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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  
  06 - 41252558  
  c.berbee@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 Nettie Roozeboom 
 06-13952320 
 

 

UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 
 06-22950931 
 

 

PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 

De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen          
in het parochiecentrum. 
Op de andere dagen 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: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 

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
- Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen en koren) 
  5388242 of 06-26518335  

 
Vieringen GM kerk live te volgen via YouTube 
 

Bijna alle vieringen in onze GM kerk worden online gestreamd via 
ons YouTube kanaal “Gerardus Majella Overdinkel”.  
Op het YouTube kanaal staat aangegeven welke vieringen U  

on-line kunt volgen. 
 

Als een viering wordt gestreamd dan kunt U deze live volgen via 
ons YouTube kanaal waar ook eerder gestreamde vieringen terug 
zijn te zien. 
 

De vieringen worden gestreamd via ons Gerardus Majella 
Overdinkel YouTube kanaal, dat U kunt vinden onder:  
https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1M
g. Het kanaal is ook te vinden door naar http://www.YouTube.nl 
te gaan en dan in de zoekbalk “Gerardus Majella Overdinkel” in 
te geven.  Ook is het kanaal te vinden via de website van Maria 

Vlucht: http://www.mariavlucht.nl. Als U zich op ons YouTube 
kanaal abonneert, (gratis) kunt U tevens een herinnering 
instellen, zodat U een berichtje krijgt elke keer als er een nieuwe 
viering wordt klaargezet of als de live uitzending start.  
 

Heeft U moeite met het vinden van ons YouTube kanaal? Neem 
dan even contact op met het parochiecentrum, dan proberen we 
U verder te helpen. 
 

Met het online uitzenden van vieringen hopen we dat ook 
diegenen die op dit moment niet meer naar onze kerk kunnen of 
willen komen, toch bij onze geloofsgemeenschap betrokken 

zullen blijven. 
 
 

Locatieraad Gerardus Majella Overdinkel 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg
https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg
http://www.youtube.nl/
http://www.mariavlucht.nl/
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KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 

De stand van de kerkbijdrage per 20 juni 2021 bedraagt            

€ 10.586,74. 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 
 
 

Opgeven intenties  

Als u een intentie hebt opgegeven en betaald voor een van de 
vieringen die door de corona crisis niet zijn gehouden, mag u op 

een later tijdstip, als er weer vieringen zijn, aangeven wanneer u 
alsnog de intenties wilt melden. 
U kunt intenties opgeven en betalen bij de gastdames op de 
vrijdagmorgen of door deze te mailen naar 
gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie of 
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 1 Juli tot 26 Augustus 2021 
moeten zijn doorgegeven vóór 24 juni 2021 als u deze in het 
volgende parochieblad vermeld wilt zien.  
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u 

hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en 
met de donderdag vóór het weekend. Ze worden dan niet 
gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de viering. 
 
 
 
 

mailto:jhuitink@outlook.com
http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
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REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

Irma Westenbroek 
 
Vacature invulling: 
We zijn erg blij dat Irma heeft aangegeven, dat zij Henriët wil 
ondersteunen in de redactie van dit parochieblaadje. 
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het volgende parochieblad komt uit op 26 augustus 2021. 

Kopij kunt u tot 19 augustus 2021 mailen naar: 
parochiebladgerardus@hotmail.com 

          

In 2021 komt het parochieblad op de volgende data uit:                 
 
Nr. 5 -   26 augustus 
Nr. 5 -   7 oktober 
Nr. 6 -   2 december 
 

 

 

 

Bezorging parochieblad 

Voor vragen over de bezorging parochieblad H. Gerardus Majella 

kunt u terecht bij: 

Annie Fleer 053-5381031 

Claudia Postma 06-23029375  

 

 

 

 

