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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 (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 
 

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 

 
 

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
mailto:m.dijkman@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 

- Willie Elshoff (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
  5382401 of 06-20312417 

- Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren) 
  5388242 of 06-26518335  

 
KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 
De stand van de kerkbijdrage per 9 juni bedraagt € 10.449,40. 
Wij hopen dat u ook in 2020 uw bijdrage wilt overmaken. 

Penningmeester gezinsbijdrage:John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 
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 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

Joke Lentfert  Is tijdelijk niet inzetbaar 
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 8 oktober 2020. 

Kopij kunt u tot  1oktober 2020 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 
          

DATA  PAROCHIEBLAD  JAARGANG  34 
In 2020 komt het parochieblad op de volgende datum uit:   
Nr. 5 8 oktober   
Nr. 6 3 december  

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
mailto:jhuitink@outlook.com
http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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* MEDEDELINGEN * 
 

Alternatief programma 108e Gerardus Majella Bedevaart 
2020 
 
De uitbraak van het Corona virus begin Maart 2020 heeft grote 

gevolgen gehad voor  vrijwel alle activiteiten binnen onze 

geloofsgemeenschap. Gelukkig zijn inmiddels de maatregelen 

versoepeld, en zijn er weer een (beperkt) aantal activiteiten binnen 

onze geloofsgemeenschap opgestart. Echter een deel van de 

maatregelen zullen naar verwachting ook in de komende 

weken/maanden nog van kracht moeten blijven, en dat heeft 

gevolgen voor de grotere activiteiten. En dan in het bijzonder voor 

de Gerardus Majella bedevaart zoals die traditioneel door onze 

geloofsgemeenschap wordt georganiseerd. 

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad Gerardus Majella 

hebben we onlangs gezamenlijk gekeken naar wat de mogelijkheden 

zijn, en vervolgens hoe we die dan kunnen invullen. Al vrij snel werd 

duidelijk dat het organiseren en houden van de 108e Gerardus 

Majella bedevaart 2020 in de vorm zoals dat de afgelopen jaren is 

geweest niet haalbaar was. Belangrijke argumenten daarbij waren 

de onzekerheid over het verkrijgen van een evenementen 

vergunning vanuit de gemeente Losser, de regels van de landelijke 

overheid, de regels van het aartsbisdom Utrecht, en (niet in de 

minste plaats) de veiligheid van de pelgrims en de medewerkers. 

Het voorbereiden en organiseren van de bedevaart begint al 

maanden van tevoren, en ook moeten er al in een vroeg stadium 

bestellingen worden gedaan en (financiële) verplichtingen worden 

aangegaan. We moesten daarom al in een vroeg stadium een 

beslissing nemen, en gezien de onzekerheden hebben we helaas 

moeten concluderen dat de 108e Gerardus Majella bedevaart in 2020 

niet kan plaatsvinden in de vorm zoals in de voorgaande jaren 

gebruikelijk was. 
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Alternatief programma 

Dat betekent dat de 108e Gerardus Majella bedevaart dit jaar op een 

alternatieve manier zal gaan plaatsvinden. Alle vieringen zullen 

plaatsvinden in de kerk (dus geen viering en geen processie in het 

park) en er mag bij de vieringen niet worden gezongen. In goed 

overleg met alle betrokkenen hebben we gekozen voor het thema 

“Toekomst”, en het volgende programma samengesteld. Dit 

programma is nog onder voorbehoud. Voor de laatste informatie 

verwijzen wij U naar de website van Maria Vlucht, 

(http://www.mariavlucht.nl). 

Donderdag 15 Oktober 2020: 19.00 uur Opening Triduum, 

Eucharistieviering 

Vrijdag 16 Oktober 2020: 19.00 uur Viering voor kinderen 

Zaterdag 17 Oktober 2020: 19.00 uur Viering verzorgd door 

Dynamique 

Zondag 18 Oktober 2020: Plechtige Eucharistieviering in de kerk, 
met aansluitend aan deze viering sluitingslof en uitstelling en zegen 
met het Allerheiligste. Na afloop blijft het Allerheiligste tot 17.00 uur 

op het altaar staan voor stille aanbidding. Bij het bezoeken van de 
kerk dienen de hygiëneregels van het RIVM  nageleefd te worden. 
 
