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Pasen, Lumen Christi
Wij vieren dat het Leven van Jezus niet gevangen kon worden gehouden
door de dood.En zingen dat uit:
“Leeg is het graf, Hij leeft voortaan, alleluja!”
De paasvreugde van christenen is niet als uitlachen zoals kinderen doen.
Verre van dat.
Wij nemen de dood uiterst serieus; kijken er niet van op, en niet bij weg.
Zie maar hoe we ons hebben voorbereid op Pasen.
Met het askruisje hebben we uitgedrukt dat wij stervelingen zijn; geen goden.
En dat afsterven ons leven vruchtbaar maakt.
'Snoeien om te groeien', noemen ze dat in de tuincentra.
Wij voorkomen scheefgroei van onszelf door ons te verbinden met God en met
anderen. Toeleg op gebed en aalmoes is het devies.
En zie ook:
We branden kaarsen voor de mensen in Oekraïne en in Rusland.
We bieden hulp en opvang. En staan voor hen op. Zoals we deze week, vlak voor
Pasen, stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.
Elk leven van liefde voor God en de naaste brengt een zeker sterven met zich
mee. Daarin gaan we beslist ten onder, en dat voelt angstig.
Toch zullen we erin niet gevangen blijven of verloren gaan.
Mensen die het ervaren hebben zeggen dan:
‘je komt er door, je komt er uit, je wordt er sterker van’
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Wie zich waagt aan de sterfelijkheid en de kleinheid van zichzelf
én aan het leed van anderen, zal Leven! De apostel Paulus heeft dat ervaren.
In een van zijn brieven durft hij de dood daarom uitdagend vragen:
‘dood waar is nu je angel ?!’
Durf jij het ook aan, om te gaan leven? En je te wagen aan dat waarvoor je als de
dood bent? Durf je de tegendraadse logica van Christus te leven; verliezen om te
winnen, gebroken worden, om weer heel te kunnen zijn?
Zalig Pasen!
Paul Daggenvoorde, pastoor

Vieringen
Vr.

15-04 19:00

Goede Vrijdag
Lijdensverhaal met de parochiële werkgroep m.m.v.
het herenkoor.

Zo.

17-04 10:30

Eerste Paasdag
Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld
m.m.v. het herenkoor.
Intenties: Lisanne Laura Engels; Germaine HeringVolmbroek; Familie Olde Hengel-Pots; Sientje Olde
Hengel; Phiely Kaptein-van der Waarde; Annie, Eddie,
Paul en Jurgen; Herman Koenders; Truus MetternichEbberink; Astrid Willemse-Barends; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka
Hammer-Steggink; Jos Weierink; Bennie Rekers.

Vr

06-05 10:00

Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.
Viering in het parochiehuis.

Zo

08-05 10:30

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde, m.m.v.
het herenkoor.
Intenties: Germaine Hering-Volmbroek; Familie Olde
Hengel-Pots; Sientje Olde Hengel; Phiely Kaptein-van der
Waarde; Annie, Eddie, Paul en Jurgen; Herman
Koenders; Truus Metternich-Ebberink; Astrid WillemseBarends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van
Dijk-Hulsmeijer; Inka Hammer-Steggink; Jos Weierink;
Bennie Rekers.

Wo

18-05 14:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.
Ouderen Ontmoetingsmiddag / ziekenzalving of zegening
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Van uw Locatieraad
We zijn blij verrast door de grote opkomst van parochianen op maandag 21
maart. Dat geeft aan dat het reilen en zeilen van de parochie Glanerbrug veel
mensen nog steeds ter harte gaat.
Bijzonder verheugend was het ook dat op die avond een redelijke groep mensen
heeft aangegeven om iets te willen doen binnen de parochie. We hebben
intussen de eerste gesprekken gevoerd en zoals het er nu uitziet zijn er
vrijwilligers die zich willen gaan bezig houden met de viering van Allerzielen en
ook met de vieringen voor de 4e zondag van de maand. Dat geeft de burger
moed!
Tijdens die avond hebben zich ook mensen opgegeven die bereid zijn om mee te
werken aan het ophalen van de kerkbijdragen en elders in dit blad vertelt Herry
Beernink iets over de gang van zaken mbt de kerkbijdragen.
Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst van 21 maart is te vinden op de
website van MariaVlucht.
Op maandag 2 mei is er een vervolgbijeenkomst van deze en dan zullen we de
resultaten van de eerste avond voorleggen en zullen we ons buigen over de
financiële toekomst van de parochie en over de toekomst van onze gebouwen.
Deze tweede bijeenkomst begint ook om 20.00 uur en plaats van handeling is
wederom ons eigen parochiehuis.
Dat waren de berichten van uw locatieraad. Voor vragen/opmerkingen kunt u
terecht bij de leden van de raad.
Namens de locatieraad,
Marcel Brueker, interim voorzitter

