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

  

48e jaargang    nr. 9      december 2021 

Ongrijpbaar - tot het gegeven wordt 
                   
Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, 
 licht in de duisternis,  
 beelden als dromen, 
 vager dan woorden, 
 ver als een ster… 
Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, 
 blijven wij zoeken 
 totdat wij vinden… 
 blijven wij zoeken 
 tot het gegeven wordt.   (Marijke de Bruijne) 

Vorig jaar was alles ineens anders. En dit jaar? Kunnen we dit jaar wel weer kerst 
vieren zoals gewoon? Als een feest met familie. Samen naar de kerk en kerststal 
kijken. Lekker eten, bij elkaar zijn met spelletjes, een Sissie film, kadootjes onder 
de kerstboom alles -inclusief wijzelf- feestelijk versierd? 

In een wereld waar het buiten guur is, waar de verschillen groot zijn. Waar zo veel 
mensen uit de boot dreigen te vallen. Zo veel mensen in een wankel bootje 
stappen op zoek naar een beetje meer geluk. Een tijd waarin we door elkaar 
geschud zijn door eenzaamheid, saaiheid, gebrek aan gezondheid, ziekte en 
dood. Vorig jaar hebben we hardhandig moeten leren dat zelfbeheersing en 
positiviteit lonen en ons brengen tot het geloof: alleen samen lukt het. En nu? Is 
nu het elan om vol te houden op? Geloven we het wel? Of geloven we, dat het 
kan? Waar onze eigen arm te kort blijkt, waar ons handen machteloos moeten 
loslaten. Daar mogen we toch blijven geloven, dat je moeten blijven zoeken, dat 
God ons vindt in onze kleinheid, onze kwetsbaarheid, in onze kracht: Licht in het 
duister, een weg om te gaan, een kind ons aangezegd.  
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Niet alleen 2000 jaar geleden. Ook dit jaar, deze maand, vandaag. Mag de ster 
van Bethlehem ons de weg blijven wijzen, naar het Christuskind, naar wegen die 
begaanbaar blijken, naar mensen die deze weg samen willen gaan. Ik wens u een 
goede Advent! 

Carla Berbée, pastoraal werkster. 

Parochiekroniek  

Gedoopt: 

Op zaterdag 23 oktober 2021 zijn Luuk (vader) en Xam (zoon) 
Welmerink door het doopsel in de gemeenschap van onze kerk opgenomen. 

Onze geloofsgemeenschap wenst hun Gods Zegen toe en alle geluk op hun 
levensweg. 

In de Heer overleden: 

Willie Agten. Hij werd geboren 2 mei 1944 en is overleden 29 september 2021. 
De crematie was in besloten kring. 

Phiely Kaptein-van der Waarde. Zij werd geboren 18 december 1933 en is 
overleden 13 oktober 2021. Donderdag 21 oktober hebben we in onze kerk 
afscheid van haar genomen. De begrafenis was aansluitend op de begraafplaats 
van onze geloofsgemeenschap. 

Eddie Kaalverink. Hij werd geboren 6 februari 1935 en is overleden 14 oktober 
2021. Dinsdag 19 oktober hebben we in onze kerk afscheid van hem genomen. 
De crematie was de volgende dag, woensdag 20 oktober, in Usselo. 

Herman Koenders. Hij werd geboren 23 maart 1929 en is overleden 22 oktober 
2021. Dinsdag 26 oktober hebben we in onze kerk afscheid van hem genomen. 
De crematie was de volgende dag, woensdag 27 oktober, 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. 

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren. 
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VIERINGEN 
Zo. 12-12 10:30 Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde m.m.v.  
   het herenkoor. 
   Int.: Germaine Hering-Volmbroek; Familie Olde Hengel-  
   Pots; Sientje Olde Hengel; Willie Agten; Phiely Kaptein-   
   van der Waarde; Eddie Kaalverink; Herman Koenders;   
   Overleden leden familie Hulsmeijer-Vaanholt; Truus   
   Metternich-Ebberink; 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; Truus  
   Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het Veld; Bennie 
   Röring; Jan en Elly Schouten-Lageweg. 

