardus bedevaart. 
 

Na afloop van de dienst is er gezellig samen zijn. 

Zo 16 okt. 11.00 uur  Plechtige Eucharistieviering met 
aansluitend processie in het GM park 

m.m.v. gemengde koren 

 Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

   lectoren  Helma Kraesgenberg &  

Anita Olde Bolhaar 

Acol.   Sem Wilke, Tess Wilke,  

Cas Elferink en Gijs Luijerink 

   Extra collecte voor de missie. 

Intenties: Annie Hassing-Smit, Gerard Bos, Gerard Elferink, 

Annemieke Scheffer- Röring, ouders Olde Heuvel-Olde 

Beverborg, Haini Welpelo, ouders Welpelo-Laubur, Gerhard en 
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Bertie Veltmaat, Annie en Herman Hanning, Heinrich Goor, 

Esther Otto en overleden fam. Otto-Remerink, Ouders 

Aveskamp-Bolhaar, Bert Aveskamp, Bas de Vries, Johan en Annie 

Aveskamp-Ulenkate, Hennie en Bennie Noordkamp, ouders 

Visser-Uitzetter, Gerard Hesselink, ouders Busscher-Brager, Willy 

Gerritzen, Fam. ter Haar, ouders Wolters-Nordkamp, ouders Olde 

Heuvel-Welpelo, Gerard Olde Heuvel, Hendrik en Alie Poorthuis-

Spraakstede, Heinz en Wies ter Denge-Muller, Theo Engbers, 

Marietje Engbers-Koehorst, ouders Benneker-Schasfoort, ouders 

Molthof-Reimer, Ton Molthof, Matthijs Hammer. 

 

Jaargedachtenis:ouders Scheffer-Roelink, Bennie Olde Benneker, 

Esther Otto, Erik Benneker, Mevr. Molthof-Reimer, Bernardo 

Engbers en Gerard Engbers 
 

Zo 16 okt. 15.00 uur  sluitingslof in de kerk 
m.m.v. gemengde koren 

 

Do. 20 okt. 09.30 uur  WOCOviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

 

In het weekend van 22 & 23 Oktober is er geen viering. 

 

Do.27 okt. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 

Za. 29 okt. 19.00 uur  WOCO-viering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Mia de Vries & 

   Liane Grothues 

 

Do.2 nov.  18.30 uur  Allerzielenviering 

     m.m.v. Dynamique 

Voorganger Mia de Vries en Anita Olde Bolhaar 

Intentie  Annemieke Scheffer-Röring 

Jaarged.  Gerard ter Denge 
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Overledenen  vanaf 1 november 2021 tot nu….. 

 
Siny Wegman – Olde Hanter       12-11-2021         83  jaar 
 
Riky Koning – Elschot                   23-11-2021       77  jaar 
 
Annie Hassing – Smit                    29-11-2021        83  jaar 
 
Joke Olde Bolhaar – Olde Hanter    07-03-2022        79  jaar 
 
Anny Leferink- Smit                      17-03-2022        77  jaar 
 

Anneliese Riesewijk – Brinker        20-03-2022       88  jaar 
 
Jan Kempers                                08-06-2022      62  jaar 
 
Marietje Haitjema – Eulderink       04-08-2022       93  jaar 
 
Gradie op de Weegh – Stegge     04-08-2022      87  jaar 
 
Piet van der Heijden                  29-08-2022       77  jaar 
 
Gerard Hesselink                     18-09-2022       86  jaar 

 
Sjuul op de Weegh                      23-09-2022       84  jaar  
 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Zo 6 nov.  9.30 uur  WOCOviering 
m.m.v. dames en herenkoor 

   voorgangers Alfred Westenbroek & 

      Anita Olde Bolhaar 

Intentie  Annie Hassing-Smit 

Extra collecte voor de oecumene 

Na afloop van de dienst is er koffie 

 

Do.10 nov. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

   Voorganger Pastor Rekveld, pr. 
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In het weekend van 12 & 13 november is er geen viering. 

Do. 17 nov. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 

 
 

Za. 19 nov. 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Pastoor Daggenvoorde 

lector  Helma Kraesgenberg 

Acol   Christine en Birgit Mollink 

Intenties  Jan Kempers, Annie Hassing-Smit, 

Bennie Olde Benneker 

  Extra Nationale Jongerencollecte 

Do. 24 nov.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 

 

In het weekend van 26 & 27 november is er geen viering. 
 

