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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 alleen op dinsdag en 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

Gerardus Majella
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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 1 oktober bedraagt : € 12.908,48.
Wij hopen dat u (als u dat nog niet hebt gedaan) 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
Tonnie Breuker
- beheerder/onderhoud
Johan Abbink
- penningmeester
Joke Kupers
- kerkhof archief
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl






053-5382178
053-5383309
06 -53522751
053 5384051

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 3 december 2020.
Kopij kunt u tot 26 november 2020 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com
In 2020 komt het parochieblad nog een keer op de volgende datum
uit: Nr. 6
3 december
Gerardus Majella
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Pastorale Weekwacht
41
42
43
44
45
46
47
48
49

5 – 11 okt
12 – 18 okt
19 – 25 okt
26 okt – 1 nov
2 – 8 nov
9 – 15 nov
16 – 22 nov
23 – 29 nov
30 nov – 6 dec

Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld

06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866

Waarom in kerken wel met meer dan dertig?
Het kabinet heeft deze week bepaald dat we in de binnenruimte
maar met dertig mensen mogen samen zijn. En buiten met veertig.
De kerken zijn van deze nieuwe maatregel uitgezonderd. Wij mogen
met zoveel mensen samenkomen als binnen de 1.5 m maatregel
past.
Voor de kerken verandert er deze drie weken niks. Waarom is dat
eigenlijk? De minister president zei het eerder in een kamerdebat
zo:"Hier geldt dat je grondwettelijk gezien, vanwege de
godsdienstvrijheid, niet in algemene zin religieuze bijeenkomsten
kunt verbieden".
Niet dat kerken, en andere religies tijdens bijeenkomsten volledig
hun gang kunnen gaan. Dit recht geldt binnen de huidige algemene
maatregelen: 1.5 m afstand houden binnen en buiten. Handen
wassen. Niet samen zingen. En thuis blijven als je klachten hebt. Of
als je in contact was met iemand die besmet is. Gewoon doen!
Het is ons de afgelopen periode goed gelukt. Onder onze
kerkgangers ligt het aantal besmettingen heel erg laag.
Laten we ons opnieuw heel strikt aan de maatregelen houden. Ons
recht om 'in gemeenschap ons geloof te belijden' is altijd ook een
plicht. Te zorgen in het algemeen belang dat vele anderen in de
sport en de horeca niet langer de strenge ruimte-beperking hoeven
mee te maken. En dat straks de werkers in de zorg niet overbelast
worden.
Goede moed!
Gerardus Majella

