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Een omkeer???
In deze tijd van onzekerheid, van vermoeidheid, van vele
vragen in datgene wat ons nu, niemand uitgezonderd, ten
diepste raakt gaan we weer een periode in van voorbereiding,
voorbereiding op Nieuw Leven, op datgene wat wij weer met
Pasen mogen vieren. Hoe dit gestalte zal krijgen, dit jaar,
weten we niet. Het is allemaal zo onzeker, en dat ervaren we
allemaal. Maar is dan niets dat ons hoop geeft? Ik hoop
van wel. De veertigdagentijd voorafgaand aan het feest van
Pasen roept ons op tot een omkeer, tot geloof in de Blijde Boodschap, het
Evangelie dat ons gegeven is in Jezus, de Christus. Hij gaf in woorden maar
bovenal in daden ons toekomst. Wij hebben allen behoefte aan nabije woorden
en nog meer aan nabije daden die ons hoop en vertrouwen geven. Die ons
opbeuren en staande houden.
Met Aswoensdag laten we ons tekenen met het teken van het kruis, een teken
van omkeer, een teken van belofte, van liefde. Dat teken maken wij zelf meerdere
malen in ons leven. Dat teken van het kruis is het teken van Pasen. Dat niet de
dood het laatste woord heeft maar het leven. Het gedeelde leven, hier en nu. We
mogen vieren en gedenken dat Hij die het brood nam en brak ten leven, zijn leven
wil delen met ons. Hiertoe is Hij gekomen, doe dit tot mijn gedachtenis zo zingt
een lied. Onze gebrokenheid en kwetsbaarheid daarin wil Hij delen. In zijn lijden,
zijn dood en verrijzenis geeft hij ons toekomst.
Die toekomst wens ik u, jullie en ook mijzelf toe. Dat wij het volhouden, uithouden,
ook in deze tijd van onzekerheid. Een goede veertigdagentijd gewenst.
Willy Rekveld, parochievicaris.
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Parochiekroniek
In de Heer overleden:
Huberdine Gerardi Antonia Teresia (Inka) Hemmer-Steggink: zij werd
geboren 22 juni 1948 en is overleden 4 januari 2021. De crematie was zaterdag
9 januari 2021 in Usselo.
Johannes Hendrikus (Jan) Klieverik: hij werd geboren 22 oktober 1949 en is
overleden 10 januari 2021. De crematie was zaterdag 16 januari 2021 in
Usselo.
Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van
de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.

Gedoopt:
Door het ontvangen van het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Laurie Kwakman (Elisabeth Catharina): dochter van Fons Kwakman en Jolin
Kwakman-Djong.
Marina van Veen (Margretha Huberta Helena): dochter van Barry van Veen en
Stephanie van Veen-Kraus.
Onze geloofsgemeenschap wenst hun Gods Zegen en veel geluk op hun
levensweg!

V IERINGEN
ONDERSTAAND ROOSTER IS ONDER VOORBEHOUD. HET IS MOGELIJK,
DAT IN VERBAND MET COVID-19 MAATREGELEN VIERINGEN NIET
DOORGAAN!
Zo.

14-03 10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid WillemseBarends; Familie Van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan Klieverik.

Zo.

28-03 10:30

Gezinsviering met de Parochiële werkgroep.

Vr,

Palmpasen.
02-04 19:00

Goede Vrijdag.
Gebedsviering met de parochiële werkgroep.
Lijdensverhaal.
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Oawer de heg
In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren
staat en … we kijken ook waarmee onze gereformeerde en
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden.
•

De Heideploeg van Overdinkel zit dringend verlegen om nieuwe
werkkrachten om het Gerarduspark netjes te houden en de penningmeester
ter plekke meldt dat er t/m begin november ruim € 13.000 aan kerkbijdragen
binnen is gekomen. Op 11 januari overleed niet geheel onverwacht Willy
Elshof. Willy was als lid van de locatieraad verantwoordelijk voor het beheer
van de gebouwen. De voorzitter van de locatieraad roemt de grote inzet voor
Overdinkel en voor de parochie in het bijzonder van de overledene.

•

Aan de parochianen van Losser het verzoek van hun penningmeester om
de toegezegde kerkbijdrage over 2020 alsnog te voldoen. In een uitgebreid
artikel wordt gemeld hoe de stand van zaken is m.b.t. de leegstaande
Martinuskerk. Twee plannen werden als onhaalbaar beschouwd en nu is het
bestuur van Maria Vlucht in overleg met een projectontwikkelaar die in en om
het gebouw appartementen wil gaan realiseren. In de loop van dit jaar moet
meer duidelijk worden hoe de verkoop zijn beslag gaat krijgen. Ten slotte nog
het bericht dat er in Losser twee misdienaars werden gehuldigd omdat ze al
vele jaren trouw hun diensten draaien: Eric ter Haar is al 50 jaar actief en
Martijn Fischer 35 jaar.