Waar blijven onze centen?
Wij ontvangen nogal eens opmerkingen over de
tenaamstelling van onze rekeningen. Een aantal jaren
geleden is de naamcontrole ingevoerd bij de
Nederlandse banken en het kan dus gebeuren, dat er de
melding verschijnt “Deze rekening staat op naam van
R.K. Parochie Maria Vlucht te Losser”.
De verklaring daarvoor is eenvoudig. Alle rekeningen van onze parochie Maria
Vlucht hebben één en dezelfde tenaamstelling, omdat het om zakelijke
rekeningen gaat. De Rabobank maakt daarbij geen onderscheid tussen de
diverse locaties. De eigenaar van deze rekeningen is de R.K. Parochie Maria
Vlucht en alle rekeningen hebben dan ook die tenaamstelling!
Echter: maakt u geld over op rekening NL30 RABO 0130 3042 71 of op rekening
NL86 RABO 0130 3749 46 dan komt dit geld geheel ten goede aan de locatie
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Glanerbrug. Laat u zich dus niet in de war brengen door de melding! Het geld is
voor onze geloofsgemeenschap!
Hetzelfde geldt overigens ook voor de rekening van onze begraafplaats NL56
RABO 0168 7942 76. Ook hier kunt u dezelfde melding krijgen, maar het geld dat
u stort op deze rekening is voor de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap.
De penningmeester.

Wij luiden uit!
Na de eucharistieviering van 8 mei zullen we in
het parochiehuis officieel afscheid nemen van
twee leden van de raad. En dat zijn niet de
minsten! In het parochiehuis zullen we die
ochtend Mien Besseler en Gerard Hammer
danken voor hun jarenlange inzet voor de
geloofsgemeenschap Glanerbrug en worden parochianen in de gelegenheid
gesteld om de twee scheidende raadsleden te bedanken en de hand te drukken.
We hopen dat veel parochianen van deze gelegenheid gebruik zullen maken;
Gerard en Mien hebben dat wel verdiend!
Namens de locatieraad,
Marcel Brueker, interim voorzitter.

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.
In het kerkblad “Rondom de toren” van de protestantse kerk Glanerbrug staat
een uitgebreid verslag over de financiën. Daaruit blijkt dat er over 2021 een
verlies van ongeveer €1500,= is geleden en dat de energienota steeg met maar
liefst €1100. Voor 2022 is door gemeenteleden in het kader van de actie
Kerkbalans al een bedrag van € 45.500 toegezegd en dat is iets minder dan in de
voorgaande jaren. De opbrengst van de collectes gedurende de 40-dagentijd gaat
naar hulpprojecten aan Oekraïne en op 27 maart was er een “dialectdienst”. De
aanschaf van zonnepanelen op het dak van de kerk loopt toch iets moeizamer
dan gehoopt. Maar onze buren geven niet op wat dit betreft!
In Overdinkel kunt u op Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg meelopen en
meebidden in het Gerardus Majella Park. Pastor Rekveld is voorganger.
’s Avonds om 20.00 uur brengt koor Dynamique delen uit de musical Jesus Christ
Superstar in de kerk.
Redactie.
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Van de pastoraatgroep

“5 voor 12”