Paul Daggenvoorde
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* MEDEDELINGEN *
Definitief 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. Dat geldt ook voor het programma van de
komende 108e Gerardus Majella bedevaart zoals die van 15 t/m 18
Oktober 2020 door onze geloofsgemeenschap wordt georganiseerd.
Al vrij snel was duidelijk dat deze 108e bedevaart in een andere
vorm moest gaan plaatsvinden dan zoals in de voorgaande jaren
gebruikelijk was. In de afgelopen weken hebben we via diverse
kanalen en media getracht om iedereen hierover tijdig op de hoogte
te brengen.
Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad Gerardus Majella
hebben we inmiddels het definitieve programma vastgesteld en bij
deze willen wij graag iedereen daarover informeren. Uitgangspunten
bij het samenstellen van het programma zijn geweest 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.
Alternatief programma:
Zoals reeds eerder gemeld, zal de 108e Gerardus Majella bedevaart
dit jaar op een alternatieve manier gaan plaatsvinden. In goed
overleg met alle betrokkenen hebben we gekozen voor het thema
“Toekomst”, en een passend programma samengesteld. Belangrijk
is dat de vieringen op de donderdag, vrijdag en de zondag plaats
zullen vinden in de kerk. Er is dus op zondag 18 Oktober geen
viering in het park en ook geen processie in het park. Belangrijk is
ook dat het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt is tot 50 personen,
en voor het bezoeken van elke viering is vooraf aanmelden verplicht
(zie hieronder hoe U dat kunt doen). Om toch iedereen de
gelegenheid te geven de vieringen te kunnen volgen, zullen de
vieringen op de donderdag, de vrijdag en de zondag live worden
uitgezonden op het Youtube kanaal van Maria Vlucht. De link naar
het Youtube-kanaal van Maria Vlucht is te vinden bovenaan de
website van Maria Vlucht (http://www.mariavlucht.nl), of via de
link:
https://www.youtube.com/channel/UCRFnQ1kIxtYJzJzmPpRYTuQ.
Vervolgens dient U dan te klikken op de viering die U wilt zien.
Gerardus Majella
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Programma vieringen
De volgende vieringen zullen gaan plaatsvinden.
Donderdag 15 Oktober 2020: 19.00 uur Eucharistieviering t.g.v.
opening Triduum m.m.v. het dames en herenkoor
Voorganger: Pastor Willy Rekveld
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel
Vrijdag 16 Oktober 2020:
19.00 uur Gebedsviering speciaal
voor kinderen m.m.v. het kinderkoor en Natuurlijk sAmen
Voorganger: Pastor Carla Berbee
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel
Zaterdag 17 Oktober 2020: 19.00 uur
Gebedsviering
m.m.v. het koor Dynamique
Voorgangers: leden Dynamique
Plaats: Gerardus Majella Park Overdinkel
Zondag 18 Oktober 2020:
11.00 uur Plechtige Eucharistieviering
m.m.v. het dames en herenkoor
Voorganger: Pastor Willy Rekveld
Plaats: Gerardus Majella kerk Overdinkel
Direct 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.
Intenties, kaarsen, missie collecte
U kunt 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”. Intenties kunnen
ook worden opgegeven bij de gastdames op het parochiecentrum.
Voor de openingstijden en contactgegevens, zie hieronder.
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 Rekening nr: NL 35
Gerardus Majella
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RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en
daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.
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 het hierboven genoemde rekeningnummer onder
vermelding van “Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus
doen onder vermelding van “Gambia”. Voor meer informatie over
het missie doel, zie het artikel in dit parochieblad.
Belangrijke aandachtspunten bij alle vieringen
Met uitzondering van de zaterdagavond, vinden alle vieringen plaats
in de kerk.
Er is dus op de zondag geen viering in het park en ook 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. Dit geldt voor alle vieringen, ook voor de viering op de
zaterdag. U kunt dit doen per e-mail (gastdamesgmpo@kpnmail.nl)
of telefonisch bij de gastdames van het parochiecentrum (0535381304, bereikbaar op de dinsdag en de vrijdag van 10.00-11.30
uur) of bij Marietje Röring (053-5387916) of bij Mia de Vries (0535385016).
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.
Meezingen in de vieringen is niet toegestaan.
De vieringen op de donderdag, de vrijdag en de zondag zijn te
volgen via het Youtube-kanaal van de parochie Maria Vlucht.
De link naar het Youtube-kanaal van Maria Vlucht is te vinden
bovenaan op de homepage van de website van Maria Vlucht
(http://www.mariavlucht.nl), of via de link:
https://www.youtube.com/channel/UCRFnQ1kIxtYJzJzmPpRYTuQ.
Vervolgens dient U dan te klikken op de viering die U wilt zien. Op
het youtube kanaal zijn de video’s van eerdere vieringen ook terug
te zien.

Gerardus Majella
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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.
Voorafgaand aan het uitreiken van de communie (bij een Eucharistie
viering) worden aanwijzingen gegeven hoe U de communie kunt
ontvangen.
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.
Op zondag 18 Oktober is er een mogelijkheid voor de aanschaf van
de Gerardus kalender 2021 en diverse devotionalia.
Tot slot
Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad realiseren we ons
terdege dat dit alternatieve programma anders is dan de overige
jaren en de nodige beperkingen met zich meebrengt. Echter
vanwege de huidige Corona crisis en de veiligheid van iedereen
kunnen we niet anders, en hopen we op Uw begrip. 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.

