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Parochiekrant 

   Glanerbrug 
 

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.  
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug. 
Redactieadres: Demeterlaan 37.  

 
48e jaargang    nr. 7        september 2021 

 
 

Zijn waar je bent 
                   
Dat we het van God moeten hebben én van elkaar.Is de kern ons geloof.  
En ook dat wij stappen zullen zetten en onderweg durven zijn. 
 
Als Jezus zijn leerlingen eropuit stuurt, gaan ze in tweetallen. 
Een gelovige is geen solist. En ook geen kind dat bij de hand genomen moet 
worden. Jezus laat hen los. Hij geeft ze ruimte en vrijheid. 
 
Zo zullen die uitgezonden leerlingen samen, zélf ontdekken hoe ze als gelovigen 
kunnen leven. Met het vertrouwen namelijk dat God zal zorgen.  
En dat andere mensen dat ook doen.  
 
Daarom mogen ze onderweg geen extra eten, geen extra kleding en geen extra 
geld meenemen. Zo leren ze zich te verbinden, met elkaar, en met andere 
mensen.  
 
Ze kunnen pas evangelie hebben vóor de wereld, als ze boodschap hebben áan 
de wereld. Niet als toeschouwer of buitenstaander, maar als iemand die er 
helemaal bij is open, afhankelijk én meelevend. Ze mogen daarom niet steeds 
naar een ander huis.  Want waar leerlingen onderdak krijgen dáar zullen zij in het 
hier en nu zijn. En eten wat de pot schaft.  

 
Onderweg nemen ze niks mee, alleen zichzelf, als gelovigen: mensen met 
vertrouwen in elkaar en in God. 
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Helemaal geen spullen? Toch wel.  'Ge moogt sandalen dragen'. 
Die bescherming van de voeten is om onderweg te kunnen blijven.  
Niet als toeristen dus, maar als wie gelovigen in wezen zijn: pelgrims. 
Laten we zo sámen het nieuwe seizoen ingaan! Goede start.  
 
Paul Daggenvoorde, pastoor 
 
 

Parochiekroniek 
 

In de Heer overleden: 
 

Jan Reestman. Hij werd geboren 13 juni 1937 en is overleden 25 april 2021. Het 
afscheid en de crematie waren zaterdag 1 mei 2021 in het crematorium in Usselo. 
 

Marietje Dijkstra-Gervink. Zij werd geboren 23 mei 1927 en is overleden 19 juli 
2021. De crematie was vrijdag 23 juli in het crematorium in Oldenzaal. 
 

Mien Padberg-in het Veld. Zij werd geboren 18 december 1930 en is overleden 
27 juni 2021. Het afscheid en de crematie waren vrijdag 2 juli 2021 in het 
crematorium 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. 

 

Vieringen 
 

Onderstaand rooster is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat in verband 
met Covid-19 maatregelen vieringen niet doorgaan! 
 

Vr 03-09 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld. 
 

Zo 12-09 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,  
   m.m.v. het herenkoor. 

Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-
Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie 
Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo 
Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka 
Hammer Steggink; Rikie Beernink-Sprakel; Frans 
Richters; Truus Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het 
Veld. 

 

Wo 15-09 16:00 Doopviering met pastoraal werkster Carla Berbée  
   i.s.m. een Libanese priester. 
 

Zo 26-09 10:30 Oecumenische viering in het Syrisch-Orthodox  
   klooster. 
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Vr 01-10 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld. 
 

Do 07-10 19:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld  
   m.m.v. het herenkoor. Viering naamdag onze kerk. 
 

Zo 10-10 10:30 Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde  
   m.m.v. het herenkoor. 

Intenties: Uit dankbaarheid; Familie Olde Hengel-Pots; 
Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-
Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie 
Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-
Hulsmeijer; Inka Hammer Steggink; Jan Klieverik: Rikie 
Beernink-Sprakel; Frans Richters; Truus Aagten-
Weegerink; Mien Padberg-in het Veld. 
 
 

 
Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en 
ouder, die deze maand hun verjaardag vieren. 

 
Van uw Locatieraad 
 

Het plan om met de pastoraatgroep om tafel te 
gaan zitten, moest o.a. vanwege de vakanties en 
de corona nog even wachten. Maar begin 
september zullen we samen met de 
pastoraatgroep o.a. gaan bekijken of we ook aan 
de 4e zondag van de maand een goede invulling 
kunnen geven. Het dameskoor zowel als het 
herenkoor hebben aangegeven te willen 
meewerken aan een viering op die zondag en we willen ook kijken of het 
koffiedrinken na de viering tot de mogelijkheden behoort. 
 