 KERSTAVOND 
Vr.  24-12 17:30 Woord- en communieviering met pastoraal werkster 
   Carla Berbée m.m.v. het dameskoor. Gezinsviering. 
   Intenties voor alle kerstvieringen: Germaine Hering- 
   Volmbroek; Willie Agten; Phiely Kaptein-van der Waarde; 
   Eddie Kaalverink; Paul Kaalverink; Herman Koenders; 
   Sientje Olde Hengel; Familie Olde Hengel-Pots; Overl. 
   leden familie Hulsmeijer-Vaanholt; Truus Metternich- 
   Ebberink; 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; Truus 
   Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het Veld; Bennie 
   Röring; Jan en Elly Schouten-Lageweg; Marianne   
   Kuipers-Gering; Rikie Beernink-Sprakel; Gerhard   
   Beernink; Marietje Scholten; Marja Baas; Lisanne Laura  
   Engels; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Bennie Röring. 
  20:00 Eucharistieviering met pastor Visschedijk m.m.v. het 
   herenkoor. Nachtmis. 

 TWEEDE KERSTDAG 
Zo. 26-12 10:30 Eucharistieviering met pastor Rekveld m.m.v. het 
   herenkoor. 

Vr. 07-01 10:00 Eucharistieviering met pastor Rekveld m.m.v. het 
   dameskoor. 1e vrijdag van de maand.  
   Viering in het parochiehuis. 

Zo. 09-01 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee m.m.v. het 
   herenkoor. 
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   Int.: Familie Olde Hengel-Pots; Sientje Olde Hengel; 
   Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de 
   Straat; Astrid Willemse-Barends; Inka Hammer-Steggink; 
   Truus Metternich-Ebberink; Jo Hendriks; Jo Bavel; 
   Germaine Hering-Volmbroek; Eddie Kaalverink; Phiely 
   Kaptein-van der Waarde; Herman Koenders. 

  

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 15-01 t/m 25-02) graag 
 inleveren vóór donderdag 30 december 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. 

• Het schilderwerk in het kerkgebouw bij onze Protestantse buren is af en 
met het resultaat is men zeer content. Tijdens de gemeenteavond op 13 
oktober, waar 45 gemeenteleden bij aanwezig waren, is uitvoerig gesproken 
over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. Mocht deze 
plaatsing doorgaan dan wordt ook gekeken of e.e.a. in combinatie met het 
installeren van een hybride warmtepomp en infrarood stralers kan worden 
gedaan. Het wordt een “groene” kerk daar aan de andere kant van De 
Stroat. Voor de Voedselbank werden in oktober maar liefst 6 kratten vol 
levensmiddelen ingezameld en vanuit de diaconie kwam daar bovenop nog 
een bedrag van € 100,=. 

• De Allerzielenviering in Losser verliep stemmig. Bezoekers konden een 
kaarsje opsteken in de kerk, er klonk passende muziek en de namen van 
overledenen werden opgelezen. Daarnaast waren er drie momenten van 
bezinning toen er teksten werden voorgelezen. Ook het kerkhof, dat verlicht 
werd met fakkels, was die avond open voor bezoekers. Op 17 september 
vierde zr. Astrid haar 60-jarig kloosterjubileum. De zuster heeft jarenlang in 
Losser gewerkt in het onderwijs en in het pastoraat en ze 
volgt vanuit het klooster in Schijndel het nieuws uit Losser 
nog op de voet. 

Redactie.  
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Van de pastoraatgroep 
Warmte en gezelligheid. 

Om warmte en gezelligheid, daar draait het voor velen in 
de decembermaand om. Warmte van de kachel, 
gezelligheid met elkaar, kaarsjes aan, lichtjes en mooie 
versieringen in de kerstboom. Kerst, er valt iets te vieren, 
de geboorte van Jezus. 

Vorig jaar moesten we deze warmte en gezelligheid in ons eigen huis vinden. Ook 
het kerstfeest konden we helaas niet vieren in de kerk. Hoe zou het dit jaar gaan? 
Kunnen we met kerst nog iets met elkaar vieren? En hoeveel G's hebben we 
hiervoor nodig? Of volstaat een mondkapje met 1,5 meter afstand? Dit stukje is 
echt op het allerlaatste moment geschreven, vlak voor deadline. Hopende op een 
bericht over hoe de decembermaand eruit gaat zien... 

Wanneer u dit leest is de naar voren geschoven persconferentie inmiddels 
geweest. Zitten we in de inmiddels bekende lockdown of valt er in de kerk nog 
iets te vieren? Persoonlijk hoop ik op het laatste... 
  
Namens de pastoraatgroep, 
Feya Bosch. 

Van uw locatieraad 

• Het secretariaat van onze locatie is geopend op maandag van 09.00-11.00 
uur en op woensdag eveneens van 09.00-11.00 uur. Op de vrijdagochtend is 
het secretariaat dus NIET geopend. 