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze 
te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de 
intentie (vrije gift) of misintentie (€ 5,-) over te maken naar 
rekening nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, 
o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus 
van het parochie centrum mag ook, onder vermelding van uw naam, 
uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”. 
 
Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen 
door de kosten van de kaars (€ 0,50 voor een offerkaars en €5,- 
voor een novenekaars) over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 
0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast 
uw keuze voor de kaars en uw intentie. 
 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het 

doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld 
overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder 
vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus 
doen onder vermelding van “Gambia”. 
 

Aandachtspunten bij alle vieringen 

- Alle vieringen vinden plaats in de kerk, er is dus geen 
viering en geen processie in het park. 

- Het maximum aantal personen in de kerk is beperkt tot 50 (dit 
is het maximum aantal zitplaatsen i.v.m. de verplichte afstand 

van 1,5 meter). 
- U dient zich van te voren aan te melden als U een viering wilt 

bezoeken. U kunt dit doen per e-mail 
(gastdamesgmpo@kpnmail.nl) of telefonisch bij de gastdames 
van het parochiecentrum (053-5381304, bereikbaar op de 
vrijdag van 10.00-11.30 uur) of bij Marietje Röring (053-
5387916) of bij Mia de Vries (053-5385016). 

- Belangrijk is dat U de algemene hygiëne regels in acht neemt: 
1,5 meter afstand houden tot elkaar, hoesten en niezen in de 
elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, en bij 
verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. 

- De vieringen zijn te volgen via een livestream, hierover volgt 
nog nadere informatie. 

- Bij binnenkomst in de kerk is het ontsmetten van de handen 
verplicht. 

- Bij binnenkomst in de kerk wordt U geregistreerd, en wordt U 
naar Uw zitplaats begeleid. 

- Na afloop van iedere viering worden aanwijzingen gegeven hoe 
U de kerk weer kunt verlaten. 

- Tijdens de viering wordt de afstand van 1,5 meter 
aangehouden en worden er (bijvoorbeeld tijdens de 
vredeswens) geen handen geschud. 

- Er wordt tijdens de vieringen niet gezongen, er is ook geen 
koor aanwezig. 

- Voorafgaand aan het uitreiken van de communie (bij een 
Eucharistie viering) worden aanwijzingen gegeven hoe U de 
communie kunt ontvangen. 

mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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- Tijdens de vieringen wordt er niet gecollecteerd. Na afloop van 

de viering staan de mandjes voor de collecte, de missiecollecte, 
en het plaatsengeld achterin de kerk. 

 
Tot slot 

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad realiseren we ons 

terdege dat dit alternatieve programma consequenties heeft voor de 

parochianen, de koren, de medewerkers, de voorgangers, en niet in 

de minste plaats voor de vele pelgrims die jaarlijks naar Overdinkel 

komen. We zullen dus ook zorgen voor een zo goed mogelijke 

communicatie naar alle betrokkenen. 

Ondanks alle beperkingen hopen we toch een goede gestalte te 

geven aan de 108e St Gerardus Majella bedevaart 2020.                                            

Soberder en ingetogen, maar zeker waardevol. 

Met vriendelijke groeten, 

Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad H.Gerardus Majella 

geloofsgemeenschap. 

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

 
 
Bericht van de broedermeesters van Kevelaer 
  
Tot onze spijt hebben we als broedermeesters besloten om dit jaar 
NIET naar Kevelaer te gaan. 
Als de situatie omtrent het corona-virus verbetert, zijn we volgende 
jaar, waarschijnlijk zoals gewoonlijk, in september, van plan om 
weer naar Kevelaer te gaan. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij kevelaerenschede@outlook.com 

  
Blijf gezond en hopelijk zien we u volgend jaar bij de Troosteres der 
Bedroefden in Kevelaer. 
 
namens de broedermeesters; Benny Bevers, Marieke van Gerven, 
Gerard Gervink, Louis Rolevink 
  

mailto:kevelaerenschede@outlook.com
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*** Dankbaar *** 

 
Dank aan alle mensen die in de afgelopen coronatijd een anonieme 
gift hebben gedaan en aan ons hebben gedacht, nu verschillende 
inkomsten weg vielen. 
Zo heeft Marietje een aantal gevulde enveloppen in ontvangst 
mogen nemen, en ik zelf werd verrast met een kaartpotje van € 
105,- . 
Nogmaals hartelijke dank!!!!! 
 
