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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 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur  

is het gastteam in het parochiecentrum bereikbaar.  

Woensdags is het parochiecentrum gesloten.  

 053-5381304 gastdamesgmpo@kpnmail.nl 

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  

 

PASTORAATSGROEP   H. GERARDUS   MAJELLA 

Annie Groeneveld  W. Gamestraat 2   5387833 

Annie Broekhuis  Tiekenveenweg 61   5385377 

Mariët olde Beverborg Ruhenbergerweg 16   5383608 

Mia de Vries   Hoofdstraat 157-2   5385016 

 

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 

 

WEEKWACHT 

4 20-26 jan Pv Rekveld 06-20874866 
5 27 jan. – 2 febr Pastor Berbée 06-41252558 
6 3 – 9 febr. Pv Rekveld 06-20874866 
7 10 – 16 febr Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 
8 17 – 23 febr. Pv Rekveld 06-20874866 
9 24 – 1 maart Pastor Berbée 06-41252558 
10 2 – 8 maart Pv Rekveld 06-20874866 
11 9 – 15 maart Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 
12 16 – 22 maart Pv Rekveld 06-20874866 

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

De eindstand van de Kerkbijdrage 2019 bedraagt € 15.048,83. Dit is ten 

opzicht van 2018 een stijging met bijna € 800,00. Dit is een geweldig 

compliment aan alle parochianen. Zeker als je ziet dan het aantal betalende 

parochianen ten opzichte van 2019 opnieuw is teruggelopen en dat alle 

kerken kampen met teruglopende opbrengsten. 

Eind januari wordt samen met het parochieblad de enveloppe voor de 

Kerkbijdrage voor 2020 gezorgd. Wij hopen dat u opnieuw een bijdrage 

wilt overmaken. 

  

Zoals u in het vorige kerkblad al heeft kunnen lezen zijn we eind vorige 

gedwongen overgestapt naar een nieuwe computersysteem voor het 

registreren van alle parochianen. Deze overgang is met veel handmatige 

mutaties tot stand gekomen. Wilt u eventuele fouten in adressen of namen 

doorgeven, zodat we de nieuwe administratie zo snel mogelijk op orde 

kunnen maken.   

  

Penningmeester gezinsbijdrage:John Huitink  (jhuitink@outlook.com) 

 

REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 

Joke Lentfert     06-49057277 

Henriët Poorthuis   06-53117229 

 

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

parochiebladgerardus@hotmail.com 
 

DATUM  PAROCHIEBLAD  JAARGANG  34 

In 2020 komt het parochieblad op de volgende datum uit:   

Nr. 2  29 maart  

Nr. 3  14 mei   

Nr. 4  20 augustus  

Nr. 5  8 oktober   

Nr. 6  3 december  
 

WEBSITE   MARIAVLUCHT 

Alle informatie betreffende Maria Vlucht is te vinden op: 

www.mariavlucht.nl. Op deze site vindt u ook de vieringen die in de andere 

kerken binnen Maria Vlucht plaatsvinden. 

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

 

Parochieblaadje 

 

Het volgende parochieblad komt uit op 29 Maart 2020.    

 Kopij kunt u tot 22 maart 2020 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

------------------------------------------------ 

 

Opgeven intenties 

 

Intenties voor de vieringen van 29 maart  t/m 14 mei 2020 moeten zijn 

doorgegeven vóór 22 maart 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 in dit parochieblad, maar ze worden wel 

genoemd tijdens de viering. 

 

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

 

DRINGENDE OPROEP!!! 

 

Wij zijn dringend op zoek naar  nieuwe bestuursleden voor onze R.K. 

Begrafenis Vereniging. 

 

DIT IN VERBAND MET HET VOORTBESTAAN VAN ONZE 

VERENIGING. 

(EN DE AULA) 

 

Reacties graag naar p.meijerink@rk-bvo.nl 

Tel. 053 5387448   0638442483. 

 

 

mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
mailto:p.meijerink@rk-bvo.nl
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Oase krijgt de vrijwilligersprijs van de stad Gronau  

Op 25 november 2019. Een mooie bijeenkomst in het Rathaus van Gronau . 