Over het gebruik en het beheer van het parochiehuis zullen we het in september 
ook moeten hebben. Na het overlijden van beheerder Bertus Gulden moeten we 
bekijken wat er wel en niet mogelijk is in het huis en hopelijk kan er ook wat meer 
nu de meeste coronamaatregelen wegvallen. Want, die maatregelen daaromtrent 
zijn voor ons leidend. 
 

Het herenkoor is weer begonnen met de repetities onder leiding van Coen 
Edeling.  De afgelopen tijd is ook voor het koor een zware tijd geweest waarin 
leden (en/of partners van leden)zijn weggevallen. Nieuwe aanwas van leden is er 
(nog steeds) niet, zodat de gemiddelde leeftijd van het herenkoor aardig richting 
de 100 gaat….Bovendien heeft het verloop en het ouder worden van de 
koorleden gevolgen voor het repertoire. Kort en goed: nieuwe koorleden zijn meer 
dan welkom! 
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Het dameskoor repeteert vol enthousiasme en ook deze groep, die nu nog uit 12 
dames bestaat, kan nieuwe leden gebruiken. Aanmelden voor zowel het 
dameskoor alsook voor het herenkoor kan via het secretariaat van de parochie 
(maandag en woensdag van 09.00-11.00 bereikbaar onder nr. 053-4611232) of 
via de contactpersonen van de koren die elders in dit blad staan vermeld. 
 

Voor de zomervakantie zijn alle dakgoten van de pastorie vervangen en dat was 
ook hoog tijd. Op korte termijn zullen we ons ook moeten buigen over het 
schilderen van de kerk en dat doen we uiteraard in overleg met het parochie-
bestuur en met de adviezen hierover van onze deskundige, Jaap van der Vegt. 
 

Voor meer info over deze en/of andere zaken m.b.t. de locatie Glanerbrug kunt u 
terecht bij de leden van de raad. Hun namen en contactgegevens staan elders in 
dit blad vermeld. 
      Namens de locatieraad 
      Gerard Hammer vrz. 
 
 

  

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 23-10 t/m 10-12) graag 
 inleveren vóór donderdag 7 oktober 2021. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 

 
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 penningmeester van de geloofsgemeenschap Overdinkel 
maakt bekend dat er tot eind juni een bedrag van € 10.586 aan kerkbijdragen 
binnen kwam. Op 12 juni was de allerlaatste gezinsmis in Overdinkel. Vanwege 
de sterk afgenomen belangstelling hiervoor moest men besluiten om te stoppen 
met de gezinsmissen. Ook het kinderkoor “Kids of Music” houdt het voor gezien 
en na die laatste gezinsmis was het ook voor het kinderkoor over en uit. 
 

Het parochieblad van Losser heeft een nieuwe omslag met een prachtige foto 
van kerk en pastorie van Losser. In de zomereditie stelt Angelien Schulten zich in 
een uitgebreid artikel voor als nieuw lid van de locatieraad.  
 

In “Rondom de toren” van de Protestantse gemeente Glanerbrug wordt vermeld 
dat er spontaan applaus klonk in de kerk bij de mededeling dat er in de dienst 
weer gezongen mag worden. De parkeerplaats naast de kerk is verder afgewerkt 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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met een rij haagbeukjes die gedoneerd werden door een van de gezinnen binnen 
de gemeente. De penningmeester bij onze buren kreeg een mooi cadeau toen 
een gemeentelid een bedrag van € 2000,= overmaakte op de rekening van de 
kerk. Met recht een mooi cadeau! De traditionele rommelmarkt kan ook in 2021 
nog niet doorgaan en er wordt nog nagedacht over een invulling van de 
startzondag. Ten slotte nog het bericht dat er 3 nieuwe ambtsdragers kunnen 
worden bevestigd als ouderling.  
 

De pastoraatgroep van Lonneker is op zoek naar een tafel voor in de Mariakapel. 
Op deze (liefst iets hoge) tafel komt dan een boek te liggen waarin bezoekers een 
intentie kunnen opschrijven. De voormalige pastorie is een tijdje geleden al 
verkocht aan een ontwikkelaar die er woonruimtes in gaat maken. In diverse 
kamers van de pastorie lagen nog veel boeken en op 4 juni konden parochianen 
deze boeken gratis boeken meenemen.  
       Redactie  
 

 

Pastorale weekwacht 
 

06 – 12 sept Rekveld  27 – 03 okt      Daggenvoorde 
13 – 19 sept Berbee  11 – 17 okt      Berbee 
20 – 26 sept Rekveld    

 
Uit de pastoraatgroep 
 

Op het moment van schrijven is de vakantie bijna voorbij. De kinderen gaan 
binnenkort weer naar school en de ouders weer aan het werk. Terug in het 
alledaagse ritme. Daarnaast zijn de coronacijfers gelukkig weer iets gunstiger. 
 