•

In Lonneker kwam in december weer het fraai verzorgde blad “Geloven in
Lonneker” uit met een aantal verhalen van en over bijzondere
medegelovigen.

•

In “Rondom de toren” van de Protestantse gemeente Glanerbrug lezen we
dat de Top 2000, die dit jaar alleen online gevolgd kon worden, een groot
succes was. Aan de gemeenteleden is de begroting voor 2021 voorgelegd
en daaruit blijkt dat men voor dit jaar uitgaat van een tekort van € 21.000.
Gelukkig heeft de gemeente nog wat reserves, maar dat kan niet verhelen
dat men zich zorgen maakt over de dalende trend v.w.b. de inkomsten.
Dominee Gonda Elzenga neemt middels een ingezonden brief afscheid van
haar gemeenteleden en ten slotte nog het berichtje dat de kale plek op de
parkeerplaats waar de zieke beukenboom stond, wordt opgevuld door het
planten van een plataan.

Redactie.

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.
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Van uw locatieraad
Waar of niet waar …… Actie Kerkbalans 2021.
Bij deze parochiekrant ontvangt u ook de officiële
folder kerkbalans 2021. U heeft allemaal kunnen
lezen in de krant wat Theo Krabbe schreef over de
actie kerkbalans. Helaas heeft hij geen
achtergrondinformatie ingewonnen en zo maar uit
de losse pols wat geschreven. Uw locatieraad
schrok hiervan, net als u waarschijnlijk. Gelukkig
werd zijn informatie later rechtgebreid in een latere
uitgave van de krant.
Het is dus niet waar dat uw bijdrage aan de actie Kerkbalans naar het
bisdom gaat. Het blijft bij de locatie.
De locatieraad heeft de behoefte u iets meer te informeren dan in bijgaande folder
kon. In de folder hebben wij al vermeld dat de financiële armslag van de locatie
steeds minder wordt. Gelukkig is er op dit moment geen sprake van sluiting van
de locatie Glanerbrug (in een onlangs gehouden vergadering met ook het bestuur
van Maria Vlucht is ons dat bevestigd). Toch moeten we onze ogen niet sluiten,
want als we om ons heen kijken dan zien we dat binnen diverse parochies er wel
kerken gesloten worden.
Het aantal bezoekers aan de diverse diensten neemt niet toe. We kunnen (door
corona) al geruime tijd de kerk helemaal niet gebruiken voor diensten. Dus zijn er
ook geen inkomsten uit collectes of vieringen. Toch hebben wij het gevoel dat veel
parochianen zich wel verbonden voelen met onze kerk. Zij zijn er o.a. gedoopt,
misschien getrouwd of hebben afscheid genomen van dierbaren. Willen we deze
mogelijkheden in de toekomst kunnen blijven waarborgen, dan hebben we in
ieder geval meer financiële armslag nodig. Dat kunt u ook zien in de begroting.
Vandaar ons dringende beroep op u. Ook voor het in stand houden van het werk
van de vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap zijn financiële
middelen nodig.
In de coronatijd staat veel erg lang stil, maar de vaste lasten gaan voor iedereen
door, zowel privé als binnen onze kerk. Vandaar dat we ook via de parochiekrant
nogmaals een beroep doen op uw vrijgevigheid. We hopen dat we onze kerk
binnenkort weer “gewoon” kunnen gebruiken en hopen op uw medewerking. Wij
hopen op uw financiële bijdrage voor onze locatie van vandaag en voor die van
morgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de locatieraad,
Leny Kloppers.
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Geen Palmpasen optocht
De afgelopen jaren was het mogelijk om de vrijdag voor Palmpasen in het

parochiehuis een Palmpasenstok te maken en versieren. Afgelopen jaar moesten
we vlak van tevoren laten weten dat het vanwege de Corona maatregelen niet
plaats kon vinden.
Vanwege de moeilijke situatie waarin we nog steeds zitten, dat er niet te veel
mensen bij elkaar mogen komen, is besloten ook dit jaar het maken van een
Palmpasenstok in het parochiehuis niet door te laten gaan. Het organiseren van
de Palmpasen optocht door Glanerbrug is dit jaar helaas ook niet mogelijk. We
hopen volgend jaar weer beide activiteiten te kunnen organiseren.
Creatieve Groep Glanerbrug.