Letterlijk en figuurlijk. Op moment van schrijven is het
namelijk 23:55 uur. Ik ben al enige tijd thuis van de
parochie-avond (21 maart jl). Maar de slaap kan ik nog niet
vatten, er speelt nog teveel in mijn hoofd...
Allereerst vond ik het prachtig om te zien dat we op deze
avond met velen waren samengekomen, om gezamenlijk te kijken naar de
toekomstvisie voor Glanerbrug. De locatieraad was duidelijk: van sluiting is geen
sprake. Maar... er moet wel iets veranderen. Zelf gooi ik het omstreden punt er
wel in: sluiting van onze kerk. Een serieus punt waar wel over nagedacht moet
worden. Want, waar staan we over vijf jaar? En, niet geheel onbelangrijk, welke
vrijwilligers staan er dan nog? Wie van het pastorale team is er dan nog
aanwezig? En wanneer er nu enkele vrijwilligers zich aanmelden, hebben we dan
over vijf jaar weer eenzelfde parochie-avond met dezelfde probleemstelling? En
voor Glanerbrug blijkt het dan (figuurlijk) 5 voor 12 te zijn.
Het grote probleem blijkt het vrijwilligersaantal te zijn, gezamenlijk met het
financiële aspect.
Op dit moment hebben we toch best een grote groep vrijwilligers verdeeld over de
verschillende werkgroepen. Echter, de aankomende jaren zal het pastorale team
waarschijnlijk gaan slinken en zal er steeds meer werk bij de vrijwilligers komen te
liggen. En laten we realistisch zijn, de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is
helaas geen 30 lentes jong....
Hoe realistisch is het, dat 'de nieuwe generatie' deze column überhaupt leest?
Dat de aankomende 5 jaar, jonge parochianen en gezinnen weer naar de kerk
gaan? En dan niet alleen met Pasen of Kerstmis? En wanneer men dan toch naar
de vieringen komt, hoe realistisch is het dat zij zich zullen aanmelden als
vrijwilliger? Persoonlijk acht ik de kans op nihil.
Is het dan al definitief? Gaat onze kerk na 119 jaar haar deuren voorgoed sluiten?
En wanneer deze deuren sluiten, wat gebeurt er dan met onze geloofsgemeenschap? Kunnen we dan nog verder in het parochiehuis? Ik durf bijna geen
uitspraken meer te doen. Mijn hoofd zit vol en er valt nog voldoende te
bespreken. En ondertussen hoop en bid ik op een klein beetje hulp van boven....
Namens de pastoraatgroep
Feya Bakker-Bosch
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Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 28-05 t/m 08-07) graag
inleveren vóór donderdag 12 mei 2022.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.

Zorgelijk! Toch een lichtje in de duisternis?
De oproep van de locatieraad in de vorige parochiekrant is overgekomen en de
opkomst op de meepraatavond van 21 maart overtreft ruimschoots de
verwachtingen. De achterzaal van het parochiehuis zit vol en de tussenwand
wordt geopend om de belangstellenden te kunnen herbergen. Als alle ongeveer
85 aanwezigen iets na achten een plekje hebben gevonden, opent Marcel
Brueker de avond. In zijn “epistel” zoals hij het zelf noemt, vertelt hij over het
aanstaande aftreden van de raadsleden Mien Besseler en Gerard Hammer, om
vervolgens over te schakelen naar het doel van de avond: Samen komen tot een
bloeiende parochie in de toekomst.
En dat wordt nog een hele klus. Allereerst zijn daar de financiële zorgen. De
parochie komt ieder jaar zo’n €30.000 te kort en dat kan niet meer worden betaald
uit de reserves, want die zijn op een slordige € 2000,= na ook bijna op. Herry
Beernink geeft aan dat van de 3500 parochianen er niet veel meer dan zo’n 500
mensen meedoen in de kerkbijdragen en dat die bijdragen al jaren geen gelijke
pas meer houden met de sterk gestegen uitgaven van de parochie. Hennie
Nijenhuis stelt -zoals hij dit ook al in een interview deed- dat de parochie meer is
dan het stenen gebouw en dat er in het parochiehuis heel goed vieringen kunnen
worden gehouden. Zijn betoog maakt indruk en kan rekenen op brede
instemming, gelet op het applaus na zijn praatje. Is dit een bewijs dat veel
aanwezigen niet meer per se willen vasthouden aan het kerkgebouw als plek om
samen te komen?
De tweede grote zorg is het schrikbarende tekort aan vrijwilligers. Vooral op het
parochiesecretariaat, in de locatieraad en in de pastoraatgroep zijn mensen
nodig. En snel ook. Tijdens de bijeenkomst bieden aanwezigen hun diensten aan
en geeft hoop. Maar of daarmee alle personele problemen zijn opgelost is nog de
vraag. Marcel Brueker vertelt blij verrast te zijn door de grote opkomst van de
parochianen en de bereidwilligheid van velen. Hij vertelt dat er vervolgavonden
zullen komen die dan met name de financiële toekomst van Glanerbrug als
onderwerp zullen hebben. En met die mededeling gaat het gezelschap uiteen.
Redactie.