Gerardus Majella

Pagina 8

Kinderactiviteiten rondom Gerardus Processie
Triduüm

Op vrijdagavond 18 oktober zijn alle kinderen in de
basisschoolleeftijd welkom in ‘t muziekhoes van Concordia aan de
hoofdstraat 66a te Overdinkel.
We beginnen om 18:00 met het knutselen van een leuk presentje
om daarna meteen weer weg te geven.
Wanneer we klaar zijn lopen we gezamenlijk naar de kerk, alwaar de
dienst begint om 19:00.
Tijdens deze dienst zullen we ons presentje met een goede wens
weg geven in navolging van St Gerardus.
(maar uiteraard wel op een Corona veilige manier)
Graag voor deze activiteit je opgeven via werkgroep
natuurlijksAmen@gmail.com.
Jij komt toch ook?
Het zou leuk zijn dat we zoveel mogelijk mensen blij kunnen maken,
in deze toch wel gekke tijden.
Uiteraard houden we ons bij deze activiteiten aan de Corona regels,
en vragen dan ook aan de ouders om niet mee naar binnen te gaan
in het gebouw van Concordia. Er is voldoende hulp, en de aanwezige
volwassenen houden uiteraard 1,5 m afstand.
Gelieve niet te komen met verkoudheisklachten en/of koorts
Werkgroep Natuurlijk
sAmen

Gerardus Majella
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Allerzielen 2020
In verband met de nog steeds heersende Corona en de geldende
maatregelen zullen de vieringen er dit jaar anders uitzien.
Vanwege het grote aantal overledenen van dit jaar en rekening
houdende met het aantal beschikbare plekken, zullen er 2 vieringen
zijn:
Zondag 1 november om 19.00 uur
Maandag 2 november om 18.30 uur
Helaas zal er voor iedereen geen plek zijn, maar alleen voor de
families die het kruisje komen halen en een kaars aansteken voor de
overledene in hun familie. Zij zullen hiervoor uitgenodigd worden.
Dynamique zal beide vieringen muzikaal opluisteren.
Op zondag 1 november zal in Woord en Communieviering van 9.30
uur aan Allerheiligen, maar ook aan Allerzielen aandacht besteed
worden en zullen alle overledenen herdacht worden.
Intenties kunt U gewoon opgeven met de vermelding, wanneer U
deze gelezen wilt hebben.
Wij hopen op Uw begrip, ook wij hadden het graag anders gezien.
Marcel Benneker
Anita Olde Bolhaar
Mia de Vries

Gerardus Majella
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Heideploeg GM Park
Ieder jaar, zo vlak voor de Kerst, organiseert de Heideploeg
traditiegetrouw het Midwinterlichtfestijn. Dit jaar zal het, vanwege
de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen, geen
doorgang vinden. Onze vrijwilligers zullen echter wel in de koepel
de kerststal opbouwen en zorgen voor een verlichte kerstboom voor
de kerk .
Ondanks dat dit jaar voor ons en natuurlijk ook voor u, heel anders
is dan wij ons hadden voorgesteld , heeft de Heideploeg haar
werkzaamheden, met een korte onderbreking tijdens de slimme
lockdown, met veel enthousiasme het onderhoud aan het park
uitgevoerd. Een kleine groep zorgt ervoor dat velen kunnen
genieten van een gebied van zo’n 7,5 ha. Ja, een kleine groep (met
een gemiddelde leeftijd van boven de 70 en de oudste zelfs 87)
kunt u iedere maandag aantreffen. Maar…. Willen we dit park in de
toekomst kunnen behouden voor Overdinkel, dan is er meer
mankracht, vrijwilligers, nodig. Misschien iets voor u?
Zoals zoveel organisaties lopen wij ook dit jaar de nodige inkomsten
mis. Geen boterkoekverkoop tijdens de Gerardusprocessie, geen
inkomsten uit Midwinterlicht en andere activiteiten. Gelukkig biedt
de Rabobank ons ook dit jaar weer de mogelijkheid om extra
inkomsten te krijgen. Als u lid bent van deze bank, kunt u op ons
stemmen.
Vriendelijke groet; Bestuur
Heideploeg

Gerardus Majella
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Opgeven mis-intenties
U kunt misintenties 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 misintentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar NL48RBRB0920306942
met vermelding van uw naam.
Intenties voor de vieringen van 3 december tot 27 januari 2021
moeten zijn doorgegeven vóór 26 november 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.