Het Licht
De decembermaand staat in het teken van licht.
Lampjes in de boom, cadeautjes eronder en kaarsjes
aan. We hebben immers iets te vieren! Maar juist in
2020 leek het duister toch ook wel heel dicht naast het
licht te staan. Opnieuw een lock-down. Alles dicht,
afstand houden van elkaar en in ieder geval tot 17
februari geen vieringen in de kerk (op moment van
schrijven hopen we dat er op Aswoensdag weer een
viering kan plaatsvinden). Voor vele families werden december en januari
maanden van verdriet en verlies en leek het licht toch wel erg ver weg. Juist nu is
het vertrouwen dat het weer beter wordt, dat het weer licht wordt op zijn
dieptepunt. En ik kan ze geen ongelijk geven…
We blijven maar zeggen dat iemand moet blijven geloven. Dat het weer beter zal
worden, dat het licht wel weer terug komt. Maar hoe mooi is het wanneer wij dit
iemand kunnen laten voelen, het vertrouwen daadwerkelijk weer terug kunnen
geven? Door soms een simpel appje, een kaartje of een vriendelijk gebaar? Laten
weten dat je aan een ander denkt. Wees zelf het licht en geef een stukje door aan
een ander!
Zonder licht is er geen duister. Je hebt de zon nodig om schaduw te creëren.
Erken het duister, maar voel Het Licht. Via deze weg wil de pastoraatgroep laten
weten dat wij aan jullie allen denken! Hoewel het inmiddels februari is, willen wij
jullie allen alsnog al het goede wensen voor 2021. Völ geluk in'n tuk en dat het
een jaar mag worden dat in het teken staat van Het Licht!
Namens de pastoraatgroep,
Feya Bakker-Bosch.
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WhatsApp-groep ter bezinning in de
Vastentijd
Aangespoord door de positieve en
bemoedigende reacties van onze eerdere
Whatsapp-projecten rond Pinksteren en Advent,
bieden we ook in de Vastentijd weer een
Whatsapp-groep aan. Als jij je hiervoor opgeeft,
krijg je gedurende de 40 dagen voor Pasen op
zon- en woensdagen, en in de Goede Week dagelijks, ‘s morgens voor 9.00 uur
een Appje toegestuurd. Dit keer sturen we de psalm van de dag toe met daarbij
een korte meditatie van één van de pastores of parochianen. Geïnspireerd door
een woord of een zin uit de psalm, geven de schrijvers iets van hun
levenservaring prijs. Bijgaand ook een link naar de gezongen psalm. Wie daar tijd
voor heeft of neemt, kan de woorden of de sfeer van de psalm door te luisteren
wellicht nog beter binnen laten komen.
Wij – het pastoraal team en medeparochianen – hopen je zo iets van onze
inspiratie voor deze tijd mee te geven. Na Pasen wordt de Whatsapp-groep
opgeheven. Doe je mee en wil je in de Vastentijd onze Appjes ontvangen, geef
dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door aan Frank de
Heus, 06 300 988 33.

Verdieping Veertigdagen-tijd: Zoom-bijeenkomsten binnen
parochie St Jacobus de Meerdere, Enschede
In de periode van Aswoensdag tot de woensdag voor Pasen, houden we zeven
wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd. De
bijeenkomsten duren één uur, aanvang 20.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 17
februari. Later of eenmalig aansluiten kan ook.
De onderwerpen zijn: Vasten (17 feb), Bidden onderweg (24 feb), Muziek
(passiemuziek) (3 maart), Rozenkrans (10 maart), Evangelisatie en roeping (17
maart), Waardering voor de schepping (24 maart), Terugkijken op de reeks en
vooruitkijken naar Pasen (31 maart).
Er zal een gespreksleider zijn. Verder is de bijeenkomst interactief met de
deelnemers. Het doel is om mensen uit de parochie met elkaar te verbinden in de
veertigdagentijd en ondanks de pandemie ons te kunnen voorbereiden op Pasen.
De sfeer is laagdrempelig en praktisch en hopelijk ook gezellig!
Aanmelding kan via e-mail bij Rik Ledoux, priesterstudent: rikledoux@gmail.com
of bij pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl. Er kunnen maximaal 15
mensen deelnemen per bijeenkomst.
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Palmpasen in de Sint Jankerk
Palmzondag valt dit jaar op 28 maart. In de Sint Jankerk wordt in dat weekend de
viering op zaterdagavond gehouden. Aangezien een avondviering niet veel
kinderen zal trekken, hebben we besloten om op de zondag een
Palmpasenviering speciaal voor kinderen te maken.
De viering is bijna klaar, we werken met de titel: Ben jij een ezel voor
Jezus? Nieuwsgierig geworden? Houd dan deze zondag alvast vrij voor deze
kinderviering in de Sint Jankerk, het tijdstip is nog niet bekend. We houden jullie
op de hoogte!