Wat betekent dit voor de vieringen? 
Her en der merk ik dat verschillende werkgroepen bij elkaar komen voor het 
najaar. Voor ons als pastoraatgroep staat er nog een vergadering gepland met de 
locatieraad. Voor het eerst sinds lange tijd dat we voltallig bij elkaar komen. Wij 
kijken er naar uit! 
 

Wij hopen dat de cijfers gunstig blijven en dat er (meer) vieringen via het 'oude 
normaal' plaats kunnen vinden. Maar... 
Wanneer we hierover gaan nadenken, merken we ook dat er nog een grote  
“to-do-list” ligt voor de pastoraatgroep. En bovendien merken wij ook dat wij echt 
meer ondersteuning nodig hebben. Misschien vind je het leuk om als vrijwilliger 
eens mee te kijken of mee te denken?  
Al is het maar voor alleen het najaar, laat het ons weten! Je kunt dan mailen naar 
feya_82@hotmail.com of een van ons bellen/appen (tel.nr. staat achterin 
vermeld). 
 

Namens de Pastoraatgroep, Feya Bakker-Bosch 
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Oorlogsdagboek van wijlen pastoor 
Theo Egberts 
 

Theo Egberts was van 1962 tot 1975 pastoor in 
Glanerbrug. Het was een markante geestelijke 
die zonder ophef en als een sober levend mens 
door de parochie ging, meestal vergezeld door 
zijn grote hond Bruno die hij aan een lange lijn 
meenam.  
 

Theo Egberts was tijdens de oorlog kapelaan in 
Utrecht en werd daar in de hongerwinter van 
1944-1945 geconfronteerd met afschuwelijke 
toestanden. Vanaf 17 november 1944 hield hij 
nauwgezet een dagboek bij, zodat men zich 
later zou kunnen herinneren hoe de stemming in 
die laatste periode van de bezetting was.  
Egberts verhaalt op beeldende wijze hoe erg de 

honger toeslaat in de stad Utrecht. Samen met een collega, Bernard Koopmans, 
onderneemt hij voedsel-tochten naar Twente om aan voorraden te komen voor 
zijn hongerende parochianen. Als de nood begin 1945 nog hoger stijgt, regelt hij 
de evacuatie van zo’n 300  Utrechtse kinderen uit de Domstad naar het veiligere 
en gastvrije Twente. Egberts was een man die de handen uit de mouwen stak 
toen de nood hoog was! Al die tochten en al die belevenissen schreef hij op in zijn 
dagboek dat hij meenam naar alle plaatsen waar hij na zijn Utrechtse periode 
werkte.  Uiteindelijk belandde het in een hoekje ergens in de pastorie te 
Glanerbrug.  
 

In 2001 vinden twee vrijwilligers (Antoon Visschedijk en Theo Kamphuis) die 
bezig waren om een parochiearchief op te zetten, het dagboek in een vergeelde 
ordner. Antoon Visschedijk maakte kopieën van het dagboek en stuurde een 
exemplaar naar de Gertrudisparochie waar Egberts tijdens de oorlog werkte. Het 
origineel bleef in Glanerbrug.  
 

Christa van Hees, een geboren Utrechtse, kreeg de kopie in 2020 bij toeval in 
handen en besefte onmiddellijk de historische waarde ervan. Zij bewerkte het 
dagboek en vulde het aan met een portret van deze gedreven geestelijke. Dit 
portret werd mede samengesteld op basis van getuigen die Egberts persoonlijk 
hebben gekend. Zo is het boek “Kapelaan in oorlogstijd” een schitterend 
tijdsdocument geworden van een bewogen periode in de Nederlandse 
geschiedenis. Een boek dat eer bewijst aan Theo Egberts, de markante 
geestelijke die ook in Glanerbrug voortleeft in de verhalen van veel inwoners. 
 