• Met Allerzielen was er geen viering in de kerk. Dit is door een 
communicatiefout verkeerd in de parochiekrant gekomen en dat is spijtig. De 
intenties voor Allerzielen zijn tijdens de viering van 14 november 
afgekondigd. Overigens is de inloop op Allerzielen in de kerk goed bezocht. 

• Een groot compliment aan de kerkhofgroep die alles op Allerzielen keurig 
voor elkaar had en die er trouwens altijd voor zorgt dat onze begraafplaats er 
keurig verzorgd bij ligt. 

• Onze kerk zal opnieuw worden ingericht zodat de 1½ meterregel in acht 
genomen kan worden. Linten zullen aangeven welke banken niet gebruikt 
mogen worden. 

• Locatieraad en pastoraatgroep gaan binnenkort spijkers met koppen slaan 
over de invulling van de viering op de 4e zondag van de maand. 
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• Marcel van de Straat, Gerard Oonk, Gerrit van der Meer en Gerard Hammer 
werden tijdens het Ceaciliafeest gehuldigd vanwege hun jarenlange inzet bij 
het herenkoor. Jan Scheffer hoorde ook bij de jubilarissen, maar kon helaas 
niet op het feest komen.  

Voor meer bijzonderheden over deze en andere zaken 
betreffende de locatie Glanerbrug kunt u terecht bij de leden van 
de locatieraad en namens diezelfde raad wens ik alle 
parochianen een heel gezegend kerstfeest en een heel gelukkig 
en gezond Nieuwjaar toe. 

Gerard Hammer. 

Adventsactie 
  
Tijdens de adventsperiode vragen we via de 
Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op 
de komst van het Licht. Hoop op een betere 

wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen 
een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.  

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen 
Adventsactie steunt dit jaar onder andere het onderstaande project in Zimbabwe, 
dat zich richt op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de 
zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Wilt u dit project steunen? Uw 
bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 
INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

Wat is er aan de hand?     
Het UMP-district is een plattelandsgebied in het noordoosten van Zimbabwe. De 
plattelandsbevolking van Zimbabwe lijdt aan chronische ondervoeding als gevolg 
van de aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Relatief veel pasgeborenen 
en hun moeders sterven rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn 
de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde 
kraamkliniek. De Nyanzou-kraamkliniek bevindt zich in het UMP-district. Het 
verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. 
Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas 
naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. Het 
bestaande opvanghuis is te klein, het is vervallen en er zijn geen 
behoorlijke sanitaire voorzieningen. 
  
Wat willen we bereiken?    
Het project wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met 
een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en 
een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd 
aangezien de kliniek nu niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. 
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De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en 
voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. 
Verder is het doel van het project dat de algemene gezondheid van moeders en 
hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders 
en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging.  

Hoe doen we dat? 
Het project wil er voor zorgen dat door uitbreiding en renovatie van het 
opvanghuis jaarlijks 250 moeders met hun kinderen worden opgevangen alsmede 
70 vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er 15 lokale verpleegkundigen 
worden opgeleid op het gebied van geboortezorg en zuigelingen- en kleuterzorg. 
Er worden 30 ouderparen opgeleid in de zorg voor baby's en peuters. Deze 
ouders kunnen hun nieuwe kennis verder in hun omgeving delen. Ook worden 30 
groepen vrouwen uit 300 huishoudens getraind op het gebied van moeder- en 
kindzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren. De eieren uit eigen productie 
worden gebruikt om de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen 
te helpen aansterken. 
  
MOV-groep Glanerbrug. 

Uw redactie meldt 

We hebben reserves aangesproken om deze editie te laten drukken bij de 
professionals. Wij wilden met deze kersteditie goed voor de dag komen om zo 
recht te doen aan pastor Harry Hendriksen, de “founding father” van de 
Parochiekrant. Met onze oud-pastor, die thans in Didam woont, hadden we een 
interview dat elders in dit blad staat. Bij zo’n interview hoort een foto en dat kan 
helaas niet als je de krant zelf op een stencilmachine afdrukt. Vandaar. 

Dankzij royale giften van parochianen, bijdragen van adverteerders en puttend uit 
reserves is het ons ook in 2021 weer gelukt om parochiekranten uit te brengen 
zonder een beroep te hoeven doen op de kas van de parochie. Bakkerij Oonk 
heeft spontaan een royale bijdrage geleverd voor de kerstattentie voor onze 
bezorgers en medewerkenden en daar zijn we heel blij mee. Al die bezorgers en 
medewerkenden hebben het verdiend. 

