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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 
 
Er zijn nog Gerardus scheurkalenders 2022 te koop bij de 
gastdames. Kosten € 8,50 
 
 

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 &koren) 
  5388242 of 06-26518335  

 
 

Corona regels 
De laatste stand van zaken volgens de website van Maria Vlucht 
op het moment dat dit parochieblaadje gemaakt wordt: 
 

Algemeen 

1. We houden in alle onze ruimtes de basisregels aan: handen 

desinfecteren, 1,5 meter afstand houden, ventileren, 

mondkapje dragen als je je verplaatst … 

2. Er vinden geen activiteiten en vieringen voor volwassenen 

plaats ná 17.00 uur. 

3. We halen daarbij geen activiteiten of vieringen naar voren. 

We blijven kiezen voor minder ontmoetingen en dus minder 

kans op besmettingen. 

 

Kinderen en jongeren 

4. Activiteiten en vieringen voor én met kinderen en jongeren 

kunnen plaatsvinden. 

 

Vieringen, koren 

5. We houden het liturgisch rooster zoals we het al tot en met 

zondag 23 januari hebben vastgesteld. In principe vieren we 

dan alleen fysiek in de eucharistische centra. 

6. Van maandag 24 januari tot en met zondag 6 februari 

volgen we het liturgisch rooster voor weekends en door-de-

week zoals we die in het najaar hebben vastgesteld, met 

dien verstande dat alle vieringen ná 17.00 uur komen te 

vervallen. 
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7. Voor weekendvieringen moet worden gereserveerd. Er 

worden 50 aanwezigen toegelaten. Er kan een koorgroep 

zingen van maximaal 4 personen. 

8. Koorrepetities kunnen plaatsvinden, maar wel alleen in de 

grote kerk en vóór 17.00 uur. Daarbij wordt 1,5 meter 

afstand gehouden en in zig-zag-formatie gezongen. 

 

Bijeenkomsten, vergaderingen, koffie 

9. Bijeenkomsten en vergaderingen vinden niet fysiek plaats, 

maar zijn alleen digitaal mogelijk. 

10. Er wordt nog niet samen koffie gedronken na de vieringen. 

 

Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer 

kan. Op basis van die persconferentie kijken wij dan ook weer 

verder. We hopen dat we elkaar in deze tijden vasthouden en 

wensen iedereen goede moed en zin en plezier bij alles wat 

momenteel wél mogelijk is. 

Pastoraal team en bestuurscommissie Zuidoost Twente 

 

 
 

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 
 
 
 
 

http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
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Opgeven intenties  

De intenties die zijn opgegeven en betaald voor de vieringen 
van de afgelopen kerstdagen, worden in de viering van 6 
febr. aanstaande opgelezen. 
Wilt u dat dit in een andere viering opgelezen wordt kunt u dit 
doorgeven aan een van de gastdames. 
Verdere intenties kunt u 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 intentie of 
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 17 maart tot 12 mei 2022 

moeten zijn doorgegeven vóór 10 maart 2022 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. 
 
 
KERKBIJDRAGE  GERARDUS  MAJELLA  PAROCHIE 
De stand van de kerkbijdrage per 31 december 2021 bedraagt  
€ 14.686,46.  
Deze eindstand is vergelijkbaar met vorig jaar.  

Gezien de aanhoudende Corona epidemie en de daarmee 
gepaard gaande beperkingen voor het kerkbezoek is dit een goed 
resultaat. 
 

Penningmeester gezinsbijdrage: John Huitink  
(jhuitink@outlook.com) 
 
 
Kopij voor het parochieblad:  

Het volgende parochieblad komt uit op 17 maart 2022. 
Kopij kunt u tot 10 maart 2022 mailen naar: 

parochiebladgerardus@hotmail.com 

 
Het parochieblad komt in 2022 uit op: 
  
Do 12 Mei 
Do 30 Juni  

 

Do 25 Augustus  
Do   6 Oktober  
Do   1 December  
 

mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
mailto:jhuitink@outlook.com
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 
Irma Westenbroek 

 

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  

 

