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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
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.
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
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

Gerardus Majella
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KERKBIJDRAGE GERARDUS MAJELLA PAROCHIE
De stand van de kerkbijdrage per 15 augustus 2021
bedraagt € 11.792,33.
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 7 oktober tot 2 december 2021
moeten zijn doorgegeven vóór 1 oktober 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.

Gerardus Majella
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REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriët Poorthuis
 06-53117229
Irma Westenbroek
Kopij voor het parochieblad:
Het volgende parochieblad komt uit op 7 oktober 2021.
Kopij kunt u tot 1 oktober 2021 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com
In 2021 komt het parochieblad op de volgende data uit:
Nr. 5 Nr. 6 -

7 oktober
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
34
35
36
37
38
39
40

23 – 29 aug
30 aug – 5 sept
6 – 12 sept
13 – 19 sept
20 – 26 sept
27 sept – 3 okt
4 – 10 okt

Gerardus Majella

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

06-20874866
06-39170407
06-20874866
06-41252558
06-20874866
06-39170407
06-20874866
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***We feliciteren de volgende kroonjarigen ***










28 augustus wordt Mevr. Naafs 80 jaar.
30 augustus wordt Mevr. Wasser-Nuis
jaar!
3 september wordt Mevr. Benneker-Luttikhuis 90 jaar
16 september wordt Mevr. Klink 95 jaar
19 september wordt Dhr. Kuipers 85 jaar
25 september wordt Mevr. Werger 80 jaar
27 september wordt Mevr. Poorthuis 90 jaar
1 oktober wordt Mevr. Sjeel 80 jaar
6 oktober wordt Dhr. ten Donkelaar 85 jaar

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

Gerardus Majella
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-x-x In memoriam x-x-x

*30-10-1932 Jacobus Johannes Jaap Hesselink † 24-07-2021

Geboren in Losser op 30 oktober 1932 groeide Jaap op in een
warm katholiek gezin van acht kinderen als oudste zoon.
Als kind maakte hij de oorlog mee.
Ondanks dat Jaap goed kon leren werd hij in de tweede klas van
de middelbare school van school gehaald.
Zo ging Jaap al op zijn veertiende aan het werk, er waren meer
inkomsten nodig in het gezin.
Overdag aan het werk, maar in de avonduren studeerde Jaap om
weverijbaas te worden.
In Glane op het schuttersfeest ontmoette hij Betsie met wie hij
trouwde in 1958.
Twee dochters werden geboren, Miriam en Yvonne voor wie hij
een lieve vader was.
Doordat te textiel verdween moest Jaap een andere baan
zoeken.
Grote hobby van hem was de voetbal en bij OSV speelde hij en
was later een gewaardeerde vrijwilliger.
Jaap was een plezierige man, met humor, kon goed met mensen
omgaan en was gezien, iedereen mocht hem graag.
Groot was zijn gevoel voor rechtvaardigheid, hij kon niet tegen
onrecht, trots op zijn kinderen en kleinkinderen, hij had voor hen
altijd een grote belangstelling.
Door afnemende gezondheid, geheugenproblemen welke werden
versneld door in val werd hij opgenomen het verzorgingshuis
Maartens-stede in Losser.
Hier werd Jaap de laatste jaren liefdevol verzorgd.
Hier is hij overleden op 24 juli.
De uitvaart was voor hem op woensdag 28 juli en de crematie
was op donderdag 29 juli.

Gerardus Majella
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Nabijheid door verbondenheid.
Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H.
Gerardus een bedevaart gehouden.
Pelgrims zochten troost, bemoediging in en voor het leven van
alle dag.
Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het geraakt zijn door
vreugde en verdriet.
Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaats
vinden.
Hoe en in welke vorm is nog niet bekend i.v.m. de gelden de
regels wat mensen nu ten diepste treft.
In de 109de bedevaart willen wij hier aan aandacht geven in het
thema: nabijheid door verbondenheid.
Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen
e.o. Hebben zijn mensen ziek geworden, overleden aan het
corona virus.
Zijn mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies
van dierbare mensen.
Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid
nodig.
In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over
nabijheid in die momenten van het leven waarin we
gebrokenheid en kwetsbaarheid ervaren.
Ik zal er zijn zo zegt Hij.
Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan om nabijheid,
verbondenheid in het leven van mensen te brengen.
Het was voor hem geen gemakkelijke weg.
Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel
eens ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen.
Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn.
Vertrouwen blijven houden in ons gebed om op voorspraak van
de H, Gerardus de weg te gaan in geloof, hoop en liefde.
De Weg die Jezus ons gegeven heeft.
Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.
Willy Rekveld, parochievicaris.