Waarom geloven mensen in God?
Het kost niks en je maakt kans …
op een wonder
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Kralen van de Heiligste Rozenkrans
Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende
houden of hielden.
“Je kon toen nog gewoon met een mes naar school komen!”
Op de
september 1922 is het met zo’n 18 graden nog aangenaam
nazomerweer. Voor de ongeveer 250 kinderen die op deze dag voor het eerst
naar de splinternieuwe St.Gerardusschool aan de Kerkstraat gaan, zit de
zomervakantie er op. De tijd van leren breekt aan.
Honderd jaar zijn sindsdien verstreken. Oorlog, bezetting, crises, ontkerkelijking
en een echte pandemie hebben de wereld getroffen, maar de St.Gerardusschool
heeft dat alles en nog veel meer doorstaan. In september 2022 viert de school het
100-jarig bestaan en met oud-leerling, oud-leerkracht en oud-directeur John
Koenders kijken we terug op zijn leven en op de school waaraan hij zovele jaren
verbonden is geweest.
John Koenders wordt op 10 augustus 1947 geboren aan de Dr.Stamstraat 78.
Hier, dan nog aan de uiterste rand van Glanerbrug, brengt hij een onbezorgde
jeugd door. Vader Bernard knipt kleine kinderen kale/knappe koppen, moeder
Koenders zorgt voor het huishouden en met zus Reinet is het gezin compleet te
noemen. We blikken met de nu 74-jarige terug op zijn lagere schooltijd en dat
zorgt voor sappige verhalen en anekdotes.
26e

“Ik weet nog goed dat ik bij zr. Ivo zat en dat we in een lokaaltje zaten in het
gebouw achter de vereniging. Op de lagere school kreeg ik een keer straf omdat
ik in de klas “Hey Herman” had geroepen naar mijn neef. Toen moest ik naar het
hoofd van de school, meester Nijkamp. Ik was zó bang voor die man, dat ik het
letterlijk in mijn broek deed van angst! Bij juffrouw Jo moesten we een keer in de
maand op vrijdag de banken schuren. Dat weet ik nog goed! En kladpapier moest
je bij Jo helemaal opgebruiken. Als je om een nieuw blaadje vroeg en er was nog
ruimte over dan moest je daar een aantal keren “locomotiefje” op schrijven. Wat
het meeste indruk heeft gemaakt, dat waren de vertellingen van meester Van
Goethem over de 80-jarige oorlog. Geweldig! Regelmatig kwam ook de pastoor of
kapelaan op school en t/m de 4e klas moesten we ook nog de catechismus leren.
Naar de schoolmis hoefde ik niet. Ik was misdienaar op het klooster en dat was
genoeg. Nou, met de 400 missen die ik per jaar diende, was het ook echt wel
genoeg. Wat ik me nog goed herinner dat was het biechten: met de hele klas naar
de kerk om dan bij de pastoor of kapelaan in het hokje je zonden op te zeggen.
De school was toen een echte jongensschool. Strak georganiseerd en met hele
duidelijke regels en afspraken. Bijzonder was dat je gewoon met een mes naar
school kon komen om “landkappen” of mesje-pinkelen” te doen. Dat kon toen
allemaal nog…..”
Na de lagere school bezoekt John de MAVO en daarna de Kweekschool. In 1975
-na een kort uitstapje op het voortgezet onderwijs- komt hij als leerkracht van de
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6e klas terug op zijn “oude school”. Het weerzien met zijn oud-leerkrachten
verloopt soepel en probleemloos. De periode van leerkracht bovenbouw wordt
gekenmerkt door de verhuizing van de Kerkstraat naar de Pastoor Meijerstraat. In
deze tijd neemt de betrokkenheid van de ouders toe en de band met de kerk af.
John over deze twee dingen:
“ Ik weet nog heel goed dat we nieuwe katechese-projecten gingen doorspreken
met het team van De Troubadour onder leiding van pater Roelink. Dat waren
bijzondere en vaak ook wel boeiende bijeenkomsten. In die tijd deed nog de hele
klas de 1e H.Communie en ook het Vormsel. Er waren vieringen in de Goede
Week en iedere woensdagmorgen was er een schoolmis. Dat had wel iets, vond
ik. Langzaam maar zeker werd dat minder. De pastor kwam niet of nauwelijks nog
op school en ook de schoolmissen werden afgeschaft. En op dit moment is er
volgens mij bijna niets meer van dat katholieke stempel over. De verschillen met
het openbaar onderwijs worden steeds kleiner. Of dat erg is? Ik weet het niet, het
komt ook gewoon door de veranderende omstandigheden; wie gaan er van de
ouders (laat staan van de kinderen) nog regelmatig naar de kerk? Dat kun je
jammer vinden, maar het is nu eenmaal een gegeven waar je rekening mee moet
houden. Wat die betrokkenheid van de ouders betreft; dat is een hele goede
ontwikkeling geweest. Zo begrijp je sneller en beter waarom een kind is zoals hij
is en hoe je hem/haar het beste kunt helpen.”