Er waren tien Oase vrijwilligers, de burgemeester van Gronau  en twee 

heren van de Sparkasse. De kranten werden vertegenwoordigd door drie 

fotografen, waarvan een van de Tw.Courant/Tubantia. De burgemeester 

was goed op de hoogte van de werkzaamheden en de doelen die wij als 

Oase stellen om bezoekers van beide zijden over de grens activiteiten aan te 

bieden.  Zeer duidelijk oecumenisch gericht. Naast mooie en lovende 

woorden kreeg de Oase een check van 1500 Euro uit handen van de 

Burgemeester. 

 

 

 Adventstreffen  

De tijd die ligt tussen het Oogstfeest en de vroege Paasochtend-viering is 

behoorlijk lang. 

Om die reden geeft het Oasebestuur jaarlijks de mogelijkheid om in de 

Adventstijd elkaar te ontmoeten in een binnenlocatie. Dit jaar was dat in 

een gezellig ingerichte ruimte van het Paul-Gerhardt-Heim in Gronau. 

Circa 20 personen bezochten deze bijeenkomst die met een welkomswoord 

van Marlies Garrtmann werd geopend. Daarna werden Advents en 

Kerstliederen gezongen, afgewisseld met het lezen van Nederlandse en 

Duitse gedichten. 

Pastor Hans Kroeskop van de Protestantse gemeente Glanerbrug hield een 

korte meditatie met als hoofdpersoon de profeet Micha die reeds eeuwen 

van te voren de komst van het kindje Jezus aankondigde. Ondanks alle 

onvrede, leed en verdriet blijven uitkijken naar een wereld waarin mensen 

meer zullen omkijken naar elkaar en het licht van de vrede het lange 

wachten zal belonen. Met het opnieuw met elkaar zingen sloot mevr 

Gartmaan de bijeenkomst en wenste alle bezoekers een fijne Kerst en een 

goed begin van een nieuw jaar waarin naar wij hopen de Oase weer een 

aantrekkelijke rol zal spelen .  

Vriendelijke Oasegroet van Carlien Oldekamp en Anne de Vries  
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Meedenken met de aartsbisschop … 
De Aartsbisschop heeft het kerkelijk jaar 2019-2020 uitgeroepen tot het jaar 

van de Eucharistie om bisdombreed een bezinning op de eucharistie als 

kloppend hart van het geloofsleven te stimuleren. De bisschop heeft daarbij 

het voornemen het aantal communievieringen terug te dringen. Emeriti van 

ons bisdom hebben daarop een schrijven rondgestuurd, waarin zij willen 

laten delen in hun eigen reflecties. De emeriti denken vanuit ‘het tekort aan 

priesters en het belang van het bewaren en versterken van het geloof ín en 

ván de plaatselijke geloofsgemeenschappen’. Het is de moeite waard ook 

deze ‘aanvulling’ te lezen op te vragen bij het centraal secretariaat. 

Met ouders van communicanten heb ik onlangs gezocht naar de spirituele 

betekenis van het eucharistisch gebed voor ons eigen gelovige leven. Ik heb 

daarbij een aantal woorden uit het eucharistisch gebed in de ruimte uitgezet 

en ouders gevraagd bij een woord te gaan staan, dat hen aansprak. Dat werd 

een mooie geloofsuitwisseling. Het eucharistisch gebed is een dankgebed. 

Een aantal ouders gaf aan, dat er voor hen veel was om ‘dank’baar voor te 

zijn: hun kinderen allereerst; een mooie ontmoeting die dag op school; de 

genezing van een ernstige ziekte en een ongedachte toekomst, die zich 

daardoor aandiende. Dankbaarheid suggereert dat veel in ons leven niet 

vanzelfsprekend is. Ouders beleven dat als een Godsgeschenk. Dat is ook 

de ‘vreugde om het paasfeest’. Er was een vader, die zich zeer 

verantwoordelijk voelde voor wat er omgaat in onze maatschappij. Hij koos 

de woorden ‘uw heilige dienst verrichten’ uit het eucharistisch gebed. Hij 

wil graag in dienst staan van anderen. Dit neemt hij serieus en is hem 

heilig. Anderen helpen geeft zijn leven zin. Het maakt van hem een vrolijk 

mens. Een moeder herkende zich in het leven in het ‘licht van uw gelaat’. 