Do. 1 dec. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 
Voorganger Mia de Vries 

Van 26 nov. t/m 18 dec. Is er een extra collecte voor de 

Bisschoppelijke Adventsactie. 
 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 

Viering op de donderdagmorgen. 
 

Elke donderdagmorgen is er om 9.30 uur een Eucharistieviering 
of een Woord en Communieviering in de Overkant, het 
voormalige wit-gele kruisgebouw tegenover de Gerardus Majella 
Kerk. Deze viering is toen opgezet voor de ouderen en zij die op 
zondag door omstandigheden niet naar de kerk konden komen. 
Maar in het geloof spreekt en mag de leeftijd geen rol spelen. 
Wees welkom dus. In gebed en zang willen we samenkomen, 

elkaar ontmoeten en in de viering nadenken over wat brengt ons 
samen in onze tijd. U bent van harte hiervoor uitgenodigd. Na 
dat we gevierd hebben drinken we samen een kop koffie of thee. 
Ook dat is ontmoeten en met elkaar bij te praten. Viert u mee? 
Nogmaals welkom.  
 

Pastor Willy Rekveld en de parochiële voorganger.   
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Datum 

 
 

Maria Geboorte 

 
OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

 
Jacobus de 

Meerdere 

7 okt  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

9 okt. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering Eucharistie WOCO viering 

 Pv.W Rekveld EM Pastor Visschedijk J.Oude Vrielink 

 Vivace Herenkoor Dames-herenkoor 

12 okt. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

 Dameskoor   

19 okt. 9.30 uur   

Woensdag Wocoviering   

 p.w.Berbee   

23 okt. 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv. W.Rekveld  EM Pastor Kortstee 

koor Dameskoor  Dames & herenkoor 

26 okt. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv. W.Rekveld   

30 okt. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Herenkoor   

2 nov. 9.00 uur   

Woensdag Woco viering   

 Par. werkgroep   

2 nov. 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 

Woensdag Allerzielen- 
viering 

Allerzielen- 
viering 

Allerzielen- 
viering 

 Par. werkgroep Par. werkgroep Par. werkgroep 

 Dameskoor Herenkoor Dames+Herenkoor 

4 nov.  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.W Rekveld  

5 nov.. 16.00 uur  16.00 uur 
Zaterdag Doopviering  Doopviering 
 Pv. W.Rekveld  p.w. Berbee 
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Datum 

 

Maria Geboorte 

OLV 

v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 

Meerdere 

5 nov.   19.00 uur 

Zaterdag   Eucharistieviering 

Twents   EM Past.Visschedijk 

koor   Dames+herenkoor 

6 nov.. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Caecilia   

9 nov. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv.W Rekveld   

12 Nov. 19.00 uur   

Zaterdag gebedsviering   
Par. Werkgroep onder voorbehoud, naamgeving Martinuskapel 

13 Nov. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering met uitleg|Eucharistie WOCO viering 

 Pv.W Rekveld +  
p.w. Frank de Heus |e.m. Kortstee 

p.w. Berbee+Ds. 

 vivace Herenkoor  

16 nov. 9.30 uur   

Woensdag Wocoviering   

 p.w.Berbee   

 Dameskoor   

19 Nov.   19.00 uur 

Zaterdag   WOCO viering 

   Par.werkgroep 

   Op Toon 

20 nov. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Em JFK   

 Dameskoor   

 Caecilia   

20 nov. 15.30 uur   

Zondag Concert Exelcior   

23 nov. 9.00 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

27 nov. 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

1e advent Pv. W.Rekveld  EM Pastor Kortstee 

koor Herenkoor  Dames & herenkoor 

26 okt. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Pv. W.Rekveld   
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Secretariaat 
Drs. J.N. Hinke 
Galileistraat 49 
1223 GL Hilversum 
035 - 7729597 
secretariaat@arienscomite.nl 

  

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2022 

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer 
plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 20 
november a.s.  
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de 
Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te 
Enschede. Aanvang 11.00 uur. 
 
Celebranten zullen zijn  
Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,  
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-
parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als 
permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te 
Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren 
(ofs) en van het Ariëns comité. 
 

Het thema van de viering luidt: “Alphons Ariëns - priester met 
een missie” 
100 jaar geleden vierde Ariëns zijn 40-jarig priesterjubileum. Hij 
hoefde geen cadeau voor zichzelf, maar vroeg geldelijke 
bijdragen voor de leerstoel Missiologie aan de op te richten 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
 
Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de 
Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 
1893 door Ariëns zelf opgericht). 
 
Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter 

de kerk voor een informeel samenzijn. 
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn. 
 