Van harte hopen we ook in 2022 te mogen rekenen op bijdragen vanuit de 
parochie. Het is voor ons een stimulans om door te gaan en een lezenswaardige 
Parochiekrant te blijven maken. Uw gift is welkom in de brievenbus van de 
pastorie (svp op de envelop schrijven dat het voor de parochiekrant 
is) of op onze rekening NL32 RABO 0337354227. 

Van harte wensen wij u allen hele mooie kerstdagen en een 
gelukkig en geZONd 2022 toe! 

Redactie Parochiekrant. 
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Afscheid van twee trouwe krachten 
Het is dinsdagmorgen 13 oktober en zoals altijd is de onderhoudsploeg van het 
kerkhof aanwezig. Om 10.00 uur is het pauze. Rond deze tijd komt ook Eddy 
Kaalverink binnen. Dat doet hij al jaren, ook nadat hij gestopt is met zijn 
werkzaamheden waarvoor hij zich vele jaren op het kerkhof  heeft ingezet. Hij 
neemt plaats op z'n vaste plek dicht bij de deur. 

Hij is nog altijd een graag geziene collega die ook uit het verleden leuke verhalen 
weet te vertellen. Hij pocht er niet op, maar bekend is dat hij veel werk heeft 
verzet. In de gesprekken die plaatsvinden doet Eddy rustig mee. Hij is een van de 
mensen die het langst actief is geweest. En als de discussies wat oplopen, komt 
Eddy met zijn vaste gezegde: “Ie hoeft mie niks te vertellen! Ik weet er alles van!” 
  
Een dag later, op woensdag 14 oktober, bereikt ons het bericht dat Eddy is 
overleden. Het is niet te begrijpen…. Met het overlijden van Eddy moeten we 
afscheid nemen van een Kraal van de Rozenkrans. Wij hebben met Eddy een 
fijne collega verloren en hij zal nog lang in onze gedachten zijn. De stoel bij de 
deur blijft leeg en daar zullen we aan moeten wennen. 

Eddy, bedankt voor alles! 

Nog maar net is de tekst over Eddy Kaalverink verzonden, of ons bereikt het 
droevige bericht van het overlijden van Herman Koenders. En ook dit plotselinge 
bericht  van zijn overlijden overvalt ons. Velen van de onderhoudsgroep hebben 
jaren met Herman samengewerkt. Hij droeg plichtsgetrouw zorg voor het midden 
gedeelte van het kerkhof en dat zag er altijd goed uit. Speciale aandacht had hij 
voor het graf van zijn reeds jaren geleden overleden vrouw. Als hij zijn werk had 
gedaan, vertrok hij meestal meteen. Een vaste gewoonte van hem was dat hij 
altijd bij zijn vertrek het licht in het beheerdersgebouw uit deed. "Kan wa uut", zei 
hij dan. Herman was al een tijdje woonachtig in het Bruggerbosch. Hij 
was een prima collega, die we al een hele tijd moesten missen.  
Herman, we zullen nog vaak aan je denken. We wensen de families 
Kaalverink en Koenders veel sterkte toe. 

Namens de kerkhofgroep, 
Johan Klomp.  

KVG Vrouwengilde Glanerbrug 

Activiteiten K.V.G. “Vrouwengilde Glanerbrug:. lok. parochiehuis, 
Kerkstraat 18. 

Vr. 17 dec. van 13.30 uur - tot ca. 19.00-19.30 uur: Kerstviering met aansluitend 
kerstdiner. De mezzo-sopraan Annelies Lamm bij gestaan door professionele 
solisten zullen ons met hun prachtige kerstliederen alsmede gedichten, korte 
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verhalen ons ongetwijfeld in kerststemming weten te brengen. Aansluitend zal 
deze sfeervolle kerstviering worden afgesloten met een overheerlijk kerstdiner. 
Opgave, alleen voor leden t/m wo. 8 dec. onder vermelding van naam, bijdrage, in 
gesloten enveloppe, bij mevr. R. Mersmann. 

Di. 11 jan. vanaf 13.30 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. het cabaretduo Een 
en Ander, gevormd door Eric Knoef en Anita Oldenhave, die op cabaretiske 
manier het nieuwe jaar met nog volop activiteiten, die de moeite waard zijn komen 
te bezoeken, voor ons op hun eigen komische wijze zullen komen inzetten en 
garant staan voor een middag onbekommerd kijkplezier. Ook niet-leden zijn voor 
deze cabaretmiddag van harte welkom en betalen 5,- euro incl. koffie/thee en/of 
een drankje. 