* Jarig ***

Dhr.Visser die 1 Oktober 80 jaar is geworden.
Dhr. Scheffer (De Lutte) die 14 oktober 80 jaar hoopt te worden.
Dhr. Huuskes die 6 november 80 jaar hoopt te worden
Mevr. Egberink die 18 november 80 jaar hoopt te worden
Dhr. B. Even die 26 november 80 jaar hoopt te worden
Dhr. Stegge die 2 december 90 jaar hoopt te worden.
Mevr. Kortink-ten Vergert (Losser) die 31 december 85 jaar hoopt te
worden.

We feliciteren allen met uw verjaardag en wensen u een hele
fijne verjaardag
Gerardus Majella
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Opgave project ‘Over de drempel’
Voorbereiding Eerste heilige Communie in Maria vlucht
De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en
hoger zal begeleid worden door de parochiële
werkgroep en pastor Frank de Heus. De
voorbereiding vindt grotendeels plaats binnen
de parochie. Voor Losser, Overdinkel en
Lonneker is dat nieuw. We passen de
samenkomsten dit jaar aan vanwege de
Corona-maatregelen. 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 19
oktober.
De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige
Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven
via: https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie .
Startavond:
maandag 26 oktober, 20.00-21.00 uur, Maria Geboortekerk Losser
Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud):
zondag 16 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor
communicanten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel.
zaterdag 5 juni, Jacobuskerk Lonneker, Eerste heilige Communie in
reguliere weekend-eucharistieviering om 19.00 uur voor
communicanten uit Lonneker.
Voor programma en meer informatie:
https://www.webfix.nl/login/sites/mariavlucht/userfiles/files/EersteH-Communie/Eerste-H_-Communie-Planning-2021-2022.pdf
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.
.

Gerardus Majella
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JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Lezing ‘Eucharistie in de Kunst’,
door mgr Woorts
In het kader van het Jaar van de
Eucharistie houdt mgr. Woorts,
hulpbisschop van het aartsbisdom
Utrecht, een lezing waarin hij de
Eucharistie belicht aan de hand
van afbeeldingen in de kunst.
U bent van harte uitgenodigd.

Wanneer:
Plaats:

15 oktober 2020
Cultureel Centrum De Cocer in Rossum
(Thijplein 1, naast de kerk)
Tijd:
19.30 uur
Kosten:
deelname is gratis
Aanmelden:
tot woensdag 7 oktober, bij
het Secretariaat van de parochie Lumen Christi:
secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 35 35 51
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-

Gerarduskalender 2021 te koop in het
parochiecentrum bij de gastdames.