Zij wist God altijd om haar heen. Zelfs de kleine handelingen in het leven 

worden God toegewijd. Zij zit dicht tegen de Benedictijnse spiritualiteit 

aan. En zo had ieder zijn eigen woorden, die hem of haar aanspraken. Een 

gebed, dat vaker langs ons heenglijdt door de veelheid aan woorden, wist 

ons te raken. Er zit veel moois in! 

Ik wens u toe, dat ook u de tijd en de rust neemt om wat we vieren in de 

eucharistie – en wat mij betreft ook de communieviering of gebedsviering – 

door u heen te laten gaan. Vieringen zijn oases in ons drukke bestaan. Je 

kunt je er laven aan de Bron. Om daarna weer verder te gaan.   

Ik wens u vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar! 
 

Pastoraal werker Frank de Heus 
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Aan alle belangstellenden voor onze Samenloop voor Hoop, 

zoals jullie misschien al gehoord hebben, organiseren we weer de 

SamenLoop voor Hoop, dit is een evenement van KWF voor iedereen die  

-direct of indirect-  met kanker te maken heeft gekregen. 

Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan we samen met lotgenoten 

stil bij kanker én vieren we het leven.  

Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en wisselen elkaar af, 

zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is.  
 

Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en 

veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers 

een onvergetelijk evenement is. 
 

De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop 

een evenement dat niemand onberoerd laat. Natuurlijk kunnen wij dit niet 

alleen. 

 

 Willen jullie ons helpen?  
 

Dit kan op de volgende manier:  

 

Vorm een team, neem deel aan onze wandelestafette en organiseer een 

leuke actie om ons te steunen. 

Ook kun je je opgeven als vrijwilliger om te helpen tijdens de SamenLoop.  

We hopen op jullie deelname! 
 

Opgeven kan via de mail of via de site:  

 

Samenloopvoorhoop.losser@gmail.com. 

 

Voor meer info kijk op samenloopvoorhoop.nl 

mailto:Samenloopvoorhoop.losser@gmail.com
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VIERINGEN - INTENTIES – MEDEWERKENDEN 

U kunt de vieringen ook vinden op de website van Maria Vlucht:  

http://www.mariavlucht.nl/vieringen  
 

Do 23 januari 09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pv. 
 

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

Do 30 januari 09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger  Pastor W. Rekveld, pv. 

Zo 2 februari 09.30 uur  Woord en Communieviering 

      m.m.v. dames en herenkoor 

   Voorganger  parochiele werkgroep 

   Acol.   Niek, Sem en Tess Wilke 
 

Intenties  ouders Oude Kempers-Riesewijk & Karin,  

Henk Munsterman 

   Jaargedachtenis, ouders Aveskamp-Ulenkate,  

Hendrik Munsterman, Käthe Umbach 
 

Do 6 februari 09.30 uur  woord/com.viering in “De Overkant” 

 Voorganger  Mia de Vries 

 

Za 8 februari 19.00 uur  gebed / themaviering m.m.v. Dynamique 

     Thema; Carnaval 

 

Do 13 februari 09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 15 februari 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Acol.    Wout en Cas Elferink 
 

Intentie  Gradie v.d Heide-Bossink, Harry Visser 

http://www.mariavlucht.nl/vieringen
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Do 20 februari 09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

In het weekend van 22 en 23 februari is er geen viering 

 

Do 27 februari 09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Za 29 februari 18.00 uur  Gebedsviering Askruisje  

m.m.v. kinderkoor 

   Voorganger  Pastor Berbee en Pastoor Daggenvoorde 

 

Zo 1 maart 09.30 uur  Woord en Communieviering 

      m.m.v. dames en herenkoor 

   Voorganger  parochiële  werkgroep 

   Acol.   Cristine en Birgit Mollink 
 

Intentie  jaargedachtenis Grada Groeskamp-klein Gebbink 

 

Do 5 maart 09.30 uur  woord/com.viering in “De Overkant” 