In 1981 wordt schoolhoofd Heinz Heilen ziek en John wordt waarnemend hoofd.
In 1985 stopt Heilen definitief en benoemt het bestuur John tot directeur van de
St.Gerardusschool. Het zullen tweeëntwintig roerige jaren worden. De eerste
computer (een Commodore 64!) doet zijn intrede, steeds meer collega’s gaan
part-time werken, de regels en voorschriften van de overheid rijzen de pan uit en
de werkdruk neemt navenant toe. Onze gesprekspartner blikt ondanks alles met
voldoening en tevredenheid terug op zijn lange directeurschap:
“Ja, ik ben er trots op als ik van zoveel oud-leerlingen en ouders hoor dat ze een
hele mooie tijd op de Gerardus hebben gehad. We hadden ook al die jaren een
heel mooi team. Kijk, er is altijd wel eens iets dat minder goed loopt, maar we
kwamen er altijd weer samen uit. En niemand deed er moeilijk over als er een
extra uurtje moest worden gewerkt. Die inzet en betrokkenheid van de
leerkrachten en die goede onderlinge sfeer, dat merken leerlingen en ouders.
Zeker weten!”
Het zijn ook de jaren van de fusie met de St.Franciscusschool voor
woonwagenbewoners in 1995, van het grote jubileum in 1997 en van de
nieuwbouw van de school. Allemaal zaken waaraan John een wezenlijke bijdrage
heeft geleverd. Vooral de nieuwbouw van de school in 1999-2000 kost veel
(overleg) tijd en energie. Maar als de nieuwbouw uiteindelijk naar ieders
tevredenheid is afgerond en als pastor Alink de school op 6 oktober 2000 officieel
heeft ingezegend, is er in heel onderwijsland geen tevredener mens te vinden dan
John Koenders. En met reden!
8