Gerardus Majella
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Giften voor Gambia
Tijdens en rondom de Gerardus processie in 2019 zijn er goederen
en geld ingezameld voor Gambia.
Deze zijn op verschillende manieren op de juiste plekken terecht
gekomen.
Tijdens een vakantie in Gambia hebben we een bezoek gebracht aan
het Hart House, een tehuis voor kinderen met een handicap of
leerprobleem.
Dit tehuis wordt geleid door de Engelsman Geoff Hunwicks.
Hij vangt hier van maandag tot en met vrijdag gemiddeld 25
kinderen op tussen de 4 en de 15 jaar oud, dit doet hij samen met
lokale mensen.
Hier worden de kinderen en hun moeders zo veel mogelijk begeleid
om een zo normaal mogelijk leven te leiden in hun eigen omgeving.
Dit gaat van zelfstandig kunnen eten tot leren lezen en praten.
The Hart house is een particulier initiatief en is volledig afhankelijk
van donaties. Wij hebben na een Rondleiding en een bezoek een
deel van het geld als donatie achtergelaten, ook hebben we een lijst
meegekregen van goederen die ze goed zouden kunnen gebruiken,
in de dozen in de kerk bleken al heel veel van deze goederen
aanwezig, de rest is aangevuld met gewenste materialen.
Ook zijn er dozen naar verschillende compounds gestuurd, hier zijn
heel wat families blij gemaakt met de giften die ze mochten
ontvangen.
Zo is er voor een van de compounds een oven gedoneerd, en
probeert men hiermee zelfstandig geld te verdienen door op
bestelling dingen te bakken, een andere compound heeft de
gedoneerde lockmachine ontvangen en gebruikt deze voor het
naaiatelier.
Namens alle ontvangers een hartelijk dank voor de gaven.
Tijdens de Gerardus-vieringen dit jaar zal een fotocollage in de kerk
staan met impressie foto’s zodat u een indruk krijgt van waar u
goederen en giften naar toe zijn gegaan.
Marleen en Bernadette

Gerardus Majella
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**in memoriam**
Henk Loskamp

1932-2020

Henk werd geboren in 1932 als oudste zoon aan de Hoofdstraat in
Overdinkel.
Bewust maakte hij de oorlog mee, en daar vertelde hij wel eens
over.
De Duitsers hadden van de tegenoverliggende school hun post
gemaakt.
Na de oorlog moest hij gaan werken. Dat werd de textiel in
Enschede en daarna in Losser bij Van Heek textiel.
In die tijd ging je dansen bij de Klomp in Losser en daar trof Henk
Koos Westenbroek.
In 1958 trouwen ze en er werden 3 kinderen geboren.
Het was een hecht gezin en gingen vaak met de bus op vakantie.
Heel vaak was dat Oostenrijk, want dat was toch wel het favoriete
vakantieland.
Ook het verre Canada werd bezocht, daar woonde familie en samen
hebben ze mooie plekken bezocht. Henk had daar fijne
herinneringen aan.
Maar ook met de brommer naar Delfzijl waren mooie herinneringen
en je was een hele dag onder de pannen.
De zondagmorgen was een echte familiemorgen. Dan kwamen
steevast de kinderen en kleinkinderen.
Henk en Koos waren net een eeneiige tweeling. Waar Koos, was
Henk en andersom.
Behalve de zondagmiddag.. Dan kwam Joop Henk ophalen om naar
de voetbal te gaan.
Ook de voetbal op TV vond hij geweldig.
Als het kon sloeg hij geen wedstrijd over.
Muzikanten Stadl op de Duitse zender mocht hij ook heel graag
naar kijken.
Zijn groentetuin en kanaries waren zijn hobby’s.
Daar kon hij uren met bezig zijn.
Maar ook bij andere mensen was hij vaak in de tuin te vinden.
Schoffelen bij school en de aula deed hij ook altijd.
En kleinkinderen leren dammen was ook een van zij favoriete
bezigheden.

Gerardus Majella
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Toen Koos 2008 kwam te overlijden is Henk naar de Driehoek
verhuisd. En daar begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid. Het
bleek dat hij niet meer zelfstandig kon wonen en verhuisde naar
Oldenhove. Op de afdeling Drieland en later Oelermars is hij goed
verzorgd. En ook hier werd de zondagmorgentraditie in ere
gehouden, inclusief een biertje.
En van het gezelschap van zijn gezin en koffie
en een biertje kon hij enorm genieten.
Toch moest hij zijn leven aan de Heer
teruggeven en eervol hebben wij hem uitgeleide
gedaan.