 Voorganger  Mia de Vries 

 

Za 7 maart 19.00 uur  gebed /themaviering m.m.v. Dynamique 

     Thema; loop voor hoop 

Intentie  Gradie v.d.Heide-Bossink 

 

Do 12 maart  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Za 14 maart. 19.00 uur  Eucharistieviering 

      m.m.v. dames en herenkoor 

   Voorganger Pastoor Daggenvoorde 

   Acol.   Veerle Postma en Sofie Luyerink 
 

Intentie  Marie Hofsté-Noordkamp 
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Do 19 maart  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Intentie  Ouders Oude Engberink-Lubbers,  

   Jaargedachtenis, Gerhard Scheffer 

 

In het weekend van 21 en 22 Maart is er geen viering 

 

Do 26 maart  09.30 uur  Eucharistieviering in “De Overkant” 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za 28 mrt  19.00 uur  Woord en communieviering /  

presentatieviering eerste Heilige Communie 

    m.m.v. kinderkoor 

Voorganger parochiële werkgroep 

Acol.   Wout en Cas Elferink 

 

 

#-#-#-#-#-#-#-#-# 

 

 

De muziekvereniging Concordia geeft op 

zondagmiddag 29 maart 

weer een Passion concert in de kerk. 

De aanvang is om 15.00 uur. 

  

Iedereen is van harte welkom! 
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**in memoriam** 

Lies Olde Bolhaar-Meijerink 1934-2019   “oos ma” 
 

Lies is geboren op 11 mei 1934 op de boerderij aan de Strokappenweg in 

Losser, als 5e in een gezin van 8 kinderen. Haar ouders zijn op jonge 

leeftijd gestorven, daarom was Lies samen met haar broers en zussen al 

vroeg op zichzelf aangewezen. Ze heeft toen veel tijd doorgebracht bij de 

nonnen in Losser en bij verschillende familieleden gewoond. Na haar 

schooltijd is Lies gaan werken in de confectie en is ze in betrekking 

geweest.   

Op het "bolnfeest" ontmoette ze Johan Olde Bolhaar en ze trouwden op 3 

juli 1957. Ze zijn op “erve Roterman” gaan wonen en kregen 11 kinderen. 

Samen vormden ze een hecht en harmonieus gezin. Ondanks de drukte 

binnen het gezin en de boerderij was iedereen altijd welkom.  

Daarnaast namen ze de zorg voor meerdere pleegkinderen op zich. Ze had 

een warm en groot hart. Dit alles heeft haar gemaakt tot een zeer sterke 

persoonlijkheid. Het gezin werd uitgebreid met 42 kleinkinderen en 18 

achterkleinkinderen. 

Een dieptepunt in het leven van Lies en Johan was het tragische ongeluk 

van hun zoon Bernard. Lies heeft hierbij veel steun ondervonden in haar 

geloof. Wekelijks ging ze naar de kerkdienst en elk jaar bezocht ze de 

Gerardusprocessie.  

Lies was een groot Mariavereerster. Ze is naar Lourdes en Banneux 

geweest en elk jaar naar Kevelaer, zelfs twee keer op de fiets.  

 In 2009 werden Lies en Johan geconfronteerd met brand op de boerderij 

waarbij de hele boerderij verloren is gegaan. Na deze brand is de 

gezondheid van Lies snel achteruit gegaan. Ze kreeg dementie en haar 

wereldje werd steeds kleiner. Toen het thuis niet meer ging, ondanks de 

goede zorgen van Herman en Ellis, is ze in Maartens Stede gaan wonen, en 

vervolgens verhuisde ze naar de Tiekerhook in Overdinkel. 

Hier is Lies donderdag 17 oktober, op de dag van het Triduum, rustig 

ingeslapen.  

Op dinsdag 22 oktober hebben we voor haar gebeden tijdens de 

avondwake. Op woensdag 23 oktober hadden we haar voor het laatst in ons 

midden tijdens de Eucharistieviering. Aansluitend hebben we haar begeleid 

naar haar laatste rustplaats op het kerkhof bij haar man Johan, en naast hun 

zoon Bernard. 
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**in memoriam** 

 

Herman Poorthuis  *1930 - † 2020 

 

*** Jarig ***    

 

Mevrouw Pater – Lette die 22 februari 85 jaar hoopt te worden. 