Meer informatie: Frouwke Velthuis, voorz./secr. tel. 4615387. 
Denkt u aan het meenemen van uw coronacheckbewijs! 

Kralen van de Rozenkrans 
”Bij God is vergeving, géén afrekening!” 

In 1938 wordt hij geboren in Fleringen in 
een gezin met 12 broers en zussen. Op 
12-jarige leeftijd vertrekt hij naar het 
seminarie en in 1964 wordt hij in zijn 
geboorteplaats tot priester gewijd. In 
1973 wordt Harry Hendriksen, want 
daarmee voeren we dit gesprek, 
kapelaan in Glanerbrug. In 1975, na het 
overlijden van pastoor Egberts, wordt hij 
pastor in onze parochie en dat blijft hij 
tot aan zijn vertrek naar Oldenzaal in 
1981.  

Zijn naam is veelvuldig gevallen tijdens 
interviews voor dit blad. Mensen 
noemden met respect en bewondering 
zijn naam als onvermoeibare initiator en 
begeleider van groepen en als bron van 
inspiratie. Nu, op zijn 83e, leeft pastor 

Harry Hendriksen in een ruim appartement in het voormalige Pius X klooster te 
Didam en geniet er van de rust. Het is een mooi onderkomen met fraai uitzicht op 
een vijver in het parkje dat er in de late herfst schitterend bij ligt. Hij voelt zich 
goed, zo laat hij weten en wie deze emeritus zo soepel ziet bewegen en wie hem 
nog zo helder hoort formuleren, ziet hem zijn 83 levensjaren niet aan. Wat 
gebleven is, dat is de bedachtzame manier van spreken.  
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Hij overdenkt zijn woorden, zoekt soms even naar de juiste formuleringen om dan 
met een treffende opmerking of passende beeldspraak te komen. Iets dat veel 
parochianen zullen herkennen. Als we vragen wat de vele loftuitingen vanuit zijn 
oude parochie met hem doen, reageert hij met de kenmerkende bescheidenheid. 
Hij wimpelt ze af door te wijzen op de tijdgeest: 

“Toen ik in 1975 pastor werd, was er bij velen het gevoel: “We mogen onze pastor 
niet alleen laten staan!” Er was grote bereidheid om samen de schouders eronder 
te zetten. Tegelijk was er ook - en dat hoorde ik heel duidelijk op een ouderavond 
over het Vormsel - de wens naar verdieping, en naar activiteiten waarmee je 
elkaar als medeparochianen kon ondersteunen. Er was in feite nog niet veel in 
Glanerbrug op het gebied van de liturgie en de diaconie. 
Tegelijk zag je ook dat jonge moeders meer vrije tijd kregen en ook iets wilden 
doen binnen de parochie. Vrouwen wilden meepraten en meedoen binnen de 
parochie. Bovendien was ook de binding met de kerk in die tijd nog heel groot. 
Het was voor de meeste parochianen vanzelfsprekend om in het weekend naar 
de kerk te gaan. Dat alles heeft er, denk ik tenminste, voor gezorgd dat het 
pastoraat in Glanerbrug ook iets van alle parochianen samen werd.” 

Hendriksen voelt zich in Glanerbrug als een vis in het water en natuurlijk kost het 
hem moeite om in 1981 alles wat is opgebouwd, achter te moeten laten. Maar ook 
in Oldenzaal wacht de mooie uitdaging om de Emmausparochie op te bouwen. 
Dat lukt en anno 2021 beschouwt hij zijn Glanerbrugse en Oldenzaalse jaren als 
de meest bijzondere tijd van zijn pastorale leven. Omdat er zoveel elan was! 
Omdat er zoveel bereidheid was om de dingen met elkaar aan te pakken! 
De ontvangst in Glanerbrug in 1972 voelde als een warm bad. Pastoor Egberts 
was een gezellige man, die veel ruimte gaf en ook de pastorie was mooi en ruim. 
Alleen dat bed: 

“De pastorie was een verademing vergeleken met die in mijn vorige parochie. 
Alleen dat bed… Op de kamer die voor mij bestemd was, stond een bed van voor 
de oorlog met een compleet doorgezakte bodem. Daar kon ik met de beste wil 
niet op gaan liggen. Van zolder heb ik een andere bedbodem en een matras 
gehaald (ook geen besten trouwens) en die samengevoegd. Dat lag wel aardig 
zo, maar toen ik in 1975 de pastorie helemaal voor mij alleen had, heb ik als 
eerste een nieuw bed gekocht.” 