**in memoriam**
Nick Rikhof

1990 – 2020

Op 8 juni 1990 werd Nick als derde na broer Tom en zus Anke
geboren.
Hij was een lief blond ventje, vol met grappen en streken.
Vervolgens kwam Nick op het voortgezet onderwijs en proefde aan
al het moois wat het leven te bieden had.
Samen met de kameraden werd een schuur omgebouwd tot
bierkeet. Daar was hij ieder weekend te vinden en maakte hij de
sfeer.
Op het voetbalveld bij KVV-Losser leerde hij Anouk Meijerink kennen
en de verkeringsdatum werd 24 december 2007.
In 2013 werden Nick en Anouk de trotse bezitters van een mooi huis
aan de Hoofdstraat in Overdinkel met een diepe tuin en een grote
garage.
Er werd getrouwd en verbouwd. Nick was een perfectionist en had
oog voor ieder detail.

Gerardus Majella
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Overdinkel; dat werd zijn plekje, daar mocht niemand iets verkeerds
over zeggen. Nick kluste aan zijn Zundapp, de Solex, de Eend en de
Traction.
Hij was trots op zijn tuin waarin een mooie bijenstal kwam. Verder
verdiepte hij zich in de jacht, ging vijvers onderhouden bij bekenden
of een velletje looien.
Zijn ziekte was de rode draad in het leven van hun beiden, maar
Nick zorgde ervoor dat ze ondanks zijn ziekte een mooi leven
hadden.
De laatste maanden moest Nick veel inleveren, hij kon moeilijk de
goede woorden vinden, het lopen werd moeilijker en hij kon niets
meer zien.
Maar daar klaagde hij niet over, hij keek altijd naar wat hij nog wel
kon. Hij hield van gezelligheid en samen zijn.
Liefdevol was er al die jaren de steun van Anouk, Michel en Karin,
Marcel en Annie, familie, buren, vrienden en bekenden.
Op zaterdag 19 september is Nick rustig uit het leven weggegleden.
Nick, was een kanjer, net zoals Anouk, maatjes van en voor elkaar,
samen hebben ze dapper gevochten tegen iets waar je niet van kunt
winnen. Samen hebben ze dit gedragen, samen deze weg van het
leven moeten volgen. Maar Anouk, zijn “Ziggy”, blijft denken aan
wat Nick altijd zei: ‘positief blijven’.
Onder grote belangstelling hebben wij afscheid van Nick genomen,
op zijn eigen vertrouwde en zo geliefde plek.
We hadden Nick op donderdag 24 september voor het laatst in ons
midden.
Nick, we zullen je nooit vergeten!

Gerardus Majella
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Oase Oogstfeest/Früchtefest op 27 september 2020
Met toestemming van de gemeente
Gronau hebben we met inachtneming van
de coronaregels een goede afsluiting van
het buitenseizoen gehad. Het weer was
ons goed gezind en de vele bezoekers
hebben genoten van alles wat er
aangeboden werd. Op vrijdagavond
kwamen Vrouwen voor Vrede uit Enschede
naar de Oase. Yasmin Haidar vertelde over
de zware ontploffing in de haven van
Beiroet en hoe ze daar met de Jozefkerk in Damascus hulp biedt.
Saher, een Syrische muzikant, heeft de avond opgeluisterd
met prachtige muziek.
De traditionele Zwiebelkuchen ontbraken niet.
Op zondagmorgen werd In de dankdienst door ds. Kroeskop de
oogst besproken maar ook de toestand in de wereld. “Vrede
verbindt verschil”. Liederen zingen kon sinds maart niet meer, maar
nu uit volle borst in de open lucht. ’s Middags heeft het
Posaunenchor van de voormalige Erlöserkirche hun muzikale
kwaliteit getoond. Fijn dat ze er waren. Ondertussen werden er
heerlijke pannenkoeken gebakken waarvoor men in de rij stond, de
appelpers leek op een honingraat, de kinderen kwamen er op af als
een bijenzwerm.De leemoven brandde al sinds de ochtend en na
verloop van tijd werd er allerlei soort brood gebakken.
Lekker met een kop koffie of thee en een goed gesprek.
Vele bezoekers namen een kijkje bij de verschillende verkooppunten
en kochten een paar sokken, een pot jam, honing van de imker,
frutsels, fair artikelen en dit alles voor een goed doel. Aan het eind
van de middag hebben we met velen het terrein opgeruimd.
Als afsluiting de dag doorgenomen met een drankje of koffie.
Iedereen, medewerkers en bezoekers, hartelijk dank voor dit
prachtige weekend.
Hartelijke groet Carlien Oldekamp.
Gerardus Majella
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK TOT 4 DECEMBER
Do 8 Okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

In het weekend van 10 en 11 Oktober is er geen viering.
Do 15 okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W.Rekveld, pr.