Gerardus Majella

[10]

Voorlopig programma 109e Gerardus Majella
bedevaart Overdinkel, 14, 15, 16 en 17 Oktober
2021
Gelukkig zijn op dit moment de Corona maatregelen al een heel
stuk versoepeld, en kunnen er weer veel zaken binnen onze
geloofsgemeenschap doorgang vinden.
En zoals de Corona situatie nu is geldt dat ook voor de 109e
Gerardus Majella bedevaart zoals die traditioneel in Overdinkel
plaatsvindt.
Toch zijn er zowel vanuit de overheid als vanuit het bisdom nog
steeds enkele Corona maatregelen van kracht waar we ons aan
moeten houden.
Daarom zal de komende 109e Gerardus Majella processie ook dit
jaar een aangepast programma hebben.
Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad Gerardus Majella
hebben we inmiddels het voorlopige programma vastgesteld dat
is gebaseerd op de huidige Corona maatregelen.
En bij deze willen wij graag iedereen daarover informeren.
Het thema voor de komende bedevaart is “Nabijheid door
Verbondenheid”, en het (aangepaste) programma is als volgt.
- Donderdag 14 Oktober 2021, 19.00 uur: opening van
het Triduum met een Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger is pastor W. Rekveld. Deze viering zal ook
worden gestreamed op het YouTube kanaal van Gerardus
Majella Overdinkel.
- Vrijdag 15 Oktober 2021: geen viering, wel is de kerk
open voor stil gebed en kan er een kaars worden
opgestoken.
- Zaterdag 16 Oktober 2021, 19.00 uur: gebedsviering in
de kerk verzorgd door Dynamique. Deze viering zal ook
worden gestreamed op het YouTube kanaal van Gerardus
Majella Overdinkel.
- Zondag 17 Oktober 2021, 11.00 uur: plechtige
Eucharistie viering in het park. Voorganger is pastor W.
Rekveld. Zowel vooraf als tijdens deze viering zal er geen
processie zijn door het park. Wel kunt U op eigen
gelegenheid de kapellen bezoeken en er een kaarsje
Gerardus Majella
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opsteken. Tijdens de viering zullen er ook kinderactiviteiten
zijn.
- Zondag 17 Oktober 2021, 15.00 uur: Sluitingslof in de
kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.
Zoals aangegeven zal er op zondag 17 Oktober geen processie
door het park zijn.
De stoelen in het processie park zullen op een afstand van 1,5
meter worden geplaatst, en U wordt vriendelijk verzocht om
gedurende de viering een zitplaats in te nemen.
Zowel voor de viering in het park als voor de vieringen die in de
kerk worden gehouden geldt de 1,5 meter regel.

We willen benadrukken dat dit programma onder voorbehoud is.
Mocht de Corona-situatie onverhoopt verslechteren, dan kan het
zijn dat we het programma nog moeten aanpassen.

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad hopen we met dit
aangepaste programma een goede gestalte te geven aan de 109e
St Gerardus Majella bedevaart 2021.
Misschien wat minder uitbundig dan in andere jaren, maar zeker
waardevol.

Met vriendelijke groeten,
Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad
H.Gerardus Majella geloofsgemeenschap.

Gerardus Majella
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK
U kunt de vieringen ook weer in de kerk bijwonen!
Za. 28 aug.

19.00 uur
Voorganger
lector
intentie

Wocoviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor Berbee
Helma Kraesgenberg
Gerda den Ouden- Olde Beverborg
Willy Elshoff

Do. 2 sept.

09.30 uur
Voorganger

Woco viering in de Overkant
Mia de Vries

Zon. 5 sept.

09.30 uur
Voorganger

Do. 9 sept

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W.Rekveld

Vrij. 10 sept.

15.00 uur

Huwelijksviering bruidspaar
Elderink – Kraesgenberg
Pastor W.Rekveld, pr.
Dynamique

Woco viering
Pastor Berbee
m.m.v. dames en herenkoor
Lector
Alfred Westenbroek
Intentie
Willy Elshoff
Aansluitend koffie drinken ( onder voorbehoud)

Voorganger
m.m.v.
Za. 11 sept.