Mevrouw Koller die 28 februari 80 jaar hoopt te worden. 

De heer Bossink die 11 maart 80 jaar hoopt te worden. 

Mevrouw Otto die 14 maart 85 jaar hoopt te worden. 

Mevrouw Maas die 29 maart 85 jaar hoopt te worden. 

De heer Bergsma die 30 maart 80 jaar hoopt te worden. 

 

We feliciteren allen met uw verjaardag en wensen u een hele 

fijne verjaardag 
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Maart 2020: Lectorencursus parochies Zuidoost Twente 

Goed voorlezen en bidden in de liturgie gaat 

doorgaans niet vanzelf. Je houding, het gebruik 

van je stem, het volume, de intonatie en 

articulatie, het doorleven van de tekst, het 

contact met de aanwezigen, met God ….  Het 

draagt allemaal bij aan een geslaagde of minder 

geslaagde exercitie. Een goede lector neemt de 

aanwezigen mee in het verhaal en het gebed en 

draagt bij aan een viering die mensen raakt. Dat 

is best een hele kunst. 

In twee bijeenkomsten bieden we een stuk theorie aan, maar leggen we de 

nadruk op het oefenen. De eerste bijeenkomst staat in het teken van het 

welkom heten en de voordracht van een Bijbelverhaal. De tweede 

bijeenkomst staat in het teken van het voorgaan in gebed. De cursus is met 

name bedoeld voor wie nog geen cursus op dit gebied gevolgd heeft, maar 

ook meer ervaren lectoren die toch nog eens willen oefenen, zijn welkom. 

De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagen 2 en 16 maart van 19.30 

tot 21.30 uur in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan aan de 

Haaksbergerstraat 253 te Enschede. U kunt zich tot 26 februari opgeven bij 

Ferlina Ezendam van het centraal secretariaat van de Jacobusparochie: 

secretariaat@katholiekenschede.nl / 053 – 4785306. Pastoraal werker Frank 

de Heus leidt beide bijeenkomsten.  

Er is plek voor 8 cursisten.  

Van het volgen van de cursus wordt een aantekening gemaakt in het 

vrijwilligersbestand. 

Namens het pastoraal team Zuidoost Twente, 

Frank de Heus 

 

mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
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Training ‘Voorgaan in liturgie’ afgerond! 
Afgelopen december hebben 

Rietie Kenter uit Maria 

Vlucht, Elles Veltkamp en 

Jacqueline Heuzels uit de 

Franciscusparochie, Gerrie 

Korten, Ivet Khazoum, Karl 

Grabmaier en Tiny Hannink 

uit de Jacobusparochie 

meegedaan aan de training ‘Voorgaan in liturgie’. Voor de één was het een 

opfriscursus. Voor de ander een begin om zich als parochiële voorganger te 

gaan inzetten voor de parochie. De training was vooral heel praktisch. Elke 

bijeenkomst hadden één of meer cursusten een korte viering of overweging 

voorbereid, die daarna werd besproken. Wat sprak ons gelovig aan? Hoe 

was de presentatie? Wat kunnen we exegetisch of dogmatisch zeggen over 

de inhoud? We hebben we onder meer geprobeerd om met de zogenaamde 

methode van het ‘constructief Bijbel lezen’ heel precies naar Bijbelteksten 

te kijken. We (het pastoraal team) hopen, dat we nog veel plezier aan deze 

vrijwilligers in onze parochies mogen beleven. 

Pastoraal werker Frank de Heus 

 

Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – Workshop en concert 
 

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van 

Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met 

o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit 

duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen 

behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 

uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jr Kinderen die meedoen aan 

de workshop, doen ook mee aan het concert. De 

workshop is gratis, na afloop vrije gift. 

Wanneer:   Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur  

Workshop: Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur  

Waar:   H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de 

kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp 
 

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. 

Het aanmelden is niet verplicht. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Hendro Munsterman: ‘The two popes’ 

 

Op dit moment is in de bioscoop en op Netflix de razend populaire film 

‘Two Popes’ te zien.  