Die ruime pastorie bleef niet alleen voor de pastor. Er werd ook vergaderd, er 
waren bijeenkomsten en de parochiekrant werd er gemaakt. Pastor Hendriksen 
daarover: 

“In mijn vorige parochie was er al een soort parochiekrantje. Dat idee heb ik toen 
in Glanerbrug doorgezet met instemming van pastoor Egberts die het ook zag 
zitten. In het begin, dat was in 1972, was het een informatieblaadje. Ik tikte de 
tekst op een stencil en draaide het af op een machine die ik tweedehands op de 
kop getikt had. Nog geen elektrische trouwens, dus ik draaide alles met de hand 
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af. Later werd dat beter en werd het typewerk overgenomen door Marina Muller 
en Wil Vonder en het stencilwerk door Gerard de Wals. En bij het 75-jarig bestaan 
van de parochie kwam daar toen ook de Parochiekrant-extra bij met een eigen 
redactie. Je moet eerst zelf zorgen dat iets lukt en dan nemen anderen het wel 
over. Dat is gelukt.” 

Het zijn mooie jaren, die tijd in Glanerbrug. Spannend ook, omdat je aan iets 
nieuws begint en niet weet of het gaat lukken. Maar door samen op weg te gaan, 
groeit er iets en juist omdat je aan iets nieuws begint is er ook niet de ballast van 
“oud zeer”. Dat werkt verfrissend. Soms lukt het dan om diepere waarden door te 
geven. Bijvoorbeeld in de bijeenkomsten met de bijbelgroep. Aan de hand van 
een bijbelverhaal werd gesproken over wat dat verhaal, wat die boodschap 
daarvan met de deelnemers deed. Dan kwam het ook op gevoelens en werden 
diepere lagen aangeboord in de veilige geborgenheid van de groep. 

Kostbare momenten, die de 83-jarige ook na al die jaren nog steeds koestert. 
Helaas is er van het vele opbouwwerk uit de jaren ’70 nu niet veel meer over en 
dat verdriet Hendriksen. Hij denkt dat het onder anderen te maken heeft met de 
keuzemogelijkheden die met name jongeren kregen: de kerkgang werd niet meer 
afgedwongen. Op zichzelf een goede zaak, maar het leidde ook tot vervreemding. 
Bovendien werd de sfeer rond het “kerk-zijn” negatiever. Het lijkt wel of mensen er 
niet meer voor durven uit te komen dat ze nog naar de kerk gaan. En,… we zijn 
steeds individualistischer geworden. Er is een sfeer ontstaan van “Je moet voor 
jezelf opkomen, want een ander doet het niet voor je”. Overal zie je die 
geldingsdrang: in de politiek, maar ook bij verenigingen en zeker op de TV. Je 
moet laten zien dat jij (en jij alleen) de beste bent en anderen,… die kun je daarbij 
gerust negeren of zelfs kleineren. Dat stuit onze gesprekspartner misschien nog 
wel het meest tegen de borst: 

“Het geloof is iets heel kostbaars: God houdt van je! Je bent aanvaard zoals je 
bent met al je mogelijkheden, maar zeker ook met al je beperkingen. Bij God is 
vergeving, geen afrekening! Wij worden omringd door meer dan geld en goederen 
alleen. Het goddelijke is overal om ons heen. De roepstem van God, de H. Geest, 
gaat door mensen heen. God raakt mensen ook in deze tijd! Het katholieke geloof 
groeit wereldwijd nog steeds, maar dan vooral in de niet-westerse landen. 
Misschien omdat men daar gemakkelijker open staat voor het kostbare van 
het geloof en dat men daar nog wel durft te vertrouwen op het goddelijke…..” 

Misschien ook wel omdat daar nog het gevoel heerst dat men het SAMEN moet 
doen. Hetzelfde gevoel dat hem raakte toen er in zijn geboorteplaats Fleringen 
een nieuwe kerk gebouwd moest worden en de hele gemeenschap de schouders 
eronder zette om dat te realiseren. Hetzelfde gevoel dat hem inspireerde om in 
Glanerbrug en later ook in Oldenzaal mensen te uit te nodigen om met hem op 
weg te gaan. Harry Hendriksen heeft er plezier in om de herinneringen op te 
halen en voorziet ontwikkelingen van doordachte commentaren. Uit iedere nieuwe 
dag die hem door zijn Schepper wordt gegeven haalt hij iets positiefs: 
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“Ik ben blij dat ik nog zo gezond ben en van mij mag het nog wel een tijdje zo 
blijven. Het leven is net een snoerenkrans, zeg ik wel eens. Iedere dag komt er 
een kraaltje bij. En altijd is er wel iets kostbaars te zien aan het kraaltje van die 
dag. Daar mag je je over verheugen. Dat mag je koesteren!” 