3 17- 23 jan Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

4 24 - 30 jan Pastor Rekveld 06-20874866 

5 31 jan – 6 febr. Pastor Berbée 06-41252558 

6 7 – 13 febr. Pastor Rekveld 06-20874866 

7 14 – 20 febr. Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

8 21 – 27 febr.  Pastor Rekveld 06-20874866 

9 28 febr. – 6 maart Pastor Berbée 06-41252558 

10 7 - 13 maart Pastor Rekveld 06-20874866 

11 14 – 20 maart Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 
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***We feliciteren de volgende  kroonjarigen *** 

 

➢  Mevr. Berends die 15 februari 85 jaar wordt 
➢ Mevr.Grevinga die 20 februari 85 jaar wordt 
➢ Mevr. Koehorst-Visser die 23 februari 80 jaar wordt 
➢ Dhr. Verhoeven die 7 maart 80 jaar wordt 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

* 1938              Annie Hassing -Smit               †2021     
 
Annie werd geboren in Losser. 
Ze was een nakomelingetje en had 2 oudere broers. 
Nadat ze de huishoudschool had gedaan  ging ze werken in een 
confectie in Losser en daarna bij Van Heek in Enschede.  
In 1959 kreeg ze verkering met Herman en ze stapten op 26 
april 1962 in het huwelijksbootje. 
Ze gingen  wonen aan de Wouwstraat te Losser. 
6 weken voordat Henri werd geboren in 1966 verhuisden ze naar 
de Goormatenweg in Overdinkel en zijn daar ook nooit meer weg 

gegaan. 
De  kinderen kwamen  nooit iets te kort en altijd stond er, als ze 
uit school kwamen wel wat lekkers voor hen klaar. 
Annie was een echt spelletjesmens, altijd in voor kaarten, sjoelen 
of puzzelen. Dit is tot op het laatst gebleven, elke dag was er wel 
iemand die een spelletje met haar deed. 
Ze was er erg fanatiek in en wilde altijd graag winnen. 
In de vakantie altijd met het gezin naar Vlieland. 
Bij  Lidy en  Jan boven op de bult naast de vuurtoren. 
Tot op- het laatst naar het geliefde Vlieland, tot het niet meer 
ging. 
Ook Oostenrijk  en Schwarzwald waren favoriete 
vakantiebestemmingen. 
Annie werd trotse oma van 3 kleindochters en een kleinzoon. 
Ze was een echte Oma voor de kleinkinderen, knutselen en 
spelletjes en zo meer wat oma’s doen. 
Ook al ging haar gezondheid  beetje bij beetje achteruit, altijd 
bleef ze bezig. Breien was ook iets wat ze erg graag deed, voor 
de kleinkinderen breide ze mutsen, sjaals en truien. 
Vele breiwerken heeft ze ook voor de kinderen in Afrika gemaakt. 
Het was een grote tegenvaller voor haar, dat ze dat later door de 
toenemende reuma niet meer kon. 

Ze fleurde altijd op als de kinderen of kleinkinderen langs 
kwamen. 
Haar gezondheid ging verder achteruit, maar ze klaagde nooit, 
als je vroeg hoe gaat het en ze antwoordde, “het geet wa”, dan 
wist je dat het niet zo goed ging. 



[9] 
 

Gerardus Majella   
 

Toch genoot ze van alle kleine dingen, de bloemen in de tuin, 
vogels die fluiten of sport op TV. 

Het meest genoot ze toch van de familie om haar heen, de 
roerende zorg van Herman, kinderen, klein en 
achterkleinkinderen. 
 
 
Haar wereld werd steeds kleiner en op 30 november in de vroege 
ochtend  is Annie in het bijzijn van Herman ingeslapen. 
  
  
 
 

 

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

 

We gedenken de overleden parochianen van Maria Vlucht 

vanaf 11 dec.: 

11 dec. Gerrit Hasselerharm, 89 jaar uit Lonneker 

20 dec. Xaveria Sanders-Baakman, 64 jaar uit Losser 

22 dec. Toto Cedda, 80 jaar uit Glanerbrug 

23 dec. Marietje Brunink-Westerhof, 85 jaar uit Losser 

25 dec. Theo Zwijnenberg, 68 jaar uit Losser 

25 dec. Edwin Lentfert, 60 jaar uit Losser 

  3 jan. Marietje Lijerink- van Langen, 86jaar uit Losser 

  5 jan. Jos Weijerink, 76 jaar uit Glanerbrug.  