Het Herenkoor in Coronatijd
Wat kunnen we nog en wat mogen we nog? Eigenlijk niets: niet zingen bij de
erediensten, niet repeteren voor uitvoeringen, kortom ook het sociale gebeuren
van het koor is ons door corona afgenomen. In de beginperiode van corona
konden we nog repeteren en zingen op anderhalve meter afstand, maar ook dat
mag niet meer.
Het koor heeft ook twee leden verloren in deze coronatijd en van drie leden is de
vrouw overleden, niet aan corona. Dat zij allen mogen rusten in vrede…. Door
corona konden wij hen niet herdenken zoals wij dat gewend waren. Bij het
afscheid niet fysiek aanwezig kunnen zijn, is niet prettig. Het voelt afstandelijk en
dat zijn we niet gewend.
Toch waren er nog kleine lichtpuntjes. Met Pasen, Pinksteren en Kerst werden er
presentjes bezorgd bij de koorleden. Zo had eenieder toch het gevoel bij het koor
te horen. Dat dit op prijs gesteld werd, konden we merken aan de reacties. In juni
liet de dirigent weten dat hij zich met onmiddellijke ingang terugtrok; botsing van
karakters was de reden. Gelukkig konden we, na een goed gesprek met Koen
Edeling, de vacature snel invullen. De eerste repetities liepen van beide kanten
goed. Helaas kwam er daarna snel een volledige lock-down en is voorlopig het
zingen en samenzijn voorbij, evenals de geplande activiteiten.
We hopen, net als u allen, op betere tijden en op een snelle vaccinatie, zodat de
kerk weer open kan, wij weer kunnen zingen en we alle dingen kunnen doen, die
we zo gewend waren. En dat alles zonder restricties en zonder erbij na te hoeven
denken. We hopen u snel weer te kunnen zien en voor u en samen met u te
kunnen zingen.
Namens het herenkoor,
Herman Kloppers (secretaris).
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Kralen van de Rozenkrans
“Het zal behoorlijk pittig worden!”