Ter afsluiting van dit boeiende gesprek op die 1e november in het voormalige 
klooster te Didam, een passend fragment uit een prachtige column die de pastor 
in 2019 schreef: 

“Oktober, de oogstmaand, kun je afbeelden als een mand vol appels die je van 
een boom hebt geplukt. Een mand vol prachtige exemplaren met daartussen ook 
onvolgroeide of beschadigde. Met dat beeld kan ik ook terugkijken op mijn 
levensjaren. Het is als een mand vol gave gebeurtenissen, maar daartussen ook 
gekwetste of onvolgroeide vruchten.” 

Was getekend: Harry Hendriksen, priester van het aartsbisdom Utrecht en pastor 
te Glanerbrug van 1972-1981, een man die we met recht en reden een Kraal van 
onze rozenkrans mogen noemen. 

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.  

06 – 12 dec.  Pastor Berbée   27 – 02 jan. Pastor Rekveld 
13 – 19 dec.  Pastor Rekveld   03 – 09 jan. Pastor Berbée 
20 – 26 dec.  Pastoor Daggenvoorde   10 – 16 jan. Pastor Rekveld 

Uitnodiging - Dag van het Jodendom 

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert 
de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom 
Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende 
twee lezingen: 
 
Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap, door Dr. Leo 
Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST) en 
Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn 
tijd, door Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en 
Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST). Datum: 
zondag 23 januari 2022. Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de 
Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht. Aanvang: 15.00 uur.  
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De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Gelieve u op te geven bij mw. M. Seegers, 
receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m 
vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur). Van harte welkom! 

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter. 

Voorbereiding op de bisschoppensynode over de kerk 
Misschien wel de grootste hearing in de geschiedenis 

Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het samen 
verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk; de verkondiging van het 
evangelie. Een zaak van ons allemaal. Want Kerk-zijn is principieel dat we samen 
optrekken. Ieder met eigen taak en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen 
talent en levenservaring als gelovige. Voor een synodale Kerk. Zo heet de 
bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt. Synodaal betekent samen 
in overleg. Alle gelovigen zijn geroepen, en worden dus opgeroepen om aan de 
voorbereidingen van de synode mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk. 
Door ons Doopsel en Vormsel kunnen we dat ook. De Geest beweegt ons 
allemaal. De paus wil daarom dat alle parochies gesprekken houden over de 
gemeenschap die onze wereldkerk is, over hoe we er allemaal onderdeel van zijn, 
en over de missie van de kerk, dat we ook daaraan allemaal meedoen.  

De bisdommen in Nederland hebben drie gespreksthema’s vastgesteld: 1. Vieren 
2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie 3. Dialoog in Kerk en Samenleving. 
En er zijn vertalingen gemaakt van de documenten van de Paus. Over hoe de 
besprekingen bedoeld zijn. Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken 
zijn. Geen discussiebijeenkomsten. Hij spreekt van een wereldwijde ‘luisterfase’. 
Om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft. Van die gesprekken 
worden aantekeningen gemaakt. We kunnen twee a4’tjes insturen. Stel je dat 
voor; vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input voor de bisschoppen-
synode. We zullen binnenkort uitnodigingen voor die gesprekken 
sturen, posten en plaatsen. Graag tot horens, bij wat onderdeel is van 
misschien de grootste wereldwijde hearing (een horen) ooit.  

Pastoor Daggenvoorde. 

Niet doorgaan Oecumenische Kerstviering 
Vanwege de beperkingen ten aanzien van het geoorloofde aantal personen heeft 
de organisatie van de oecumenische kerstviering voor ouderen moeten besluiten 
deze viering niet door te laten gaan. De beperkingen die gelden maken een 
goede organisatie niet mogelijk. Helaas. Volgend jaar zullen we, als de 
omstandigheden het toelaten, u weer van harte begroeten. 

Namens de organisatie, Berti Hesselink. 
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‘Op weg naar Kerstmis’ 
Een adventsmoment met zang en woord 

Zaterdag 18 december 2021 19:00 – 20:00 
u. m.m.v. gemengd koor St. Caecilia van de 
H. Maria Geboortekerk in Losser, 
trompettist Henk Filipsen. 