Par.vicaris W.Rekveld 
 

 
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 
aangeven in welke viering u alsnog de intenties wilt laten lezen. 
Intenties voor de vieringen van 8 oktober tot 3 december 2020 
moeten zijn doorgegeven vóór 1oktober 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. 

 

Pastorale Weekwacht  

34 17 – 23 aug Pastor Berbée 06-41252558 

35 24 – 30 aug Pastor Rekveld 06-20874866 

36 31 aug – 6 sept Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

37 7 – 13 sept Pastor Berbée 06-41252558 

38 14 – 20 sept Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

39 21 – 27 sept Pastor Rekveld 06-20874866 

40 28 sept – 4 okt Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 
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* Jarig ***    

Mevr. Grevinga die 23 Augustus 80 jaar hoopt te worden. 

Mevr. Koiter die 2 September 85 jaar hoopt te worden. 

Dhr. Zuithof  (Losser) die 17 September 85 jaar hoopt te worden 

Mevr. Stegge die 18 Septembe 90 jaar hoopt te worden 

Dhr. Leeuw die 30 September 80 jaar hoopt te worden 

Dhr. Visser die 1 Oktober 80 jaar hoopt te worden 

Dhr. J.Scheffer (de Lutte) die 14 Oktober 80 jaar hoopt te worden. 

 

We feliciteren allen met uw verjaardag en wensen u een hele 

fijne verjaardag 

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 

Nieuwe opzet:  

Eerste heilige Communie 2020-2021 in Maria Vlucht 

De afgelopen jaren hebben we de 

voorbereiding van kinderen van groep vier 

en hoger in steeds meer parochies zien 

verschuiven van school naar parochie. In 

Glanerburg vond die verandering op 

aangeven van de scholen afgelopen jaar al 

plaats. Komend schooljaar zal die 

verandering na overleg met SKOLO, in 

Losser en Overdinkel, en ook in Lonneker 

worden doorgevoerd. Dat past bij deze tijd, 

waarin steeds vaker slechts een minderheid 

van groep 4 meedoet. In wezen is het een 

taak van parochies en ouders zelf om hun 

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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kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin 

binnen te leiden.  

Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner 

wordt, maar dat de betrokkenheid van ouders en kinderen en de 

intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de voorbereiding 

binnen de parochie plaatsvindt. Scholen kunnen in de nieuwe 

situatie kiezen voor een parallel programma voor heel groep 4, dat 

ook aansprekend is voor kinderen die niet met kerk en geloof 

opgroeien. Ook de maaltijd en de bezichtiging van de kerk kan door 

scholen aan heel groep 4 worden aangeboden. Het leeuwendeel van 

de voorbereiding van de communicanten vindt echter plaats binnen 

de parochie en buiten school om. 

We gaan komend seizoen werken met het project: ‘Over de 

drempel’. Vanwege de corona-crisis zullen we met kleinere groepen 

werken, in grotere ruimten samenkomen en met meer 

thuiswerkopdrachten gaan werken. Zo denken we veilig en toch 

aansprekend een goede voorbereiding te kunnen bieden. De 

voorbereiding voor Maria Vlucht vindt grotendeels plaats in de 

pastorie en kerk te Losser. Pastoraal werker Frank de Heus zal het 

project samen met de werkgroep Eerste heilige Communie 

begeleiden. 

De startavond voor de ouders zal zijn op maandag 26 oktober van 

20.00 tot 21.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser. Tot 26 

oktober zullen kinderen via https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-

communie kunnen worden aangemeld. De vieringen van de Eerste 

heilige Communie zijn onder voorbehoud als volgt ingeroosterd. 