Do.15 okt.

19.00 uur Eucharistieviering opening tridium Gerardus
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger
Pastor W.Rekveld, pr.
Acol
Wout en Cas Elferink
Lector
Anita Olde Bolhaar
Intenties:
overleden medewerkers bedevaartgroep
Pastoor van Laak, stichter van de parochie
(90 sterfjaar)
Vrij.16 okt
19.00 uur
Gebedsviering m.m.v.kinderkoor
Voorganger
Pastor Carla Berbee
Lector
Liane Grothues
Za 17 okt

19.00 uur

Zo. 18 okt

11.00 uur

Gebedsviering; oktoberfest
m.m.v. Dynamique in het park

Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger
Pastor W.Rekveld, pr.
Acol
in overleg
lector
Anita Olde Bolhaar
Intenties:
Leo Bossink, Ouders SchepersWelman, Ouders Olde Heuvel- Olde Beverborg, Gerard Elferink,
Gerhard Bos, Ouders Huttenhuis-Olde Hendrikman, Johan Reinink,
Ouders Broekhuis-Klink, Ouders Averskamp-Ulenkorte, Ouders
Noordkamp-Beernink, Ouders Visser- Uitzetter, Bert Aveskamp, Bas
de Vries, Hennie en Bennie Noordkamp, Ouders BennekerSchasfoort, Ouders Molthof-Reimer.
Jaargedachtenis:
Erik Benneker,
Mevr. Molthof-Reimer
Gerardus Majella
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Do 22 okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr

In het weekend van 24 en 25 oktober is er geen viering
Do 29 okt.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W.Rekveld, pr.

Za 31 okt.

16.00 uur
Voorganger

Doopviering
Pastor W.Rekveld,pr.

Zo. 1 nov

9.30 uur
Voorganger
Acol

Zo 1 nov.

19.00 uur

Ma 2 nov.

18.30 uur

Do 5 nov.

09.30 uur
Voorganger

Gebedsviering Allerheiligen, Allerzielen
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor Carla Berbee
Veerle Postma en Sofie Luyerink

Allerzielenviering
m.m.v. Dynamique
Lectoren
uitvaartgroep
Alleen voor genodigden
Allerzielenviering
m.m.v. Dynamique
Lectoren
uitvaartgroep
Alleen voor genodigden
gebedsviering in de overkant
Mia de Vries

In het weekend van 7 en 8 november is er geen viering
Do 12 nov.

09.30 uur
Voorganger

Za. 14 nov

19.00 uur

Do 19 nov.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger
Pastoor Daggenvoorde.
Acol
Niek, Sem en Tess Wilke
lector
Helma Kraesgenberg
intenties: Fam. Bossink, Fam. Spoelstra, Fam. v.d.Heide
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Zo. 22 nov.
`

09.30 uur
Voorgangers
Acol:

Gebedsviering; Ceciliafeest
m.m.v. dames en herenkoor
Mia de Vries &Alfred Westenbroek
Christine en Birgit Mollink

Do 26 nov.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Za 28 nov.

19.00 uur
Voorgangers
Acol.

Gebedsviering m.m.v. kinderkoor
Anita Olde Bolhaar &
Liane Grotheus
Wout en Cas Elferink

09.30 uur
Voorganger

gebedsviering in de overkant
Mia de Vries

Do 3 dec.