Niet onvermeld mag blijven dat de directeur van de St.Gerardus ook een aantal
jaren namens de twee basisscholen lid is van het parochiebestuur en dat hij ook
nog een jaar of vier voorzitter is van de afd. handbal van Avanti-Wilskracht. Een
drukbezet man, zeker in die tijd, die John Koenders.
Behalve de bouw en ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw is bij John
toch vooral het grote jubileumfeest in september 1997 in herinnering gebleven.
De school bestaat dan 75 jaar en dat wordt groots gevierd. Alle teamleden
organiseren een specifieke activiteit en tezamen wordt het een geweldige
feestweek voor leerlingen, ouders en voor de reünisten. Dat er voor een van die
reünisten geen “wel thuis” is weggelegd, drukt helaas een blijvend stempel op de
verder zo geslaagde feestelijkheden.
Na zijn afscheid als directeur van de St.Gerardusschool in 2007 is John betrokken
gebleven bij het onderwijs en bij de scholen, al was het alleen al omdat de
kleinkinderen allemaal naar school gaan. Maar ook omdat John nog regelmatig
hand- en spandiensten verricht voor het bestuur en omdat hij ook een stukje
administratie verzorgt op De Troubadour. De vrije tijd wordt verder gevuld met
veel wandelen en fietsen en met tuinieren. En,…met “Automaatje” een project van
Alifa waarbij ouderen of hulpbehoevenden naar een zorgverlener worden
gereden.
Keren we ten slotte nog een keer terug naar de school waaraan hij zo lang
verbonden is geweest en waaraan hij leiding heeft gegeven. De vraag is of hij
dingen anders had willen doen en of hij nog een wens heeft voor de 100-jarige:
“Ik zou het allemaal zo weer over willen doen! Ik kijk met een heel tevreden
gevoel terug op die jaren en ik denk niet dat ik veel dingen anders zou hebben
gedaan als ik het over mocht doen. En wat mijn wens betreft, hoop en wens ik dat
de school verder gaat op de ingeslagen weg en dat ze goed onderwijs blijft
bieden aan de kinderen. Zoals dat al honderd jaar gebeurt, want alle kinderen
verdienen goed onderwijs!”
Was getekend John Koenders, schooldirecteur in ruste. Een man die met recht en
reden trots mag zijn op wat hij al die jaren samen met zijn team voor kinderen en
ouders heeft gedaan. Hij heeft veel voor de school betekend. Misschien wel meer
dan menigeen vermoedt.
Redactie

Voor actuele informatie over de
jubileumactiviteiten en voor foto’s uit
de geschiedenis van de
St.Gerardusschool is een
Facebookpagina aangemaakt:

St.Gerardusschool 100 jaar
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Strak werk!
Heldere lucht, stralende zon en een aangename
temperatuur de gehele dag; ideale
omstandigheden dus om buitenshuis te werken.
Zaterdag 26 maart beginnen drie werknemers
van Germeraad aan een flinke klus: de grote
heg aan de zuidkant van het kerkhof moet er uit.
Diverse vrijwilligers van onze eigen
kerkhofgroep, waaronder uiteraard de beheerder zelf, zien nauwlettend toe op het
verloop van de werkzaamheden en verrichten de nodige hand- en spandiensten.
Het werk vordert gestaag. Nog voor de middagpauze is de hele heg plat. Een lid
van de kerkhofgroep ontfermt zich over twee antieke bierpullen die hij heeft
gevonden onder de heg en een veldmuisje beziet met grote oogjes wat het
geweld van de machines heeft aangericht. Alle bomen worden afgevoerd naar de
grote container vlak bij de spoorwegovergang en rond 18.00 uur keert de rust aan
de Kerkstraat terug. Duidelijk is nu pas goed hoeveel ruimte de enorme heg al die
jaren in beslag heeft genomen en hoeveel ruimte er nu is ontstaan.
De eerste dagen van de nieuwe week worden gebruikt om de grond te bewerken,
een keurig hek te plaatsen en nieuwe coniferen te planten. Op woensdag 30
maart zijn ook die klussen geklaard. Het enige dat nu (begin april) nog moet
gebeuren is het inzaaien van gras aan beide kanten van de nieuwe heg. Maar
daarvoor moet eerst het weer even mee werken. Benno Masselink, de beheerder
van de het kerkhof, kan met een tevreden gevoel op de gang van zaken
terugkijken zowel wat betreft het resultaat alsmede het verloop van de
werkzaamheden. Onze begraafplaats ligt er zo vlak voor Pasen prachtig bij.
Redactie.