• zondag 16 mei: 9.30 en 11.30 uur (gezinsviering), H. Maria 

Geboortekerk te Losser voor communicanten uit Glanerbrug, 

Losser en Overdinkel 

• zaterdag 5 juni: 19.00 uur, Jacobuskerk te Lonneker 

(weekendviering) voor communicanten uit Lonneker 

 

 

https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie
https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie
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Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2021 

 
 

 
 
Kort na 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 13 of 14 februari 2021 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 2020-2021 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 2021-
2022 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. 

De deadline voor de opgave ligt op zondag 6 september. Na deze 
datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We 
verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve 
houding en inzet. 

Werkgroep 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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De tweede helft 

 
Het nieuw werk- en schooljaar begint. 
Halverwege ons kerkelijk- en kalenderjaar;de tweede helft. 
 
Weet je nog wat je dacht, toen je elkaar begin januari een gelukkig 
jaar wenste?  
Vast niet dat in de avond van 12 maart van het een op het andere 
moment heel Nederland zou worden stil gelegd.  
In mijn agenda maakte ik er nog diezelfde avond aantekening van. 
En de agenda’s van de drie parochies maakten we meteen leeg. 
Geen openbare vieringen, geen vergaderingen, geen bezoek.  

Contact vooral telefonisch en digitaal. Er was een virus ontdekt.  
 

Het kerkelijk leven is vreemd en afstandelijk geworden; 
contact maken, bij elkaar komen, communie ontvangen, alles gaat 
anders. 
Met de lockdown is een nieuwe tijd begonnen,  
Waarin pas na Pinksteren weer wat beetje beweging kwam. 
Maar dat virus is er nog. En doet wat elk virus doet:  
het beweegt met óns mee om zich te verspreiden. 
 

Hoe ziet de kalender van dit najaar eruit?  
Een tweede golf, in de tweede helft?  

Hoe gaat de Gerardusbedevaart, en hoe vieren we Allerzielen, en 
Kerst? 
Bij het begin van deze tweede helft moet ik denken aan de heilige 
Willibrord.  
Aan wat hij bij schreef in de kantlijn van zijn liturgie-kalender:  
‘in Dei nomine feliciter’.  
 

Letterlijk betekent dat zoiets als: ‘in de naam van God geluk’.  
Hij schreef dat bij zijn verjaardag.  
Wellicht als een motto voor elke dag.  
Want je kunt het ook vertalen als een opdracht: ‘wees in godsnaam 
gelukkig’.  

Willibrord was een typische reizende monnik. 
Aan het begin van de achtste eeuw kwam hij in ons land.  
Alles was vreemd én bedreigend. 
Zoals nu voor ons de wereld van dat virus.  
En precies dat zocht hij. Het onbekende.  
Want vooral daar zou hij ontmoeten wie hij verkondigde:  
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Jezus de opgestane.  

‘Wees in godsnaam gelukkig’. 
Wat betekent dat voor jou?  
Een uitdaging misschien om nooit het vertrouwen te verliezen in 
God  
die overal en altijd bij ons is overeenkomstig zijn Naam:  
‘Ik ben er’. 
 

Vrede, en alle goeds voor de tweede helft van dit jaar. 
Paul Daggenvoorde, pastoor 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 
 
 

Jongerenpastoraat in coronatijd 

Eind april 2020 werden jongeren via ons Jongerenpastoraat Maria 

Vlucht opgeroepen om een fotoserie in te sturen waarin ze laten 

zien hoe ze deze tijden van corona meemaken. We kregen zes 

inzendingen binnen: van Dani Roetgering en Jasmijn Welman uit 

Lonneker, Lucas Althof uit Glanerbrug, Hidde Gervink uit Overdinkel 

en Nathalie Heidkamp en Talita Heerink uit Losser. Op 

vrijdagmiddag 22 mei werd de uitslag bekend gemaakt door de 

journaliste van ‘De week van Losser’, en is Lucas Althof uitgeroepen 

tot winnaar! De foto’s van Lucas werden geplaatst in De Week van 

Losser.  

 

 

ONLINE BIJPRATEN MET THEATERGROEP 'STOF 

Het was een leuke ervaring om elkaar even te zien. Al was het dan 

via het beeldscherm. Iedereen die kon had ingelogd om half zeven. 