Gerardus Majella
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Vieringen in de Maria Vlucht
OKTOBER 2020

Losser

Zondag 11 okt

Maria Geboorte
9.00 eucaharistieviering

koor
Woensdag 14 okt

Par.vicaris Willy Rekveld
Dameskoor
9.30 eucharistieviering
par.vicaris Willy Rekveld

Glanerbrug
OLV v.d. H.
Rozenkrans
10.30 eucharistieviering
Pastoor Paul
Daggenvoorde
Herenkoor

Zaterdag 17 okt.

Geen viering
i.v.m.
Gerardus
Overdinkel
Woensdag 21 okt. 9.30 gebedsviering
p. w. Carla Berbée
Zondag 25 okt.
9.00 eucharistieviering
24e zondag
par.vicaris Willy Rekveld
Koor:
Herenkoor
Woensdag 28 okt. 9.30 gebedsviering
Parochiële werkgroep
vrijdag 30 okt.
Koor:
bijzonderheden
Zaterdag 31okt.

17.00 gebedsviering

Bijzonderheden

p. w. Carla Berbée
Doopviering

Koor:
Maandag 2 Nov.

Woensdag 4 nov.

Gerardus Majella

Jacobus de Meerdere
10.00 gebedsviering
Parochiële werkgroep
Gemengd koor

19.00 gebedsviering
p. w. Carla Berbée
Op Toon

koor
Zondag 18 okt.

koor
Zondag 1 nov.

Lonneker

9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
Ceaciliakoor
19.00 gebedsviering
parochiele werkgroep
Dameskoor
9.30 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde

10.30 gebedsviering
H.v.d.Hulst
Dameskoor

10.00 gebedsviering
Parochiële werkgroep
Gemengd koor

19.00eucharistieviering
PK+ p. w. Carla Berbée
Dames en herenkoor
vrijwilligersavond

17.00 gebedsviering
par.vicaris
Willy Rekveld
Doopviering
19.00 eucharistieviering
par.vicaris Willy Rekvel
Gemengd koor

19.00 gebedsviering
parochiele werkgroep
herenkoor

19.00 gebedsviering
parochiele werkgroep
gemengdkoor
9.00 eucharistieviering
par.vicaris
Willy Rekveld
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November 2020

Losser
Maria Geboorte

Vrijdag 6 nov.

Zondag 8 nov.

9.00 eucharistieviering
par.vicaris Willy Rekveld
koor
Vivace
Woensdag 11 nov. ?
par.vicaris Willy Rekveld
dameskoor
bijzonderheden
Sint Maarten
Zaterdag 14 nov..

Glanerbrug
OLV v.d. H.
Rozenkrans
10.00eucharistieviering
par.vicaris Willy
Rekveld
10.30 eucharistieviering
Pastor Jan Kortstee
Herenkoor

koor
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10.00 gebedsviering
Parochiële werkgroep
Gemengd koor

Op Toon

9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
koor
dameskoor
bijzonderheden
Caeciliafeest
Woensdag 18nov. 9.30 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Zondag 22 nov.
9.00 eucharistieviering
par.vicaris Willy Rekveld
Koor:
Herenkoor
Bijzonderheden:
Woensdag 25 nov. 9.30 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Zaterdag 28 nov. 17.00 gebedsviering
par.vicaris Willy Rekveld
Bijzonderheden
Doopviering

Koor:
Woensdag 2 dec.

Jacobus de Meerdere

19.00 gebedsviering
p.w. Carla Berbée

koor
Zondag 15 nov.

Zondag 29 nov.

Lonneker

9.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
herenkoor
9.30 eucharistieviering
par.vicaris
Willy Rekveld

10.30 gebedsviering
Parochiële werkgroep
Dameskoor

17.00 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Doopviering ov
19.00 eucharistieviering
pastoor Paul
Daggenvoorde
dameskoor

10.00 gebedsviering
p.w.Carla Berbee
Gemengd koor
Caeciliafeest

19.00eucharistieviering
par.vicaris
Willy Rekveld
Gemengd koor
Gregoriaans

9.00eucharistieviering
pastoor
Paul Daggenvoorde
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