Marcel Brueker, het nieuwste en jongste lid van onze
locatieraad, wordt 72 jaar geleden geboren in Glanerbrug
en brengt zijn jeugdjaren door in het Meijerdorp. En
alhoewel hij vooral bekend staat als een zeer actief
kaderlid van Avanti-Wilskracht, heeft hij toch ook binnen
onze geloofsgemeenschap zijn sporen verdiend.
In 1968, het kerkelijk leven in Glanerbrug groeit en bloeit
dan nog volop, is hij actief als lid van het “Comité pater
Verbraeken”. Dit comité bereidt een groots welkom voor
de pas gewijde marist Tonny Verbraeken, die in het
voorjaar van ’68 zijn eerste H.Mis opdraagt in
Glanerbrug. De leden van het comité houden zich o.a. bezig met het organiseren
van de intocht (inclusief muziek en bruidjes), het inzamelen van geld voor een
passend cadeau voor de neomist en met het regelen van de receptie. Marcel
vervult binnen het comité een - zoals hijzelf zegt - ondersteunende rol. Diezelfde
rol vervult hij ook binnen de commissie die in 2003 allerlei activiteiten in het kader
van het 100-jarig jubileum van de parochie organiseert. Het wordt een prachtig
jubileumfeest met o.a. twee sfeervolle vieringen in de kerk, frühshoppen in de
grote tent achter het parochiehuis, een huifkartocht voor ouderen en een
discoavond voor de jeugd.
Nu, in 2021, is Marcel er opnieuw bij. Nu het getij verloopt en de geloofsgemeenschap Glanerbrug voor enorme uitdagingen staat. Immers, de schatkist is
nagenoeg leeg, het kerkbezoek tot een minimum gedaald, er zijn strubbelingen
geweest met het pastorale team en met het parochiebestuur van Maria Vlucht en
tot overmaat van ramp hebben we al een jaar te maken met de pandemie. Er zijn
bestuursleden geweest die het eenvoudiger hebben gehad… Natuurlijk kent ook
Marcel Brueker al deze uitdagingen als hij in de zomer van 2020 een telefoontje
krijgt van een oude bekende. Die oude bekende is Gerard Hammer en hij is op
zoek naar een nieuw lid voor de locatieraad. Marcel heeft in een grijs verleden in
zijn hoedanigheid als algemeen voorzitter van Avanti-Wilskracht aan Gerard
gevraagd om mee te denken over de toekomstige structuren van de omnisportvereniging. Uit die samenwerking ontstaat een goede band tussen de twee en
vandaar dat Marcel niet lang aarzelt voordat hij bij Gerard op de koffie gaat. Het
gesprek gaat over de geloofsgemeenschap van Glanerbrug en de rol van een
nieuwe locatieraad. In het gesprek worden de vele uitdagingen waar de raad voor
staat uitgebreid besproken en na enige bedenktijd aanvaardt Marcel de
uitnodiging om tot de locatieraad toe te treden. Waarom eigenlijk?
“Inderdaad was het mij al wel duidelijk dat het bepaald geen erebaantje was en
Gerard Hammer heeft er ook geen doekjes om gewonden dat het behoorlijk pittig
zou worden. Maar ik heb toch “ja” gezegd omdat ik het belangrijk vind dat er in
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Glanerbrug een plek blijft waar mensen samen kunnen komen voor een moment
van gebed of bezinning. Vooral de oudere parochianen zullen daar grote behoefte
aan hebben en als ik daaraan een bijdrage kan leveren, dan doe ik dat graag en
vol overtuiging. Zo’n ontmoetingsplek moet er ook in Glanerbrug blijven. Kijk, ik
snap ook best dat heel moeilijk wordt om het kerkgebouw te behouden. Zo reëel
moet je zijn! Dat ben ik in ieder geval wel, maar als de kerk dicht gaat dan moet er
een andere plek komen. Want als die er niet meer is, vallen alle parochiële
activiteiten ook weg omdat er geen plek meer is om samen te komen. Daar ben ik
zeker van.”
Over de rol van Marcel binnen Avanti-Wilskracht valt veel te vertellen. Zijn
loopbaan binnen de vereniging begint als hij als 16-jarige tijdens een vergadering
terloops opmerkt dat hij wel wil helpen bij de LOTTO/TOTO. Dat aanbod wordt
binnen de vereniging met dank aanvaard en het betekent het begin van een lange
en zeer intensieve (“Ik was soms meer dan 20 uur per week met die vereniging
bezig.”) periode als vrijwilliger. De vereniging heeft de inzet van Marcel op waarde
geschat en hem meerdere keren daarvoor onderscheiden. Hij is niet alleen Lid
van Verdienste en Erelid van de club, maar wordt als eerste binnen de vereniging
onderscheiden met de Jaap Goosen Memorial voor vrijwilligers.
Ook onderscheidingen vanuit de KNVB en de NKS vallen hem ten deel en het
behaagt zelfs Zijne Majesteit om hem koninklijk te onderscheiden. Op dit moment
is Marcel iedere maandagochtend op het Zoutendijk te vinden voor het verrichten
van hand- en spandiensten en is hij actief in een “commissie van wijzen” die het
bestuur te pas en te onpas adviseert. De vraag is hoe zo’n betrokken kaderlid
gepokt en gemazeld binnen één vereniging, de overgang naar het overleg
binnen de parochie is bevallen:
“Daar kan ik eigenlijk nog niet zoveel over zeggen. Ik heb pas twee
bijeenkomsten meegemaakt vanwege Corona. De eerste bijeenkomst was met
het parochiebestuur van Maria Vlucht met pastoor Daggenvoorde erbij en toen
werden zaken uit het verleden uitgepraat en is gekeken hoe we verder moeten