Do. 16 sept.

Gerardus Majella

19.00 uur
Intentie

Gebedsviering verzorgd door
Dynamique
Adele Noordkamp – Olde Bolhaar

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

[13]

Za. 18 sept.

19.00 uur

Jaarged.

Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Pastor W. Rekveld, pr.
Anita Olde Bolhaar
Cas Elferink, Gijs Luijerink.
Willy Elshoff
Leo Bossink
Henk Munsterman

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Voorganger
Lector
Acol
Intenties

Do. 23 sept.

In het weekend van 25 en 26 sept. is er geen viering.
Do. 30 sept.

09.30 uur
Voorganger

Eucharistieviering in de Overkant
Pastor W. Rekveld, pr.

Za. 2 okt.

16.00 uur
Voorganger

Doopviering
Pastor W.Rekveld,pr.

Zon. 3 okt.

09.30 uur
Voorgangers

Woco viering
Mia de Vries & Liane Grothues
m.m.v. dames en herenkoor

Do. 7 okt.

09.30 uur
Voorganger

Wocoviering in de Overkant
Mia de Vries

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

Gerardus Majella Overdinkel:
https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg
Gerardus Majella
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Datum

Maria Geboorte

29 aug.
Zondag

9.00 uur
Eucharistieviering
Pastor Visschedijk
m.m.v.Caeciliakoor

OLV
v.d.H.Rozenkrans

31 aug.
Zaterdag

1 sept.
Woensdag

10.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld

4 sept.
Zaterdag

16.00 uur
Doopviering
P.w. Berbee

5 sept.
Zondag

9.00 uur
Eucharistieviering
Pater Engelbertink
m.m.v.Caeciliakoor
9.30 uur
Eucharistie
Pv.W.Rekveld
9.00 uur
Eucharistie
Pv. W.Rekveld
m.m.v.Vivace

8 sept.
Woensdag
12 sept.
Zondag

15 sept.
Woensdag

Gerardus Majella

19.00 uur
Eucharistie
PV W. Rekveld
dames &herenkoor
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde

9.30 uur
Eucharistieviering
Pv.W.Rekveld

3 sept.
Vrijdag

Jacobus de
Meerdere

9.30 uur
Woco
P.w. Berbee

16.00 uur
Doopviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v.Liedwientjes
19.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
dames &herenkoor

10.30 uur
Eucharistie
Pastor Jan Kortstee
m.m.v. Herenkoor
15.30 uur
Doopviering
P.w.. Berbee en
Libanese pastoor

10.00 uur
Oec. oogstviering
P.w.Berbee
Dames &
herenkoor
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Datum
16 sept.
Donderdag

18 sept.
Zaterdag

19 sept.
Zondag

22 sept.
Woensdag
26 sept.
Zondag

29 sept.
Woensdag
1 oktober
Vrijdag
2 oktober
Zaterdag

3 oktober
Zondag

6 oktober
Woensdag
7 oktober
Donderdag

Gerardus Majella

Maria Geboorte
19.00 uur
Woco
KVG- Zij actief
Past. Berbee

OLV
v.d.H.Rozenkrans
09.30 uur
Eucharistieviering

Jacobus de
Meerdere

Pv. W.Rekveld
19.00 uur
Gebedsviering
Parochiele
werkgroep
m.m.v. op Toon
Eucharistieviering
Past. Kortstee
Jacobusviering

9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v.Caeciliakoor
9.30 uur
Woco
P.w. Berbee
9.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
Eucharistieviering
Oec. Viering vrede
Eucharistieviering
in Syrisch ort.kerk
Pv. W.Rekveld
P.W.Berbee+Ds+pat Pastor Jan Kortstee
m.m.v. herenkoor
9.30 uur
Eucharistie
Pv. W.Rekveld
10.00 uur
Eucharistieviering
Pv. W.Rekveld
19.00 uur
Eucharistieviering
Pv.W Rekveld
m.m.v.op Toon
9.00 uur
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
m.m.v. Caecilia
9.30 uur
9.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Past.Daggenvoorde
Pv. W.Rekveld
19.00 uur
Eucharistieviering
Pv.W.Rekveld
m.m.v.Herenkoor
Naamdag
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