 Over de uitzonderlijke situatie dat twee 

pausen tegelijk in leven zijn; Franciscus 

die de kerk bestuurt, en Benedictus die 

zich  heeft teruggetrokken.  

Hij is de eerste emeritus paus sinds 

eeuwen.  
 

Twee Pausen in het Vaticaan. Franciscus met veel aandacht voor 

vluchtelingen, armen en ons leven van alle dag. En Benedictus de behoeder 

van de leer en de christelijke moraal.  

Twee pausen, een kerk, een Christus, een Bijbel..… 
 

Wist je dat de katholiek van het jaar (2015) afkomstig is uit onze parochies 

in Zuidoost Twente; Hendro Munsterman (1972) geboren in Overdinkel. 

Hij bleef de Groningse bisschop de Korte nipt voor. Hendro Munsterman is 

katholiek theoloog en werkzaam aan de katholieke Universiteit van Lyon, 

waar hij dogmatische theologie doceert. Hij is tevens lid van de Société 

Française d’Etudes Mariales en van de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene Athanasius en Willibrord. Munsterman kreeg de 

publieksstemmen vanwege zijn gemotiveerde en niet-aflatende inzet om 

rooms-katholiek nieuws te verspreiden via sociale media. Sinds vorig jaar 

is hij bovendien door het Nederlands Dagblad aangetrokken als 

correspondent en Vaticaanwatcher.  

Het bracht Munsterman grotere bekendheid met radio- en televisie-

interviews. 

 

Bij gelegenheid van zijn bezoek aan Nederland eind januari, in het kader 

van de maand van de Bijbel, wisten we dat hij ook in de parochie zou zijn. 

En hebben we hem op de valreep bereid gevonden ook ‘thuis’ over de 

verscheidenheid en eenheid van denken van de pausen te komen spreken.  

 

Op donderdagvond 30 januari in Enschede, in de grote zaal van de St 

Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253, om 19.30 uur. De toegang is gratis. 

Wel wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd om de onkosten te 

bestrijden. 

Pastores Paul Daggenvoorde en Frank de Heus 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDltqrg4nnAhUGJVAKHeQrAiIQjRx6BAgBEAQ&url=https://bookandfilmglobe.com/film/movie-review-two-popes/&psig=AOvVaw1fjlD8Br2jQTnxvnfh2QzI&ust=1579295136067299
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JANUARI  LOSSER OVERDINKEL GLANERBRUG LONNEKER 

 MARIA GEBOORTE GERARDUS MAJELLA OLV ROZEN. JACOBUS 

Donderdag 23  9.30 uur euch.   

                                                                                 PV . Rekveld   

Zondag 26  9.00 uur Euch  10.30 uur Com 10.00 uur  Euch 

 PV . Rekveld  Pastor Carla  Berbee Pastoor  Daggenvoorde 

Woensdag 29 10.00 uur Euch    

 PV . Rekveld    

Donderdag 30  9.30 uur euch.    

   PV . Rekveld    

FEBRUARI         

Zondag 2  9.30 uur Com   

 

 

Par. Werkgroep/  

 

  

koor 

 dames en herenkoor 

  

Donderdag 6 

 

09.30 uur  Com   

 

 

Parochiele  werkgroep   

Zaterdag 8 

 

19.00 uur W & G   

 

 

Par. Werkgroep    

koor 

 

Dynamique   

 Zondag 9  9.00 uur Euch.  10.30 uur Euch.  10.00 uur Com. 

 PV . Rekveld   Past. Daggenvoorde par. werkgroep 

 koor  Caecilia koor      

Woensdag 12 9.30 uur Euch.      

  PV . Rekveld      

Donderdag 13  09.30 uur  Euch   

  PV . Rekveld   
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Februari 
Losser 

Maria geb. 

 Overdinkel 

Gerardus M 

Glanerbrug 

OLV Rozen 

Lonneker  

Jacobus 
Zaterdag 15 19.00 uur W&G 

carnavalsviering 

19.00 uur Euch  16.00 uur  w&g 

   M.Heerink PV . Rekveld  

 

  Pastor Carla  Berbee 

Koor:  dames en herenkoor   Liedwientjes 

schelpjesviering 

       19.00 uur  Com. 