gaan. In die bijeenkomst heb ik wel gevraagd wie er eigenlijk waarvoor
verantwoordelijk is, want dat was (en is) me niet duidelijk. Ik heb daarop een
overzicht gekregen van de voorzitter van het parochiebestuur, maar op dat
overzicht staan veel lege plekken; namen die (nog) niet zijn ingevuld en
verantwoordelijkheden die niet bekend zijn. Ik denk dat dat een van de dingen is
die snel heel duidelijk moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat het bestuur dingen
beslist zonder dat wij in Glanerbrug daarover ook inspraak hebben. Als blijkt dat
dat wel zo is, dan denk ik dat dat een heel verkeerd uitgangspunt is. Dan dondert
alles in elkaar en dan houdt het voor mij ook op.”
Da’s duidelijke taal. Helaas geven berichten uit geloofsgemeenschappen in NWTwente minder hoop wat dit aangaat. Maar wellicht vormt Maria Vlucht een
gunstige uitzondering en is het onze gesprekspartner gegund om een lange en
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zinvolle bijdrage aan het wel en wee van Glanerbrug te leveren. Tijd om de
persoon achter dit lid van de locatieraad te leren kennen. Marcel Brueker is
gelukkig getrouwd met Truus, vader van twee dochters en opa van vijf
kleinkinderen. In zijn arbeidzame leven was hij werkzaam “aan de grens” bij
Gerlach. Dit werk deed hij tot aan zijn 55ste toen hij er met een financiële regeling
uit kon. De vrijgekomen vrije tijd vult hij met wandelen, werkzaamheden voor
Avanti en het oppassen op de kleinkinderen.
Aan klussen in huis of aan tuinieren (“Daar word ik chagrijnig van!”) heeft hij een
broertje dood en wanneer hij voor het laatst een hark in handen heeft gehad is
niet meer te achterhalen. Dat werk is voor echtgenote Truus en de heer des
huizes verzorgt dan op zijn beurt de warme maaltijd. Als we hem vragen met wie
hij het liefst een goed glas bier wil drinken, aarzelt hij geen moment:
“Met Felix v.d.Vegt, Bennie Gering en Joop Damhuis! Die jongens ken ik al vanaf
de lagere school en we zijn al die jaren al een hele hechte vriendengroep.
Bijzonder is ook dat onze dames het heel goed met elkaar kunnen vinden. Het
klikt gewoon heel goed met elkaar. Wij komen al 50 jaar bij elkaar voor een
kaartavond en sparen voor een weekendje (of een korte vakantie) weg. En ook
dat gaat altijd perfect. We kunnen over van alles en nog wat met elkaar praten en
uiteraard ouwehoeren we er ook heel wat af. Moet kunnen. En uiteraard drink ik
natuurlijk ook graag een lekker glas met Jos en Josefien Weierink, waarmee we
jarenlang op vakantie zijn geweest.”
Onze laatste vraag levert een verrassend antwoord op. We vragen aan dit
voetbaldier of Ron Jans de beste trainer voor FC Twente is:
“Weet ik niet! Ik ben helemaal geen Twente adept. Nooit geweest ook! Ik heb
meer met PSV. Maar het amateurvoetbal vind ik het mooiste. Lekker bij Avanti
langs de lijn staan en dan zeuren met supporters van de tegenstander die ook uit
de regio komen en die je in de meeste gevallen ook wel hebt leren kennen in de
loop der jaren. Gewoon lekker een beetje steggelen of een praatje maken met de
eigen leden langs de kant. Ik kan me er nu al op verheugen dat dit weer mag. Om
voetbal op tv geef ik weinig. Ik kijk eigenlijk alleen naar samenvattingen met de
hoogtepunten. Dat kan me nog wel boeien. Maar het liefst kijken Truus en ik ’s
avonds naar quizzen zoals “Twee voor Twaalf”, “Met het mes op tafel” of naar “De
slimste mens”.
Aldus het nieuwste lid van onze locatieraad. Een man die geen blad voor de
mond neemt. Ook nooit heeft gedaan. Zijn lange loopbaan binnen AvantiWilskracht bewijst dat het met zijn inzet en doorzettingsvermogen wel goed zit. En
daarvan kan de geloofsgemeenschap Glanerbrug de vruchten plukken.
Redactie.
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Welke kerken gaan weer open voor maximaal 30 aanwezigen?
Wellicht vindt u in uw parochieblad een overzicht van vieringen voor de komende
tijd. We volgen dit overzicht voor zover pastoraat- en beheergroepen of
locatieraden ter plaatse hebben aangegeven, dat die vieringen inderdaad door
kunnen gaan. Wat het pastoraal team betreft kan er weer met maximaal 30
mensen gevierd worden, mits alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen
worden en de vrijwilligers ter plaatse erachter staan. Zij moeten het immers doen
en zich er veilig en goed bij voelen. Zo moet er telkens de goede balans
gevonden worden tussen de veiligheid die voorop staat, en het actief en
betrokken houden van parochianen ter plaatse. Wordt er weer gevierd, dan zult u
moeten reserveren. Raadpleeg hiervoor de plaatselijke parochiemedia.
De volgende kerken gaan per Aswoensdag (17 februari) weer open voor
weekend- en doordeweekse vieringen met 30 aanwezigen. U dient voor deze
vieringen te reserveren. Alleen als de situatie sterk verslechtert of er andere
richtlijnen van overheid of bisschop komen, zullen pastoraal team en locaties hun
beslissing herzien.
Jacobusparochie:

H. Jacobus, St. Jan en St. Jozef.
NB: De gemeenschap van de Roef kan pas weer vieren,
als het gebouw weer opengaat. Voorlopig dus niet.

Parochie Maria Vlucht: Gerardus Majella Overdinkel
NB: In de O.L.V.-kerk te Glanerbrug zullen er vóór 14
maart nog geen vieringen zijn.
Jacobuskerk te Lonneker zijn er geen openbare vieringen
tot 4 maart, maar zullen er wel twee online-vieringen
worden verzorgd, o.a. op Aswoensdag om 19.00 uur.
Maria Geboortekerk te Losser worden de online-vieringen
voorlopig gecontinueerd, maar nog zonder de maximale
30 aanwezigen.
Doopvieringen en uitvaarten kunnen in alle vier de kerken in Maria Vlucht
plaatsvinden.

Werken aan je toekomst – Beroepsopleiding Bangladesh
Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactiecampagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen
namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te
zetten.
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Wat is er aan de hand
Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor
het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes
van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte
rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van
de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van
de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal
alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen
extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen
en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen
extra moeilijk een inkomen te verdienen.
Wat willen we bereiken
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen
die aan het hoofd van een huishouden staan
(meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en
minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie
kunnen onderhouden. In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding
naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren.
Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt.
Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.
Hoe doen we dat?
Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn
aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte
mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met
mobiele scholen. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de
mobiele scholen beschikbaar.
Er zijn op dit moment nog geen kerkdiensten in Glanerbrug. Er is nog veel
onzekerheid over de komende maanden. Wij willen de veelal oudere vrijwilligers
in deze Corona-tijden niet op pad sturen ter wille van hun gezondheid. Daarom is
het weinig zinvol een collectezakje bij dit parochieblad te voegen. Wij willen u
daarom dringend verzoeken uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar het
volgende bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag o.v.v. campagneproject Bangladesh.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
MOV groep Glanerbrug.
Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 03-04 t/m 14-05) graag
inleveren vóór donderdag 18 maart 2021.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Leeskring Groene Theologie
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld
gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse
christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de
mens centraal staat in de schepping en heerser is over
de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo
vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene
theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke
traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde
voor heel de schepping. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant
en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van
een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël
Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN. Het boek
‘Groene theologie’ is verkozen tot het beste theologische boek van 2019. We
lezen het boek thuis en delen in twee bijeenkomsten onze bevindingen. We
ontmoeten elkaar via TEAMS. Het boek is voor € 27,50 te bestellen via Bol.com.
Begeleiding:
Data:
Tijd:
Medium:
Groepsgrootte:
Opgave:

pastoraal werker Frank de Heus
woensdagen 3 en 10 maart
19.30 uur tot 20.30 uur
via TEAMS
5 tot 8 deelnemers
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

Nieuws uit het jongerenpastoraat
Iedereen zal begrijpen dat de activiteiten van het jongerenpastoraat zijn
opgeschoven totdat het weer verantwoord is om bij elkaar te komen. Wat wel
mogelijk is wordt ook aangeboden. Er zijn online kleine wedstrijdjes om met
elkaar in contact te blijven. Het blijft ook mogelijk om met de begeleiders te
whatsappen voor zomaar een praatje of met de vraag om hulp.
Theatergroep ‘sTOF heeft een nieuw script klaarliggen en hiervoor oefenen ze
zodra het weer verantwoord is. De voorstelling PUUR, die in april 2020 niet door
is gegaan, wordt doorgeschoven naar Goede Vrijdag 2022.
Het is duidelijk dat het een moeilijke tijd is voor jongeren. Ik hoop dat ze
inspiratiezoekers zullen blijven en elkaar zullen terugvinden in de leuke
activiteiten die we nog op stapel hebben staan.
Blijf gezond.
Ans te Lintelo, coordinator jongerenactiviteiten Parochies Zuid-oost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689.
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Kinderkamp en tienerkamp in 2021
In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een
kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats
op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli
t/m 5 augustus.
Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In
de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij
eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook
nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de
tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun
verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om
hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar
gaan luisteren en over na gaan denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel
veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij
spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je
dan zo snel mogelijk aan!
Kosten: € 125 per kind. Als meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er
een speciaal tarief van € 70 per extra kind (bijv. 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250).
Tienerkamp ‘Heroes only’ (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp.
Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen verschillende helden
ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het
natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met
uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je
mee? Jij bent toch ook een held?
Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een
speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290).
Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021.
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06-9015399.