Hoogachtend, 
Het Ariëns Comité 
Losser, 1 september ’22 
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Aan de locatieraden, pastoraatsraden en 

werkgroepen van parochie Maria Vlucht 
 

Beste allemaal, 
Als er één les is, die we geleerd hebben tijdens de 
afgelopen jaren is het wel dat we niet zonder elkaar 
kunnen. We missen niet alleen elkaars aanwezigheid, maar ook 
elkaars ondersteuning en bemoediging. Het omzien naar elkaar.  
 

Omdat de huidige bestuursleden van parochie Maria Vlucht 
volgend jaar aftreden omdat hun termijnen erop zitten, vraagt 
het huidige parochiebestuur jullie allen dringend om uit te kijken 

naar vrouwen of mannen die willen meehelpen aan het in 
standhouden van parochie Maria Vlucht waarin het gewoon is om 
naar elkaar om te zien.  
 

Ken je mensen in jouw directe omgeving of binnen jouw locatie 
die je geschikt acht voor deze functie, spreek hen erop aan. 
We moeten met z’n allen hard op zoek naar mensen die vol 
energie de parochie weer op de kaart willen zetten. 
Mensen die goed onderlegd zijn op financieel - en/of bouwkundig 
- en/of communicatie - en/of vrijwilligersgebied. 
 

We zullen er ook naar moeten streven dat een nieuw bestuur een 

afspiegeling is van de locaties Glanerbrug, Lonneker, Losser en 
Overdinkel en we moeten zorgen voor een goede overdracht van 
functies. 
 

Bestuurders hebben een belangrijke rol in visievorming, beleid en 
begroting. Een bestuur is eindverantwoordelijk voor de 
activiteiten van de parochie, de financiën, interne organisatie en 
het werkgeverschap. Verder fungeert het bestuur als klankbord 
en ondersteuning bij acties, representatie, fondsenwerving en 
vrijwilligersbijeenkomsten. Het bestuur vergadert ongeveer 11 
keer per jaar. 

Ken je een geschikte kandidate/kandidaat? 

Stuur dan haar/zijn gegevens naar 
secretariaat@mariavlucht.nl 
Met vriendelijke groeten,  
AJD.  Melcherts, 
secretaris parochiebestuur Maria Vlucht 

 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Voorbereiding Eerste heilige Communie 
 
Voorbereiding Eerste heilige Communie 
en vieringen 2022-2023 Maria Vlucht 
We gaan weer beginnen! De 
voorbereiding van kinderen uit groep 4 
en hoger voor het komend seizoen 
2022-2023 zal worden begeleid door 
pastoraal werker Frank de Heus. 
Pastoraal werker Carla Berbée is 
betrokken bij de vieringen in Maria 
Vlucht. Van wie meedoet zal inzet en 

goede zin worden gevraagd. We werken 
met het project ‘Over de drempel’. We 
dragen kennis over, maar willen 

kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten 
stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. 
Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en 
wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan 
betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met 
Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 17 
oktober 2022. 
De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen 
brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via 

de website van de parochie: 
https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie. De data van 
de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn 
de volgende. 
 
Startavond voor de ouders: 
maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser 
 
Vieringen Eerste heilige Communie: 
zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser: 
communicanten Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel. 

 
Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 
 
 
 
 

https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente 

Uitnodiging 
Meditatief wandelen vanuit de  

RK-Kerk Jacobus de Meerdere in Lonneker  

Thema ‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn’ 
Op zaterdagmorgen 8 okt. 2022 vindt er weer een meditatieve 

herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ 

aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker. 

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de 

Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse ochtendwandeling. Na 

een kort meditatief moment in deze prachtige kerk wandelen we 

plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lonneker. 

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge 

gesprekken, afgewisseld met stiltemomenten en spirituele 

gedichten.  

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.  

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee 

met iets lekkers. 

Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter 

bestrijding van de onkosten. 

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente 

verspreiden  
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dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk 

bent. 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: 

vangalenmarjan@gmail.com 

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden. 

 

 

Onze volgende wandeling staat gepland op 4 maart 2023 met als 

thema: ‘Ontluikend wonder’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vangalenmarjan@gmail.com
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Heilige Gerardus Majella, wijs mij een weg 

     – voor mijn ogen: om te leren kijken 

naar de eenvoud van het leven 

– voor mijn handen: om te delen 

van de rijkdom die ik bezit 

– voor mijn hart: om vertrouwen 

wanneer ik moedeloos ben 

– voor mijn ziel: om te geloven 

dat God het onmogelijke mogelijk maakt 

Amen. 