Pastorale Weekwacht  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.stockfresh.com/royalty-free-stock-photos/brievenbus/2&psig=AOvVaw1UB4_crK4I-PQ4G1b9ogur&ust=1624646804860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKDPkJ33sPECFQAAAAAdAAAAABAF
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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26 28 juni – 4 juli Pastor Rekveld 06-20874866 

27 5 – 11 juli Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

28 12 – 18 juli Pastor Rekveld 06-20874866 

29 19 – 25 juli Pastor Berbée 06-41252558 

30 26 juli – 1 aug Pastor Rekveld 06-20874866 

31 2 – 8 aug Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

32 9 – 15 aug Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

33 16 – 22aug Pastor Berbée 06-41252558 

34 23 – 29 aug Pastor Rekveld 06-20874866 
 

 

 

***We feliciteren de volgende  kroonjarigen *** 

❖  31 juli wordt Dhr. Grevinga 85 jaar. 
❖  1 augustus wordt Dhr. Kneip 80 jaar.  
❖  14 augustus wordt Mevr. A. Luijerink 85 jaar. 
❖  28 augustus wordt Mevr. Naafs 80 jaar. 
❖  30 augustus wordt Mevr. Wasser-Nuis            jaar! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

We feliciteren U allen hartelijk met uw 
verjaardag en wensen u een hele fijne dag! 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1447/achilles-100-jaar-door-harald-braakman&psig=AOvVaw1lF6UNSUw6ZeFlDr5pySue&ust=1624799662536000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCICLh92wtfECFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleurplaten.eu/kleurplaten/kleurplaten/verjaardag/verjaardag-kleurplaat-12.gif&imgrefurl=https://www.kleurplaten.eu/kleurplaten/verjaardag/verjaardag-kleurplaat-12-656379/&tbnid=pvLMD4o2_20epM&vet=10CBcQxiAoCGoXChMIiJ2kqbG18QIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=qZ31f1mXlcCRtM&w=550&h=692&itg=1&q=verjaardag%20lijntekening&hl=nl&ved=0CBcQxiAoCGoXChMIiJ2kqbG18QIVAAAAAB0AAAAAEAc
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Het Slotakkoord 
 

Op zaterdag 12 Juni 2021 vond in onze kerk de laatste 
gezinsviering plaats, welke door onze gezinsviering werkgroep 
was voorbereid en waarin ons kinderkoor “Kids of Music” voor de 
laatste keer heeft gezongen. Het was een bijzondere viering, en 

de kerk was (uiteraard binnen de geldende Corona regels) goed 
gevuld met parochianen. Ook was de viering live te volgen via 
ons Gerardus Majella YouTube kanaal en ook daarvan is goed 
gebruik gemaakt. Mocht U de viering hebben gemist dan is deze 
terug te zien via https://youtu.be/GxUL-A2dIgg. 
 

Zoals in ons vorige parochieblad vermeld, was de afnemende 
belangstelling van kinderen voor de gezinsvieringen de 
voornaamste reden voor de werkgroep en de dirigente om ermee 
te stoppen. En met deze viering kwam er een einde aan de inzet 
van de gezinsviering werkgroep die vele jarenlang de 

gezinsvieringen in onze kerk hebben voorbereid en verzorgd.  
En helaas hield ook ons kinderkoor “Kids of Music” op te bestaan.  
 

Uiteraard wilden wij als geloofsgemeenschap dit niet zomaar 
voorbij laten gaan. Aan het einde van de viering werden de leden 
van de werkgroep dan ook bedankt voor hun jarenlange inzet en 
werden zij in de bloemen gezet. En voor de dirigente Miriam 

https://youtu.be/GxUL-A2dIgg
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Breed was er een speciale blijk van waardering. Vanwege haar 

verdiensten voor het kinderkoor binnen onze 
geloofsgemeenschap ontving zij van de Kerkelijke instelling Sint 
Caecilia van het aartsbisdom Utrecht de Eremedaille St. 
Gregorius in brons. Als geloofsgemeenschap willen wij Miriam 
van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding en wat ons 
betreft heeft zij die meer dan verdiend! 
 