‘Op weg naar Kerstmis’. Met dit thema 
willen we een uurtje samenkomen om met 
prachtige kerstmuziek en enkele teksten en 
gedichten een sfeervolle voorbereiding op het naderende kerstfeest te beleven. 
Het gemengd koor St. Caecilia onder leiding van dirigent en organist Carlo van 
den Beld brengt bekende kerstliederen ten gehore, afgewisseld door mooie 
trompetklanken van trompettist Henk Filipsen.  

Voor dit adventsmoment is iedereen van harte uitgenodigd, zowel alle 
parochianen van Maria Vlucht (uit zowel Losser, Lonneker, Glanerbrug 
als Overdinkel), alsmede andere belangstellenden. Gaat u ook mee, samen met 
ons Op weg naar Kerstmis…? 

Bij het verlaten van de kerk is er een collecte, hiervoor staan bussen achterin de 
kerk. Voor uw gift hartelijk dank! Wij wensen eenieder een Zalig Kerstfeest en een 
Voorspoedig 2022. 

Locatieraad Katholiek Losser, 
Gemengd koor St. Caecilia. 

P.s.: de geldende coronaregels zijn van toepassing. Mondkapje op bij 
binnenkomst van de kerk en voldoende afstand bewaren. 

Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd voor de kerstviering op woensdag 15 
december 2021. Het begint om 14.30 uur in het parochiehuis (naast 
de kerk) in Glanerbrug.  

Na de viering is er nog een gezellig samenzijn. Indien u gehaald wilt 
worden, belt u dan onderstaand telefoonnummer. De viering is 
uiteraard onder voorbehoud en met inachtneming van de dan 
geldende coronaregels. 

Mariëtte Vloedbeld, 053-4612291. 
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Bevrijd, op weg naar het licht 
Ze sloeg even de ogen op en keek de kamer in die nu 
verlicht werd door twee schemerlampen. Elk voorwerp 
in die kamer droeg een herinnering: de vakantiefoto’s, 
de boeken in de kast en vooral de vele werkstukken van 
de kinderen. Allemaal herinneringen aan een leven dat 

ten volle geleefd was, dat eigenlijk veel te kort was geweest en dat nu 
onherroepelijk zijn einde naderde. De tranen die ze om dit aanstaande afscheid 
had gelaten, waren gedroogd. Haar lichaam was op en kon niet meer verdragen. 
Het was goed zo. 
  
Een aantal jaren geleden had ze te horen gekregen dat ze ernstig ziek was en dat 
haar tijd beperkt was. Maar bij dat vonnis kon en wilde ze zich toen niet 
neerleggen. Er was nog zóveel te doen en haar kinderen konden haar onmogelijk 
missen. Nee, zij niet! Ze klampte zich vast aan iedere strohalm en een ervan 
bleek een reddingsboei. Ze kreeg perspectief en stortte zich met al haar energie 
en daadkracht op het mooier en beter maken van de wereld.  

Mooier en beter voor haar eigen kinderen, maar eigenlijk ook voor alle kinderen 
wereldwijd. Mensen werden getroffen door haar strijdlust en bevlogenheid en 
raakten er op hun manier ook door geïnspireerd. Ze zag haar kinderen opgroeien 
en genoot van hun levens en hun verhalen. De toekomst die eens zo duister leek, 
bood weer licht. En toen kwam als een mokerslag de ziekte terug.  

Reddingsboeien werden strohalmen die nu verwaaiden, de een na de ander. 
Maanden van angst, van pijn en vooral van verdriet volgden. Afscheid van 
vrienden, familie, van haar geliefde en van hun kinderen. Wat een opgave! Maar 
dat was nu allemaal achter de rug in dit stille moment toen de nacht langzaam 
begon te wijken.  

Gelukkig zat hij naast haar. Hij die alles had meegemaakt en meebeleefd. Die had 
meegehuild en soms niets anders kon doen dan stil naast haar zitten. Ze merkte 
dat het nu snel ging. Heel snel. Een allerlaatste gedachte aan hem en aan de 
kinderen flitste door haar heen; die waren nu in Gods hand. Met die mooie 
gedachte in haar hoofd ging ze, bevrijd van angst, zorgen en pijn, op weg naar 
het stralende en wenkende licht.  

Veel licht gewenst in het nieuwe jaar. 

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:  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Voorz. vacant 
 Secr. vacant 
Parochiekrant: Leden: Marije Vinke 
Redactie / copy: J. Kwakman Feya Bakker, 06-15891525 
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of  
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Misdienaars: 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Miranda Gouma, misdienaars@live.nl 
ook mogelijk via secretariaat  
 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 
Dameskoor: 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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