Even uitwisselen hoe het met je gaat. Iedereen mist de regelmatige 

bijeenkomsten. Gelukkig is iedereen gezond. En de humor is ook 

nog aanwezig. School wordt ook gemist! Sommigen vervelen zich. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftheatergroepstoflosser%2F&psig=AOvVaw08wbjvrxCetJoKCMm9Dn_e&ust=1597691718844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCqr863oOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2FJPMKTG%2Fposts%2F%3Fref%3Dpage_internal&psig=AOvVaw0o-aOxMHZ8jiReS-a_EjXk&ust=1597694307307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi8sbDBoOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Anderen zijn druk met hun bijbaantje in de supermarkt. Sommigen 

moeten hun schoolexamens nog afronden.  We spreken af dat we 

weer bij elkaar komen (met anderhalve meter afstand) als de 

scholen voor voortgezet onderwijs weer van start mogen gaan. We 

bespreken dan ook de inhoud van een volgend nieuw te schrijven 

theaterstuk. 

Sinds 3 juni komen we buiten in de tuin van HM Geboortekerk met 

in achtneming van de coronavoorschriften weer wekelijks bij elkaar 

om een nieuw stuk te schrijven. Theateroefeningen zijn nog even 

niet aan de orde.  

 

Toch nog een slotbijeenkomst van JP Maria Vlucht! 

De planning is om op 3 juli in de tuin van de H.M.Geboortekerk de 

Grote JP Tuin-Pub-Quiz te houden. JP jongerentussen 12 en 18 jaar 

kunnen zich (in groepjes) aanmelden om mee te doen. Ondertussen 

maken de begeleiders een 70 tal vragen. Hessel stroomlijnt alles tot 

een leuke presentatie. En Tom zal als quizmaster op zijn eigen 

ludieke manier de avond in goede banen leiden. Uiteraard is er een 

voor de winnende groep een leuke prijs. 

 

We zijn te vinden op: https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-

mariavlucht 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 

 

https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht
https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mariavlucht.nl%2Fglanerbrugnieuws-jongerenpastoraat&psig=AOvVaw3FmsnLhiC1vrR99cMPtmyr&ust=1597694414491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiN-uTBoOsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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DYNAMIQUE 

Na een lange periode van afwezigheid mogen wij elkaar binnenkort 

weer ontmoeten. Op zaterdag 29 augustus nodigen wij u van harte 

uit bij onze viering in het Pastoorsbos bij de Calvarieberg. Vanwege 

de corona-maatregelen hebben wij gekozen deze viering in de 

buitenlucht te houden. Het thema van deze openluchtviering is 

"Samen met elkaar" 

Kom kijken en luisteren en geniet samen van de bijzondere sfeer die 

een viering in de buitenlucht ook met zich meebrengt. De viering 

heeft een open karakter en het is de bedoeling dat iedereen, 

kerkgangers en passanten, zich thuis voelt in de viering, en dat we 

weer even samenzijn als kerk met elkaar in deze bijzondere tijden. 

De viering wordt gehouden op zaterdag 29 augustus bij de 

Calvarieberg in het Pastoorsbos en begint om 19.00 uur. Tot dan! 

Met een hartelijke groet en tot ziens, koor Dynamique  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

**in memoriam** 
 
Joppy Rohrink        1950 - 2020 
 
Joppy Rohrink werd geboren op 12 oktober 1950 in Overdinkel. Hij 
was het oudste kind. Toen hij tien jaar oud was werd zijn zusje Coby 
geboren. Coby werd geboren met  het down-syndroom.  
Joppy was van jongs af aan veel op het voetbalveld te vinden.  Hij 
leerde Willy kennen en in 1973 trouwden zij. Er werden drie 
dochters geboren, Manon, Ellen en Wendy. 
Hij maakte graag en veel muziek naast zijn baan bij Kleinsmit. Hij 