Het boek “Kapelaan in oorlogstijd” is rijk geïllustreerd en telt ruim 200 pagina’s. 
Het is uitgevoerd op A4 formaat en heeft een harde kaft. De kosten van het boek 
bedragen €19.90 en bestellen kan via de website www.kapelaaninoorlogstijd.nl  

http://www.kapelaaninoorlogstijd.nl/


 

7 

of via het contactformulier op de site van de Historische Kring Glanerbrug: 
www.historischekringglanerbrug.eu  
Het boek is vanaf begin september ook te koop bij Hardick Medical aan de 
Kerkstraat, maar u kunt hiervoor ook op de maandagochtend tussen 10.00-12.00 
uur terecht bij het archief van de Historische Kring in de voormalige pastorie aan 
de Kerkstraat. 
In het portaal van de rk kerk liggen flyers die mooi impressie geven van het boek 
“Kapelaan in oorlogstijd”. 

 

Vanuit de redactie 
 

Ook de afgelopen maanden zijn we blij verrast door 
mooie giften vanuit de parochie. We willen al die gulle 
gevers heel hartelijk dank zeggen voor deze gestes en 
voelen ons gesteund in ons werk.  
 

We zijn op zoek naar een nieuwe bezorger voor de 
buurt Admiraal Byrdstraat eo. Onze huidige bezorgster, 
mw. Schopping moet helaas haar werkzaamheden 

beëindigen. En per 1 janauri as moet ook mw. Kroeze stoppen als bezorger. We 
zijn deze twee bezorgers heel veel dank verschuldigd voor hun jarenlange trouwe 
inzet. Een nieuwe bezorger kan zich aanmelden via het secretariaat van de 
parochie op maandag of woensdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur via tel. 053-
4611232, maar een telefoontje naar onze hoofdbezorger Gerard Olde Benneker 
mag uiteraard ook. Gerard is bereikbaar onder tel.nr. 053-4612351. 
 

Heel veel dank alvast. Uw redactie. 

 
Nieuwe vrijwilligers:  
Zoekt en gij zult vinden… 
 

U weet dat we aldoor mensen zoeken die 
werkgroepen en geledingen komen versterken.  
 

Heeft u of heb jij belangstelling om op één of 
andere manier je in te zetten voor de 
parochiegemeenschap meld je dan bij één van 
onze centrale secretariaten, mensen van 
locatieraad of pastoraatgroep of pastores. 
 
Wacht nu niet dat iemand op u af stapt maar 
neem contact op. Van 1 keer in de week de kerk schoonmaken, 1 keer in de 
maand de parochiekrant rondbrengen, of de koren versterken, de tuinen en het 
kerkhof …. U bent van harte welkom en we hebben u / je nodig. 
 

http://www.historischekringglanerbrug.eu/
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K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug,  
klaar voor het nieuwe seizoen!  
 

Het K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug heeft het hele programma 
voor 2021-2022 klaar, maar we zijn op dit moment nog in 

afwachting van hetgeen er in het parochiehuis mogelijk is i.v.m. de 
coronamaatregelen.  Tja…… hoe nu verder………?  
 

Nog een seizoen zonder activiteiten?  Dat zou dan het 3e seizoen worden en dan 
kunnen we het Vrouwengilde met onze 70 leden wel vergeten. Wij, als vrijwilligers 
en ook het bestuur (waarvan al drie leden halverwege de tachtig zijn) hebben niet 
het eeuwige leven, maar ook vaak niet de energie meer om het na 3 jaar weer op 
te pakken.  
 

Hoe nu verder??? We wachten in spanning af en hopen binnen afzienbare tijd 
toestemming te krijgen om de draad weer op te pakken. Van harte willen wij ieder 
lid van het KVG maar ook alle parochianen in alle opzichten heel veel wijsheid en 
goeds toewensen, zowel persoonlijk als ook voor het voortbestaan van de 
parochies van R.K. Nederland. 
 

Namens K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug, 
Frouwke Velthuis-Renshof 
 
 

Lekker buiten bezig zijn 
 

De kerkhofgroep is iedere dinsdag van 09.00-12.30 uur 
en van 13.00-16.30 uur op ons kerkhof aanwezig om 
paden aan te harken, gras te maaien, de kapel schoon 
te maken en alle andere voorkomende 
werkzaamheden te verrichten.  
Het bijhouden van de graven is echter géén taak van 
de kerkhofgroep. Dat is en blijft de 
verantwoordelijkheid van nabestaanden. Ook het 

bijhouden van beplanting op de graven is de verantwoordelijkheid van de 
nabestaanden.  
Mocht het bijhouden van graven/beplantingen voor nabestaanden een te grote 
opgave zijn, dan kan men daarover altijd overleggen met de kerkhofgroep. 
Samen zorgen we er voor dat ons kerkhof er netjes uit blijft zien! 
 