14 jan. Bennie Rekers, 84 jaar uit Glanerbrug. 
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Ga mee op bedevaart naar Lourdes 

Door de coronapandemie konden er bijna twee jaar geen 

bedevaart naar Lourdes plaats vinden. 

Dit jaar kan het waarschijnlijk weer. 

Bent u, of kent u iemand, die graag mee zou willen op 

een georganiseerde reis (inclusief medische begeleiding) 

naar Lourdes, met vliegtuig, trein of bus, meld u zich dan 

bij de Lourdes werkgroep van onze parochie; Marietje 

Röring of Miranda Benneker. 

Dit kan via de gastdames op de dinsdag of vrijdag 

ochtend in het parochiecentrum, 053-5381304 
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VIERINGEN IN GERARDUS MAJELLA KERK  

Do. 27 jan. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

In het weekend van 29 & 30januari  is er geen viering. 
 

Do. 3 febr. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

Zo. 6 febr. 09.30 uur  Wocoviering 
Voorganger Parochiele werkgroep. 

m.m.v. dames en herenkoor 

Lectoren  Mia de Vries en Alfred Westenbroek 

Intenties van de Kerst:Annie Hassing-Smit, Bennie en Hennie 

Noordkamp, Adele Noordkamp-olde Bolhaar, Gerda den Ouden-

olde Beverborg, Johan Jansink en familie, Bennie olde Benneker, 

Ouders olde Beverborg-Vortkamp, Lambertus Benneker, Johan 

Koiter, Herman Luijerink, ouders Luijerink-Deppenbroek, 

overleden familie Meijerink en Nuis, Ouders Oude Kempers-

Riesewijk en Karin, Harrie Visser en overleden familie, 

Annemieke Scheffer-Röring, Ouders Morshuis-Elferink, ouders 

olde Hanter-Effing, Johan olde Hanter. 

Jaargedachtenis:  Bert Aveskamp, Bas de Vries, ouders Damhuis-

olde Benneker en Johan Elschot.  

Do. 10 febr.  09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 
Voorganger Pastor W.Rekveld 
 

Zat 12 febr. 19.00 uur  Gebedsviering door Dynamique 
   Voorgangers Nelleke Dijkstra & 
      Martine Grothues 
   Intentie  Adele Noordkamp-olde Bolhaar 
 

Do. 17 febr. 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 
 

Za. 19 febr. 19.00 uur  Eucharistieviering  
   Voorganger Pastoor Daggenvoorde 
      m.m.v. dames- en herenkoor 
   Lector  Helma Kraesgenberg 
   Acol.   Cas Elferink & Gijs Luijerink 
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Do. 24 febr. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

    Intentie  Mathilde van der Heide 
 

In het weekend van26 & 27 februari  is er geen viering. 

 

Do. 3 mrt. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

     Viering aswoensdag 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr.  
 

Zo. 6 mrt. 09.30 uur  Wocoviering 
Voorganger Pastor Berbee. 

m.m.v. dames en herenkoor 

   Lector  Liane Grothues 

   Intentie  Annemieke Scheffer-Röring 
 

Do. 10 mrt. 09.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 
 

Zat 12 mrt. 19.00 uur  Gebedsviering door Dynamique 
   Voorgangers Nelleke Dijkstra & 

      Martine Grothues 
 

Do.17 mrt 09.30 uur  Wocoviering in de Overkant 

Voorganger Mia de Vries 

Intentie  Mathilde van der Heide 
 

Za. 19 mrt. 19.00 uur  Eucharistieviering 
Voorganger Pastor W. Rekveld, pr. 

m.m.v. dames en herenkoor 

   Lector  Anita Olde Bolhaar 

  Acol.   Christine en Birgit Mollink 

  Intentie  Adele Noordkamp-olde Bolhaar 
 

 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud! 
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SCHRIFT-INSTUIF 

 

Reeds enige jaren kennen de 

Parochie Maria Vlucht en de 

Protestante Gemeente Losser de 

zogenaamde schriftinstuif.  