genoot van de familie, gezellig samen een spelletje doen op 
zondagmiddag. Een borreltje voor het eten. Trots was hij op zijn 
negen kleinkinderen. Hij had belangstelling voor alles wat zij deden. 
In 2005 kreeg hij een CVA waardoor zijn leven definitief veranderde. 
Zijn gezondheid ging steeds meer achteruit, ondanks de goede 
verzorging van Willy. Hij was dankbaar voor haar goede zorgen. 
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Op 8 april van dit jaar moest hij worden opgenomen in het 

verzorgingshuis te Losser. Een moeilijke beslissing voor Joppy en 
Willy. Door de coronaregels hebben ze elkaar drie maanden niet 
kunnen zien. De laatste dagen hebben ze als gezin doorgebracht in 
het verzorgingshuis. Hand in hand, dichtbij elkaar, door liefde 
omgeven. Op 3 augustus is hij in het bijzijn van zijn familie rustig 
ingeslapen. 
 
 
 
 

 

**in memoriam** 
 
Brigitte Scheffer-Prill           1949-2020 
 
70 jaar geleden werd Brigitte geboren in een klein dorpje 
genaamd Patz in Duitsland. Samen met ouders, broer en zus leefde 
ze op een boerderij tussen alle vele bossen en meren die er zijn. De 
ouders vonden het in de DDR te onveilig en zijn met het gezin 
gevlucht naar het mooie Rheine.  Uit haar eerste huwelijk werden 3 
prachtige dochters geboren. Sabine, Marlies en Marita. Helaas hield 
het huwelijk geen stand en ontmoette ze Frans. Samen kregen ze 
ook nog 2 prachtige dochters. Ziska en Marga.  
Als samengesteld gezin woonden ze in Overdinkel.  
Zoals in elk gezin waren er ups en downs maar ze bleef altijd 
positief en gaf ons alle liefde en hulp die we nodig hadden. Ze 
genoot altijd van alle kleine dingen: samenzijn met  man, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen,  naar de kapper,  op visite bij 
familie zowel hier in de buurt als in het mooie Patz. De natuur daar 
kon ze echt ontzettend van genieten.  
2 jaar geleden werd ze ongeneeslijk ziek. Dapper is ze gaan strijden 
voor nog wat meer tijd. 
Samen genieten met als hoogtepunten even op vakantie naar Patz, 

en de geboorte van haar achterkleinkind Jailey.  
Wat was je dapper en wat was je sterk. Rust zacht  
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VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK TOT 10 OKTOBER 

 
Do 27 aug.  09.30 uur  Eucharistieviering in de kerk 

Voorganger  Pastor W.Rekveld, pr. 
 

Za 29 aug  19.00 uur  Themaviering; Samen met elkaar 
   m.m.v. Dynamique in het park 

mis intentie  Leo Bossink 
 

Do 3 Sept.  09.30 uur  Gebedsviering in de kerk 
Voorganger  Mia de Vries 

 
Zo 6 Sept.  09.30 uur  Gebedsviering 
   Voorganger  Pastor C. Berbee 
   Acol    Veerle Postma en Sofie Luyerink 

Jaargedachtenis Bernhard Wolters 
 
Do 10 Sept. 09.30 uur   Eucharistieviering in de kerk 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 
In het weekend van 12 en 13 September  is er geen viering 
 
Do 17 Sept. 09.30 uur   Eucharistieviering in de kerk 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 
Za 19 sept.  19.00 uur  Eucharistieviering 1e H.communie 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr.  
   Acol.    Aafke Postma en Gijs Luyerink 
Er zijn voor deze viering nog maar enkele plaatsen over! 

  
Do 24 Sept. 09.30 uur   Eucharistieviering in de kerk 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 
Za 26 Sept. 19.00 uur   Gebedsviering    

   Voorganger:  Par. werkgroep 
   Acol.    Niek, Sem en Tess Wilke 
 
Do 1 Okt.    09.30 uur   gebedsviering in de kerk 

Voorganger  Mia de Vries 
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Zo 4 Okt.     09.30 uur   Gebedsviering 

   Voorganger  Pastor C. Berbee 
   Acol    Cristine en Birgit Mollink 
 
Do 8 Okt.    09.30 uur   Eucharistieviering in de kerk 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pr. 
 