En nadat het echte slotakkoord had geklonken en het kinderkoor 
was uitgezongen, werd er buiten de kerk nog een foto gemaakt 
van het koor en de werkgroep. 
Liane Grothues, Anita Olde Bolhaar, Ronald Tangelder, Maaike 
Westenbroek, Irma Kempers, Miriam Breed, Misja Klein Robben-

haar, en natuurlijk alle kinderen van het kinderkoor: dank je wel 
voor jullie jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap! 
 

Namens de GM geloofsgemeenschap, 
 

Locatieraad Gerardus Majella Overdinkel 
 

x-x-x-x-x-x-x-x 
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Beste Parochiaan van de Geloofsgemeenschap H. Gerardus 
Majella Overdinkel 

De Locatieraad vraagt u om de Extra Actie 

Kerkbalans te steunen!  

Extra Actie Kerkbalans 2021 

Houd elkaar vast! 

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In 
coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. 

Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte 

kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.  

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat 

geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar 
elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar 

Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen 
tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven.    

Dat houden we vast. 

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige 
periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. 

De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met een Extra 
Actie Kerkbalans vragen we parochianen daarom om financiële steun. Want 

elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.  

Geef jij om je om onze Gerardus Majella kerk in ons mooie dorp 
Overdinkel ? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee.  Maak uw 

extra bijdrage over naar rekeningnummer NL65RABO0130336815 
t.n.v. RK Maria Vlucht inzake H Gerardus 

Majella o.v.v. Extra Actie Kerkbalans 2021. 

 

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én 

na coronatijd. 

 



[10] 
 

Gerardus Majella   
 

x-x-x In memoriam x-x-x 

*1944 Gerda van der Heijden-Keppelink    †2021 
 

Gerda is overleden na een heel zorgzaam leven dat al op haar 
14e begon. Na de geboorte van haar jongste broer, heeft ze als 
oudste van het gezin al de kraamtijd verzorgd. 
Haar moeder had ook de zorg voor de zeven andere kinderen en 
haar inwonende vader.  
Ook toen de kleinkinderen werden geboren, heeft ze bij beiden 
een weeklang de kraamtijd verzorgd. Ze werkte in de thuiszorg 
en ook is ze na haar pensionering lang actief gebleven als 
vrijwilligster.  

Het zorgen voor anderen is dus vroeg begonnen en is nooit 
opgehouden. Zelfs in haar laatste dagen was ze vooral met 
anderen bezig en in het bijzonder met de zorgen over haar man, 
kinderen en kleinkinderen. 
Gerda mocht heel graag dingen maken. Met name kleding.  
Zo heeft ze haar eigen trouwjurk gemaakt.   
Vanaf het moment van de diagnose in september 2020, heeft 
Gerda gestreden.  
Ook al wist ze ook zelf heel goed dat het een ongelijke strijd was 
die ze ging verliezen.  
Maar ze was een vechter en ging er, hoe dan ook, voor.  

En greep alles aan wat de specialisten aanboden. 
Uiteindelijk liet haar lichaam haar steeds meer in de steek, werd 
ze steeds vermoeider en ging haar conditie snel achteruit.  
De laatste weken moest ze steeds meer de regie uit handen 
geven.  
Dat zoon Michel en schoondochter Yvon vanuit Aruba naar 
Nederland zijn gekomen half mei, heeft ook bijgedragen aan het 
loslaten. 
Heel blij was ze met alle belangstelling de afgelopen winter en 
het feit dat ze de van alle broers en zussen, schoonfamilie, goede 
vriendinnen en fijne buren, bewust afscheid heeft kunnen 

nemen. 
Je hebt je strijd dapper en optimistisch gestreden.  
Het is goed zo, rust zacht. 
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*1948   Bennie Nijhof        †2021 