Voor het bijhouden van de tuin en de perken voor en achter de kerk en pastorie 
kunnen we zowel mensen alsook tuingereedschap gebruiken. Als er parochianen 
zijn die (bv door een verhuizing) goed tuingereedschap over hebben, dan kunnen  
we dat mogelijk goed gebruiken. Ook mensen die regelmatig willen meehelpen 
om het groen om de kerk bij te houden zijn van harte welkom. Werktijden stellen 
we in goed overleg samen. 
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Voor meer info over al deze zaken (en nog veel meer) kunt u terecht bij de 
contactpersoon van de kerkhofgroep, Benno Masselink. Tel.nr. 06-23902831. 
 

Namens de kerkhofgroep,  
Benno Masselink 

 

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 caronavirus. 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.    

 
24 oktober Wereldmissiedag 
 

Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de 
boodschap van paus Franciscus voor deze 
dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons 
onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben”  
(Hand. 4, 20). Deze boodschap is in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar. 
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‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid 
als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij 
niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen en delen’, schrijft 
paus Franciscus. 
 

Van Jacobus naar Jacobus 
 

Het idee ontstond in één van de vergaderingen van de 
pastoraatsgroep van de Jacobus in Enschede. Zomaar, al 
pratende: wordt het niet eens tijd om verbinding te leggen 
met onze naamgenoot in Lonneker? En kunnen we daar 
een activiteit aan verbinden? Een pelgrimstocht van 
Jacobus naar Jacobus? Nog diezelfde dag hebben we de 
eerste contacten gelegd en een opzet gemaakt voor een 
wandeling op dinsdag 3 augustus. Doordeweekse dag, 
midden in de vakantietijd, waardoor het op paden en wegen minder druk is. 
Van Siny Wolters, fervent wandelaar en Caminoganger en trouwe bezoekster van 
onze vieringen, kregen we de tip om het Hilgenhuuske op het erf van de familie 
Ten Vergert bij Lonneker mee te nemen in de wandeling.  
Begin juli zaten we aan tafel bij Berend, Jozef en Giny van de Jacobuskerk in 
Lonneker en werden de puntjes op de i gezet: start met korte gebedsviering in 
Enschede, samen via een mooie wandelroute eerst naar het Hilgenhuuske en 
vervolgens naar de Jacobuskerk in Lonneker, daar afsluiten met overdenking en 
gebed. Nog diezelfde avond bezochten we Alice ten Vergert, die ons van harte 
welkom heette op haar erf en met veel plezier toestemming gaf voor een 
koffiepauze op haar terrein bij het Hilgenhuuske, een kleine kapel in het groen 
gewijd aan Jacobus. De Lonneker Jacobus kerk organiseert hier jaarlijks in de 
maand juni een viering. Alice bood zelfs aan de koffie te zetten, ons eigen 

koffieteam Frits en Wies zorgde voor de bekers, 
krentenbollen en andere attributen. Alles 
geregeld, nu nog de route bepalen.  
Op een warme woensdagavond hebben we die 
uitgezet: Oude markt, door Roombeek en via het 
Vaneker naar Lonneker. Een mooie route, prima 
te lopen en verrassend veel groen en koeien 
onderweg. 
We kijken terug op een geslaagde activiteit. 
Mooie gesprekken onderweg. Kennis gemaakt 
met nieuwe parochianen. Bijgepraat met de 
trouwe bezoekers. Samen het Jacobuslied 
gezongen bij het Hilgenhuuske. Verbinding 
gemaakt met medeparochianen Lonneker. 
Kortom: missie geslaagd, een traditie geboren. 
Volgend jaar weer! 
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Samen op pad …. 
 