Onder leiding van afwisselend 

dominee Henny Marsman en Carla 

Berbée worden de schriftlezingen 

van de komende zondag besproken. Het zijn zeer interessante en 

leerzame avonden waarbij alle aanwezigen kunnen meepraten en 

hun mening kunnen geven.  

De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur, waarbij 

koffie/thee wordt geschonken.  

De eerstvolgende keer is op woensdag 26 januari in het Aleida 

Leurinkhuis (naast de protestantse kerk in Losser) en vervolgens 

op woensdag 23 maart in het parochiecentrum bij de Maria 

Geboortekerk.   

 

Iedereen is hierbij van harte welkom! 

Mochten de bijeenkomsten i.v.m. corona niet doorgaan dan 

zullen we dit zo zoveel mogelijk publiceren. Eventueel kunt u 

bellen met het secretariaat Maria Vlucht.  

Tel. 0535361675 
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Datum 

 

 
Maria Geboorte 

 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

 

Jacobus de 
Meerdere 

30 jan. 9.00 uur   

Zondag Past.Daggenvoorde   

 herenkoor   

Bijzonderh. Max 50 personen   

2 febr. 9.30 uur  9.00 uur 

Woensdag Eucharistieviering  Eucharistieviering 

Maria 
Lichtmis 

Pv. W.Rekveld  Past.Daggenvoorde 

koor Caecilia   

4 febr.  10.00 uur  

Vrijdag  Eucharistieviering 

  Pv. W.Rekveld 

5 febr.  16.00 uur  

Zaterdag  Doopviering 

  Pv. W.Rekveld 

6 febr. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

koor Caecilia   

    

9 febr. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistie   

 Pv. W.Rekveld   

13 febr. 10.00 uur 10.30 uur 10.00 uur 

Zondag Vormselviering eucharistieviering WOCO viering 

 Mgr H.W. en 
p.w. Frank de Heus 

Past.Daggenvoorde p.w. Berbee 

koor Vivace   

16 febr. 9.30 uur   

Woensdag WOCO viering   

 p.w. Carla Berbee   

19 febr. 19.00 uur  19.00 uur 

Zaterdag gebedsviering  Woco viering 

 Miranda Beene?  Par. werkgroep 

 carnaval   

20 febr. 9.00 uur   

Zondag Eucharistieviering   

 Past.Daggenvoorde   

 Caecilia   
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Datum 

 
Maria Geboorte 

OLV 
v.d.H.Rozenkrans 

Jacobus de 
Meerdere 

23 febr. 9.30 uur   

Woensdag Eucharistie   

 Past.Daggenvoorde   

27 febr. 9.30 uur  10.00 uur 

Zondag Eucharistieviering  eucharistieviering 

 Pv. W.Rekveld  Em pastor Jan 

Kortstee 

 herenkoor   

De vieringen van 1 t/m 17 mrt. Zijn op het moment van het maken van dit 
parochieblad nog niet bekend 

 
 

 

 

Voor de vieringen dient u te reserveren: 

Losser H.M.Geboorte Reserveren per e-mail: losser@mariavlucht.nl 

óf telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 

10.00 en 12.00 uur via het secretariaat 053 

538 12 24. 

Jozef U stuurt in de week voorafgaande aan de viering voor 

donderdag 11.00 uur een e-mail naar 

Reserveren.noord@katholiekenschede.nl. Telefonisch 

reserveren kan ook op donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur op 

053-4354808. 

Haaksbergen Bonifatius U stuurt vóór vrijdag een e-mail naar 

joswestendorp@home.nl . Als u niet kunt 

mailen, mag u van maandag t/m woensdag 

bellen naar 06 186 00 463 

 

mailto:losser@mariavlucht.nl
mailto:Reserveren.noord@katholiekenschede.nl
mailto:joswestendorp@home.nl