Bennie was trots op de mensen om hem heen, hij sprak altijd vol 
liefde over zijn vrouw, beide zoons, schoondochters en de zes 
kleinkinderen. Wat was hij een trotse opa!  
Bennie dacht zwart-wit, en kende geen grijs.  
Zwart-wit, de kleuren van OSV, zijn club. Ondanks dat zijn eigen 
jongens niet voetbalden was hij zeer betrokken bij OSV.  
Sinds de kleinzoons zijn gaan voetballen was hij na lange 
afwezigheid eindelijk weer langs de lijn te vinden, om ze aan te 
moedigen en commentaar te geven, en dat wekte de indruk dat 
je naar een championsleague wedstrijd zat te kijken. 
Als bouwkundige zijn er vele tekeningen uit zijn hand gekomen. 
In vroegere jaren op zolder aan de tekentafel met liniaal en 
potlood.  
Met de opkomst van de computer de pennen ingeruild voor de 
muis en werd zijn werk digitaal. 
 

Bennie had een passie voor natuur en dier.  
Van kinds af aan met duiven begaan en vele uren heb je op het 
dak doorgebracht wachtend op de ene snelle duif.   
Sinds er geen duiven meer te verzorgen waren genoot hij  
steeds meer van de vogels in de tuin.  

Zelfs in de laatste dagen binnenshuis, aan bed gebonden, kon hij 
van vogelzang genieten.  
Zijn interesse in geschiedenis was altijd al groot, maar nam de 
laatste jaren nog sterker toe.  
Al vele jaren was hij lid van de historische kring en een 
bestuursfunctie bekleden bij deze vereniging was dan ook een 
logische stap.   
Als kroon op dat werk werd hij in 2019 onderscheiden en 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
  

Tijdens de negen ziekte jaren nooit één keer zeuren of klagen. 

Hij was altijd positief over zijn gezondheid en het glas was bij 
hem niet half vol maar tot aan de nok toe.  
Het was dan ook moeilijk om twee weken geleden te  
horen dat er geen lichtpuntjes meer waren. 
Hij heeft zich daarbij neer moeten leggen en afscheid moeten 
nemen van hen die hem het meest lief waren. 
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Bennie, je hebt zoveel herinneringen achtergelaten en daardoor 

zullen we je nooit vergeten.  

 VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

U kunt de vieringen ook weer in de kerk bijwonen! 

Zon. 4 Juli 09.30 uur  Woco viering 
   Voorganger Pastor Berbee 

m.m.v. dames en herenkoor 
 

Do. 8 Juli   09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W.Rekveld 

 
In het weekend van 10 en 11 Juli is er geen viering. 
 
Do. 15 Juli  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 
Za. 17 Juli 19.00 uur  Eucharistieviering  

m.m.v. dames en herenkoor 
   Voorganger Pastor W. Rekveld 
   Lector  Anita Olde Bolhaar 
   Acol   Christine en Birgit Mollink 
   Intentie  Adelheid Noordkamp-Olde Bolhaar 
   Jaarged.  Marlon Zuithof 
 
Do. 22 Juli 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

In het weekend van 24 en 27 Juli  is er geen viering. 
 
Do. 28 Juli 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 
Zon. 1 Aug. 09.30 uur  Gebedsviering  
      m.m.v. dames en herenkoor 

Lectoren  Alfred Westenbroek &  
   Helma Kraesgenberg 
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Do. 5 Aug. 09.30 uur  Gebedsviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

 
In het weekend van 7 en 8 Augustus is er geen viering. 
 
Do. 12 Aug. 09.30 uur  Gebedsviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

 

Za. 14 Aug. 19.00 uur  Eucharistieviering  
m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastoor Daggenvoorde 
Lector  Liane Grothues 

   Acol   Tess Wilke 
   Intentie  Adelheid Noordkamp-Olde Bolhaar 
 
Do. 19 Aug.  09.30 uur  Eucharistieviering in de overkant 

Voorganger Pastor Rekveld, pr. 