Het is een enorm kijkcijferkanon op TV: het programma 
van Omroep MAX over senioren die met een caravan of 
camper op vakantie gaan. Martine van Os presenteert 
het en je ziet de karavaan door prachtige landschappen 
trekken, bent getuige van vakantiegangers die boontjes 

doppen of aardappels schillen en die vol enthousiasme een potje staan jeu-de-
boulen. Uiteraard heb ik het over het succesvolle “We zijn er bijna”.  
Het programma behoort tot een genre dat “slow-TV” heet omdat er weinig 
spectaculairs gebeurt, of het moet een bijensteek zijn, een geschaafde knie of 
een lekke band.   
Welaan, het grote succes van dat programma kunnen wij, naar mijn bescheiden 
mening, ook in Glanerbrug nastreven. In de grote schuur achter het parochiehuis 
moet volgens mij nog de oude camper van wijlen pastor Alink staan. Dat brik 
knappen we op en dat wordt dan het voertuig van de tochtleider. Natuurlijk hoort 
er een geel-wit vlaggetje op, want je hoeft je identiteit niet te verloochenen.  
Achter het stuur pastor Berbee, omdat zij ervaring schijnt te hebben met dak- en 
thuislozen en heur opvallende haardos is een mooi herkenningspunt in het 
duister, lijkt me.  Als co-piloot en navigator had ik Patrick Kuipers in gedachten. 
Patrick is bekend bij velen in Glanerbrug en volgens mij had hij in een grijs 
verleden een 10 voor topografie op zijn rapport. Dus verdwalen zal hij niet snel. 
Achter dit kloeke duo kan iedere parochiaan aansluiten die dit wil. Ik zie bv de 
dames van de pastoraatgroep tezamen in een camper, de dames en heren van 
de locatieraad kunnen in een grote caravan en voor de vrolijke noot zorgen 
mannen van het herenkoor, die we ook in de karavaan opnemen en die we 
kunnen inzetten als EHBO-ers of als hulp bij het koken. De dames van KVG 
Vrouwengilde en die van het dameskoor vinden als vanzelf ook een plekje in de 
optocht en zijn inzetbaar voor reparatie van kapotte motoren, voor het 
verwisselen van een lekke band en voor een liedje ’s avonds bij het kampvuur. De 
kerkhofgroep rijdt uiteraard ook mee. Ik had gedacht dat zij mooi voor de 
medische verzorging en voor de catering kunnen zorgen. We bezoeken diverse 
parochies in het hele land en in de open lucht worden H. Missen opgedragen door 
de plaatselijke geestelijkheid. Voor de  “couleur locale” zeg maar. En wat de 
kosten betreft….ik had zo gedacht dat de KRO haar identiteit wel wat meer kleur 
mag geven door onze tocht te sponseren. En dat zal de omroep geen windeieren 
leggen, want geheid dat velen aan de buis gekluisterd zitten als de karavaan op 
het scherm verschijnt.  
“Oh, da’s mooi, Japie!”, aldus de wederhelft die over mijn schouder mee heeft 
gelezen en die al langer graag wil kamperen, “Ik huur morgen wel een mooie 
camper en dan gaan we lekker samen op pad. Ik rij wel! Kun jij mooi naar buiten 
kijken!”  
Het is maar net waar je goed in bent… 
 

Tot zover, Japie 
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Parochie-informatie en contactadressen 
 
Pastorie: Herenkoor:      
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u) 
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885 

Secretariaat geopend van M.O.V./I.K.V. 
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers, Lonnekerweg  72, 
 7532 RN Enschede, tel. 4614833, 

Locatieraad:  marijkelammers@live.nl 
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 Jongerenpastoraat: 
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)  Ans te Lintelo, tel. 06-30958689 

Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers  Lourdeswerk: 
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)  Centraal Secretariaat Maria Vlucht 

Kerkbijdragen: Kinderpastoraat: 
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46 Carla Meekes, tel. 4615630 

t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage Verliezen verwerken: 
 tel. 4611232 

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Vincentiusver. Glanerbrug: 
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,  
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl 06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com  
website: www.mariavlucht.nl  

 Ouderenbond K.B.O. 
Bestuur Maria Vlucht: Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622 

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde  

Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts Begraafplaats Glanerbrug: 
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers  Mien Besseler, tel. 4611530 
en vacant. Benno Masselink, tel 06 23902831 
  r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl 

Parochiehuis: Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76 

Beheerder: vacant  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Voorz. Vacant / Secr. vacant 
 Leden: Marije Vinke 

Parochiekrant: Feya Bakker, 06-15891525 

Redactie / copy: J. Kwakman  

Demeterlaan 37, tel 06-19723272 of Misdienaars: 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Miranda Gouma, misdienaars@live.nl 

Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Dameskoor: 
ook mogelijk via secretariaat Via locatie secretariaat Kerkstraat 14 

 Ziekenbezoeksters: 
R.K. Basisscholen: Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291 

“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691  

“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug 

 Voorzitter Frouwke Velthuis 
 Ouverturestraat 113, tel. 4615387 
 

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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