In het weekend van 10 en 11 Oktober is er geen viering. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rkdelft.nl%2Fcms%2Findex.php%3Fid%3D227&psig=AOvVaw3k-QORMoPgh6NVGToTxdtR&ust=1597694537963000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCc3pHCoOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vieringen in de Maria Vlucht 
 
SEPTEMBER 

2020 Losser Glanerbrug Lonneker 

  Maria Geboorte 

OLV v.d. H. 

Rozenkrans Jacobus de Meerdere 

Woensdag 2 

Sept. 9.30 eucharistieviering   9.00  eucharistieviering 

  pastoor Paul Daggenvoorde    par.vicaris Willy Rekveld  

Vrijdag 4 Sept.     10.00 

      par.vicaris Willy Rekveld  

ZATERDAG 5 
Sept. 

17.00 woord & 
gebedsviering   19.00 

23e zondag p. w. Carla Berbée    par.vicaris Willy Rekveld  

Koor:     Mannenkoor 

Bijzonderheden: doopviering     

ZONDAG 6 Sept. 9.00 eucharistieviering     

23e zondag pastoor Paul Daggenvoorde      

Koor: Caeciliakoor     

Woensdag 9 
Sept. 9.30 

19.00 woord & 
gebedsviering   

  par.vicaris Willy Rekveld  p. w. Carla Berbée    

Koor:   Dameskoor ?   

Bijzonderheden:   Openingsviering KVG   

Donderdag 10 

Sept. 

19.00 woord & 

gebedsviering     

  p. w. Carla Berbée      

Koor: Dameskoor     

Bijzonderheden: Openingsv.  KVG+Zij-aktief     

ZONDAG 13 
Sept. 9.00 eucharistieviering 

10.30 
eucharistieviering 10.00 woord & gebedsviering 

24e zondag par.vicaris Willy Rekveld  pastor Jan Kortstee  p. w. Carla Berbée   

Koor: Vivace Herenkoor Gemengd koor 

Woensdag 16 

Sept. 9.30 woord & gebedsviering     

  p. w. Carla Berbée      

ZATERDAG 19 

Sept.     19.00 woord & gebedsviering 

25e zondag     parochiele werkgroep  

Koor:     Op Toon 

ZONDAG 20 
Sept. 9.00 eucharistieviering     

25e zondag pastoor Paul Daggenvoorde      

Koor: Dameskoor     

Woensdag 23 
Sept. 9.30 woord & gebedsviering     

  parochiele werkgroep      
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 Losser Glanerbrug Lonneker 

  Maria Geboorte 

OLV v.d. H. 

Rozenkrans Jacobus de Meerdere 

ZATERDAG 26 

Sept. 16.00      

26e zondag p. w. Carla Berbée      

Koor:       

Bijzonderheden: Kinderkerk     

ZONDAG 27 
Sept. 9.00 eucharistieviering 10.30 10.00 eucharistieviering 

26e zondag par.vicaris Willy Rekveld  p. w. Carla Berbée   pater Ben Engelbertink 

Koor: Herenkoor  Gemengd koor 

Bijzonderheden:   Oec. Viering Twentse viering 

Woensdag 30 

Sept. 9.30     

  par.vicaris Willy Rekveld      

Vrijdag 2 Okt.   

10.00 

eucharistieviering   

    

par.vicaris Willy 

Rekveld    

Zaterdag 3 Okt. 

17.00 woord & 

gebedsviering   

17.00 woord & 

gebedsviering 

  par.vicaris Willy Rekveld   p.w. Carla Berbée 

        

  doopviering  (ovb)   doopviering  

Zaterdag  3 
Okt.     19.00 eucharistieviering 

      par.vicaris Willy Rekveld  

Zondag  4 Okt. 9.00 eucharistieviering     

  pastoor Paul Daggenvoorde      

Koor: Caeciliakoor     

Woensdag  7 

Okt. 9.30 eucharistieviering 

19.00 

eucharistieviering 9.00 eucharistieviering 

  par.vicaris Willy Rekveld 

pastoor Paul 

Daggenvoorde  pastoor Paul Daggenvoorde  

Koor:   Dameskoor   

Bijzonderheden:   O.L.V.   

 