Kom eens tot rust in een klooster! Voor 50-minners
We zijn te gast bij de franciscanen in Megen ( Noord Brabant). Hier woont een
kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een
weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je
hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers van de broeders.
We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden.
Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Dit keer
zoomen we in op ‘Eenvoudig leven’. Eenvoud heeft te maken met je innerlijk en
de manier waarop je leeft. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas;
je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.
Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.
Data: vrijdagmiddag 24 tot en met zondagmiddag 26 juni. Kosten: De broeders
vragen een dagvergoeding van € 35,--. Het weekend geldt als twee dagen.
Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
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Samen kerk zijn …
Ik moet het met u hebben over de bijzondere
parochievergadering van 21 maart waar ik als bezorgde
parochiaan ook bij aanwezig was.
Gelukkig hadden velen gehoor gegeven aan de oproep
van de locatieraad en hadden de weg naar het
parochiehuis weten te vinden. Dat was alvast een mooie opsteker. Natuurlijk was
het voor een groot deel oud nieuws dat naar voren werd gebracht. Kijk, het feit
dat te veel werk door te weinig volk wordt gedaan; die noodkreet heeft vaker
geklonken via dit blad. En ook over de financiële toestand kan voor lezers van dit
blad geen geheim zijn, omdat met name Herry Beernink hierop vaker zijn licht
heeft laten schijnen.
Maar dat de situatie op deze twee fronten zó heftig is, moet menigeen wel
degelijk hebben verrast. Marcel Brueker benadrukt dan wel dat Glanerbrug op
geen enkele wijze onder druk is gezet door het Parochiebestuur of door het
pastorale team, maar dat er ingrijpende stappen moeten worden gezet is
overduidelijk. Hoe ingrijpend, daar gaat het een volgende keer over en dan zal het
parochiebestuur mogelijk ook aangeven wat men kan en wil doen om Glanerbrug
te helpen. Natuurlijk kan het bestuur niet het tekort aan vrijwilligers oplossen; dat
moet Glanerbrug natuurlijk zelf doen. Logisch.
Maar staat het parochiebestuur Glanerbrug financieel half, of wordt dat ook een
zaak van “de eigen broek ophouden”? Ik moet u zeggen dat ik daar heel
benieuwd naar ben en bij de volgende vergadering zal ik dan ook present zijn.
Omdat er op 21 maart een groep parochianen opstaat om vrijwilligerswerk te
gaan doen, eindigt de bijeenkomst voor de meeste aanwezigen met een goed
gevoel.
Op de terugweg naar huis overdacht ik alles en het beeld dat het meest bleef
hangen was dat van die oude parochiaan achterin de zaal die met stijf gevouwen
handen en gesloten ogen alles aanhoorde. Misschien deed zij dat om zich beter
te kunnen concentreren op alles wat er gezegd werd. Misschien wel omdat ze
voor haar geestesoog al die mooie en indrukwekkende vieringen in onze kerk nog
eens de revue liet passeren. Maar misschien wel omdat ze steun zocht bij degene
wiens verrijzenis wij dezer dagen vieren. Degene die ook aan de basis heeft
gestaan van de 119-jarige geloofsgemeenschap in het oosten van het land.
Tot zover, Japie.
Enschede Zuid: Pathmos-Oase gaat weer open!
Op de dinsdag na Pasen, 19 april. We verwachten veel
mensen en daarom zoeken we nog vrijwilligers die ons
willen helpen. Je maakt deel uit van een leuk team en
ontmoet nieuwe mensen. Doe je mee? Bel of mail even
met Henk Thüss, 053-433 03 22, h.thss@kpnplanet.nl
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie:

Herenkoor:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op maandag &
woensdag 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
tel.06-34087927
marijkelammers@live.nl

Locatieraad:
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter a.i.: Marcel Brueker (tel. 4613746)
marceltruus@ziggo.nl
Leden: Lenie Kloppers (tel. 4617885)

Jongerenpastoraat:
Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

Lourdeswerk:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kerkbijdragen:

Kinderpastoraat:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Carla Meekes, tel. 4615630

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:
Benno Masselink, tel. 06 23902831
asmasselink@home.nl
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

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

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

Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Dameskoor:
Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:
R.K. Basisscholen:

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291
Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Voorzitter: Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

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

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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