 

In het weekend van 21 en 22 Augustus is er geen viering. 
 

 

Do. 26 Aug. 09.30 uur  Eucharistieviering in de overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

 

Za. 28 Aug. 19.00 uur  Wocoviering               

      m.m.v. dames en herenkoor  

   Voorganger  Pastor Berbee     

   Lector  Helma Kraesgenberg 

   misintentie  Gerda den Ouden- Olde Beverborg 

 

    

        

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 
Voor alle vieringen kunt u (gratis) abonneren: 
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Gerardus Majella Overdinkel: 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg 

 

 

Vormselproject Maria Vlucht 2021-2022 

 

 

 

 

Zondagmiddag 4 juli zal er van 13.00 tot 16.00 uur in Losser een 

begin gemaakt worden met de voorbereiding van tieners en hun 

ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel.  

Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te 

Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar 

kennis maken.  

Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. Het Vormsel 

wordt waarschijnlijk begin februari 2022 toegediend.  

Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die 

komend schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten. 

Meer informatie vindt u op onze website: 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel . Hier vindt u ook het 

opgaveformulier en het programma. Opgave voor het project is 

mogelijk tot 20 juni.  

Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal werker 

Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg
https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Vieringen in de Maria Vlucht 

 
Datum Maria Geboorte OLV 

v.d.H.Rozenkrans 
Jacobus de 
Meerdere 

2 Juli  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv.Rekveld  

    

3 Juli  16.00 uur 19.00 uur 

Zaterdag  Woco Eucharistie 

  Pastor Berbee Past.Daggenvoorde 

  Doopviering m.m.v. Op Toon 

4 Juli 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 m.m.v.Caeciliakoor   

7 Juli 9.30 uur  9.00 uur 

Woensdag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv.W.Rekveld  Past.Daggenvoorde 

11 Juli 9.00 uur 10.30 uur  

Zondag Eucharistieviering Eucharistieviering  

 Pv W. Rekveld Past.Daggenvoorde  

 m.m.v.Caeciliakoor m.m.v. Herenkoor  

14 Juli 9.30 uur   

Woensdag Eucharistie   

 Pv.W.Rekveld   

18 juli 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistie  Woco 

 Past.Daggenvoorde  Past.Berbee 

 m.m.v.Caeciliakoor   

21 Juli 9.30 uur   

Woensdag Woco   

 Past. Berbee   

25 juli 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  Past. Kortstee 

 m.m.v.Caeciliakoor  Jacobusviering 
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Maria Geboorte 

 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

 

Jacobus de 
Meerdere 

31 Juli   19.00 uur 

Zaterdag   Eucharistieviering 

   Pv.W.Rekveld 

   m.m.v.dames en 
herenkoor 

1 Augustus 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 m.m.v.Caeciliakoor   

4 Augustus 9.30 uur  9.00 uur 

Woensdag Eucharistie  Eucharistieviering 

 Past.Daggenvoorde  Pv. W.Rekveld 

6 Augustus  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering  

  Pv. W.Rekveld  

8 Augustus 9.00 uur 10.30 uur  

Zondag Eucharistieviering Eucharistieviering  

 Pv.W Rekveld Past. Kortstee  

 m.m.v.Caeciliakoor m.m.v.Herenkoor  

11 Augustus 9.30 uur   

Woensdag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

15 Augustus 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  woco 

 Past.Daggenvoorde  Past. Berbee 

 m.m.v.Caeciliakoor  dames& herenkoor 

18 Augustus 9.30 uur   

Woensdag woco   

 Past. Berbee   

22 Augustus 9.00 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

 Pv.W Rekveld  Past. Visschedijk 

 m.m.v.Caeciliakoor   

25 Augustus 9.30 uur   

Woensdag woco   

 Past. Berbee   

 
 
 
 
 
 
 