       Pastor Carla  Berbee 

Zondag 16 9.00 uur Euch.  10.30 uur Euch. 

Twentse viering 

10.00 uur Com. 

 Past. Daggenvoorde  PV . Rekveld Parochiele  werkgroep 

Koor:  Dameskoor   Herenkoor   

 Woensdag 19 9.30 uur Com.     

 Pastor Carla  Berbee     

Donderdag 20  9.30 uur Euch.   

  PV Rekveld     

Zondag 23 9.00 uur  Euch.  10.30 uur Com. 10.00 uur Com. 

 PV . Rekveld  Parochiele werkgroep Pastor Carla  Berbee 

koor Herenkoor    

Woensdag 26 

9.30 uur Euch 

Askruisje/ dagkapel   19.00 uur Euch 

 PV . Rekveld   PV . Rekveld 

koor: dameskoor     

 Askruisje ophangen 

hongerdoek 

Donderdag 27   9.30 Euch.     

    PV Rekveld     

Zaterdag 29 16.30 uur Doopviering 18.00 W&G / askruisje 17.00 u. Doopviering 19.00 uur Euch. 

 Pastor Carla  Berbee 

Past.Daggenvoorde / 

Pastor Berbee PV . Rekveld PV . Rekveld 

koor  kinderkoor   

Maart    
 

 

Zondag 1 9.00 uur Euch 9.30 uur Com   

 Past. Daggenvoorde Parochiële werkgroep  

 

  

koor Caecilia koor dames en herenkoor 
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Maart 
Losser 

Maria geb. 

 Overdinkel 

Gerardus M 

Glanerbrug 

OLV Rozen 

Lonneker  

Jacobus 
Woensdag 4 9.30 uur Euch.   9.00 uur 

 PV . Rekveld   Past. Daggenvoorde 

Donderdag 5  9.30 uur Com.   

  Parochiele  werkgroep   

Vrijdag 6   10.00 uur  

askruisje 
 

   PV . Rekveld  

Zaterdag 7  19.00 uur  W&G   

  

Par. Werkgroep 

Dynamique   

Zondag 8 9.00 uur Euch.  10.30 uur Euch 10.00 uur Com. 

 PV . Rekveld  Pastor Kortstee Parochiële werkgroep 

koor Vivace    

Woensdag 11 9.30 uur Euch.    

 PV . Rekveld    

Donderdag 12  9.30 uur Euch   

   PV Rekveld    

Zaterdag 14 18.00 uur W&G 19.00 uur Euch.  19.00 uur Com. 

 Pastor Carla  Berbee Past. Daggenvoorde  Aletta Bombeld 

Koor/bijzondeheden Presentatie EHC Dames en herenkoor  Presentatieviering EHC 

Zondag 15 9.00 uur Euch.  10.30 uur Com.  

 Past. Daggenvoorde  Frank de Heus  

Bijzonderh./koor Dameskoor  Presentatie EHC  

Woensdag 18 9.30 uur Com    

 Pastor Carla  Berbee     

Donderdag 19  9.30 uur Euch   

   PV Rekveld   

Zondag 22 9.00 uur Euch.  10.30 uur Com 10.00 uur Com. 

 PV . Rekveld  Pastor Carla  Berbee Parochiële werkgroep 

koor Herenkoor    
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Maart 

Losser 

Maria geb. 

 Overdinkel 

Gerardus M 

Glanerbrug 

OLV Rozen 

Lonneker  

Jacobus 
Woensdag 25 9.30 uur Euch.   9.00 uur 

 PV . Rekveld   Past. Daggenvoorde 

Donderdag 26  9.30 uur Euch.   

  PV . Rekveld   

Zaterdag 28  19.00 uur  Com.   

  A.Te Riet   

Bijzonderh./koor  

Presentatie EHC  m.m.v. 

kinderkoor   

Zondag 29 9.00 uur Euch.    

 Past. Daggenvoorde    

koor herenkoor    

 

 

 