Rooster Pastorale weekwacht
Hieronder het rooster met de data waarop de pastores beschikbaar zijn voor
pastorale noodsituaties. Zij zijn bereikbaar op hun eigen mobiele telefoon zoals
opgenomen achterin deze krant onder contactadressen.
22 – 28 febr.
01 – 07 maart
08 – 14 maart

Pastor Rekveld
Pastor Berbée
Pastor Rekveld

15 – 21 maart
22 – 28 maart
29 – 04 april
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Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Berbée

Eren van helden
Dat we allemaal getuige zijn van bizarre voorvallen en
onheilspellende berichten in de media in een onzekere
tijd, is als het intrappen van een open deur.
Maar goed, daarover moeten we het allemaal maar
eens hebben als het hele gedoe voorbij is. Ik wil
stilstaan bij alles wat er ondanks alles nog steeds goed gaat. Weet u bijvoorbeeld
dat er iedere week nog steeds vrijwilligers op de pastorie te vinden zijn, die goed
werk verrichten? Die kanjers hebben er voor gezorgd dat de kerststal en de
kerstversiering weer werden opgeruimd en dat de kerk een schoonmaakbeurt
kreeg. Die helden zorgen er iedere week voor dat rommel (incl. lege bierflessen
en hondenpoep) rondom de kerk en pastorie wordt opgeruimd, dat mensen te
woord worden gestaan, dat betalingen worden verricht en dat kleine reparaties
worden uitgevoerd. Zorgen er ook voor dat bijna dagelijks water wordt
weggepompt uit het verwarmingshok naast de kerk.
Ook andere vrijwilligers blijven actief; pandemie of niet. Wat te denken van dat
legertje bezorgers dat erop uitgaat om deze krant te bezorgen? Wat te denken
van kaderleden van koren en groepen die zorg dragen voor onderlinge contacten
en die druk bezig zijn om plannen te maken voor de toekomst? Wat te denken
van die grote groep vrijwilligers die ons kerkhof netjes houdt? In weer en wind zijn
ze bezig om paden aan te harken, sneeuw te ruimen, rommel op te ruimen en het
kapelletje schoon te maken. Helden, allemaal. Stuk voor stuk.
En nou had ik bedacht dat we al die helden moeten eren. Niet met een
goedbedoeld, maar ozo vrijblijvend applausje voor de kerkdeuren. Nee, er moet
een feest komen. Een groot feest zelfs. Zo rond de zomervakantie is iedereen wel
zo’n beetje gevaccineerd, denk ik en dan gaan we dat grote feest houden achter
het parochiehuis voor al die vrijwilligers maar ook voor alle koorleden (m/v) en alle
dames van Vrouwen van Nu. Die zijn allemaal blij om elkaar weer te zien en die
blijdschap hebben we nodig voor een mooi feest. Op het grasveld steken we dan
een barbecue aan en stellen we een tapje op. Eventueel nog een paar
muzikanten erbij voor de sfeer en Jan Riesewijk nodigen we ook uit. En dan
vieren we het eind van de pandemie en het feit dat onze parochie Glanerbrug
mede dankzij al die kanjers nog in leven is.
En de rekening van dat feest? Die gaat naar het parochiebestuur van Maria
Vlucht. Ik heb begrepen dat de Martinuskerk eindelijk verkocht gaat worden en
dat betekent dat er geld los komt. Misschien wel veel geld! Geld waar Glanerbrug
van mag delen. Immers, onze coördinator gaf een paar maanden geleden aan dat
ook Glanerbrug meebetaalt aan de kosten (verzekering, OZB, energie, reiniging)
van het leegstaande kerkgebouw. Dus dat het parochiebestuur dan iets terugdoet
voor Glanerbrug, lijkt me evident. Gewoon nog even volhouden, dames en heren
vrijwilligers in Glanerbrug. Het welverdiende feest komt er aan!
Tot zover, Japie.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie:

Herenkoor:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend van
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers, Lonnekerweg 72,
7532 RN Enschede, tel. 4614833,
marijkelammers@live.nl

Locatieraad:
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)

Jongerenpastoraat:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

Carla Meekes, tel. 4615630

Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kerkbijdragen:

Kinderpastoraat:

Verliezen verwerken:
tel. 4611232

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Vincentiusver. Glanerbrug:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ouderenbond K.B.O.

Bestuur Maria Vlucht:

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers
en vacant.

Parochiehuis:

Begraafplaats Glanerbrug:
Mien Besseler, tel. 4611530
Louis Alferink, tel. 06 48152085
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Beheerder:
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:
Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

Voorz. vacant
Secr. vacant
Leden: Marije Vinke
Feya Bakker, 06-15891525

Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ziekenbezoeksters:
Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Dameskoor:

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Contactgegevens pastoraal team
-

Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;;
Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558;
Jongerenwerker, Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689.
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