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Parochiekrant 

   Glanerbrug 
 

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

 
49e jaargang    nr. 8     december 2022 

 

Waakzaam zijn naar 
 

Over het wachten en verwachten hebben velen geschreven  
in de bijbel. Het boek van God en de mensen, De profeet  
Jesaja schrijft over die heelheid van de Schepping. Wat dor  
is komt tot leven. Aan een dorre stronk ontspruit een nieuwe  
loot. Wilde en tamme dieren leven naast elkaar in pais en vree. Een kind speelt 
en steekt zijn handje in een nest van giftige slangen. Jesaja ziet uit en spreekt 
daarover dat dit zichtbaar zal worden in een kind. Een kind die de Redder van de 
wereld zal zijn. Maar dit visioen, deze droom, zo zegt de profeet Johannes de 
Doper vraagt waakzaamheid, vraagt een omkeer. Persoonlijk, van alle mensen. 
Meer dan ooit worden wij ook in ons leven opgeroepen tot waakzaamheid. Tot 
een omkeer. Waakzaam te zijn naar al wat geschapen is. Naar de Schepping. 
Bewuster om te gaan met de energie die we gebruiken. Kortom alles wat onze 
aarde ons geeft aan voedsel en energie.  
 

Ook wij worden opgeroepen tot een omkeer om wat doods lijkt tot leven te 
brengen. Wat duister is tot licht te brengen. Daartoe worden wij opgeroepen. In 
het leven van alle dag, in de Advent die weer bijna ten einde is. Een periode ven 
waakzaamheid, van wachten op. Wachten en verwachten. Van uitzien naar. Waar 
ziet u, jullie, wij en ik naar uit? Een kinderliedje zingt het uit wat ik probeer te 
verwoorden. Advent is dromen dat het er eens van zal komen. Een wereld van 
vrede. Nergens meer verdriet of pijn. Uitzien naar dat Licht in de duisternis van 
ons mensenbestaan. Uitzien naar een wereld die heel is, vrij van negatieve 
invloeden. Uitzien in het geloof in een God die zijn Zoon ons gegeven heeft als 
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het Licht der Wereld. Het Licht dat in de duisternis is gekomen. Het licht dat 
straalt en ons vertrouwen wil geven.  
Dat vertrouwen wens ik u, jullie en mijzelf toe op weg naar Kerstmis 2022. Tevens 
wens ik u, jullie voor die dagen vrede en liefde in het Licht van die Geboorte van 
Gods Zoon. Jezus, Hij die redt. Emmanuel, God met ons. Een Zalig Kerstfeest en 
voor het nieuwe jaar 2023 vrede en alle goeds.  
 

Willy Rekveld, parochievicaris    
 

Parochiekroniek 
 

In de Heer overleden: 
 

Steffan Dost. Hij werd geboren 15 september 1972 en is 26 oktober 2022 op 50-
jarige leeftijd overleden. 
Dinsdag 1 november was de afscheidsviering in onze kerk. De begrafenis was 
aansluitend op begraafplaats Doodenzorg. 

Jose Wessendorp-Goosen. Zij werd geboren 30 juni 1947 en is 5 november 
2022 op 75-jarige leeftijd overleden. 
Vrijdag 11 november was de afscheidsviering in onze kerk. De crematie was die 
middag in Usselo. 

Hennie Schildkamp. Hij werd geboren 12 juni 1936 en is 10 november 2022 op 
86-jarige leeftijd overleden. 

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van 
de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies. 

 
Vieringen 
 

Za. 24-12 17:00 Kerst avond 

Gebedsviering met de parochiële werkgroep, m.m.v. 
het dameskoor. Gezinsviering. 
Intenties voor alle kerstvieringen: Truus Elfrink-Burink; 
Familie Elfrink; Familie Burink; Annie, Eddie, Paul en 
Jürgen; Marianne Kuipers-Gering; Gerhard Beernink en 
Rilie Beernink-Sprakel; Marietje Scholten; Marja Baas; 
Lisanne Laura Engels; Joop Mersmann; Sientje Olde 
Hengel; Familie Olde Hengel-Pots; Truus Metternich-
Ebberink; Liesbeth Nijland-Sundag; Marion Leerkotte-
Hesselink; Ron Willemse en Astrid Willemse-Barends; 
Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de 
Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; 
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Inka Hammer-Steggink; Willy Dood; Herman Bottenberg; 
Steffan Dost; José Wessendorp-Goosen; Bertus Gulden; 
Willie Agten; Sien en Gerard Gosenshuis; Ouders 
Brueker-Olde Hartmann; Jo Verbraeken; Jan en Elly 
Schouten-Lageweg; Rinus Panders; Jan en Riet Nijhuis-
Hannink; Herman van Rossum; Jan Heskamp en Sini 
Heskamp-Lewing; Ouders Nijhuis-Welman en zonen 
Gerrie en Jan. 
 

  20:00 Nachtmis 

   Eucharistieviering met pater Visschedijk,  
   m.m.v. het herenkoor.  
 

Ma. 26-12 10:30 Tweede Kerstdag 

Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld, 
m.m.v. het herenkoor.    

    

Vr. 06-01 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis 
 

Zo. 08-01 10:30 Drie Koningen 
   Eucharistieviering met pastor Kortstee,  

m.m.v. het herenkoor. 
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en 
Jürgen; Familie Olde Hengel-Pots; Sientje Olde Hengel; 
Truus Metternich-Ebberink; Ron Willemse; Familie van 
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo 
Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka 
Hammer-Steggink; Willy Dood; Steffan Dost; José 
Wessendorp-Goosen. 

    

Van uw Locatieraad 
 

Op de allereerste plaats een dringend beroep op alle parochianen om het 
keuzeformulier in te vullen. Elders in dit blad staat waaruit de parochianen kunnen 
kiezen en waar ze voor die formulieren terecht kunnen. De locatieraad hoopt echt 
dat er zoveel mogelijk mensen hun keuze kenbaar willen maken. We kunnen door 
grote deelname nog een duidelijk statement maken richting 
parochiebestuur/bisdom. Wat zou het mooi zijn als er rijen parochianen voor het 
parochiesecretariaat staan te wachten tot ze aan de beurt komen. Men kan het 
keuzeformulier op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen tussen 09.00-11.00 
invullen op het parochiesecretariaat. We hebben nu allemaal nog recht van 
spreken! Maak dan ook gebruik van dit recht!! 
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Yvonne Weber heeft aangegeven lid te willen blijven van de locatieraad en daar 
zijn we heel blij mee. 
 

Tijdens de viering op kerstavond is de kerk gewoon verwarmd, maar een 
winterjas is en blijft natuurlijk wel aanbevolen. Ook tijdens de viering van 8 januari 
is de kerk verwarmd. 
 

In januari start weer de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie is bestemd 
voor de eigen parochie!!!! Dit tegenstelling tot het bericht in de Tubantia hierover 
waarin wordt gezegd dat het geld naar het bisdom gaat. Dus niet!! Het geld blijft in 
Glanerbrug. Punt uit! 
 

De vergaderingen van de locatieraad waarbij u ook uw zegje kunt doen zijn op: 
maandag 9 januari en op maandag 6 februari. U bent op die dagen vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis welkom voor al uw vragen en opmerkingen. 
 

“Last but not least” wenst uw locatieraad alle parochianen een heel mooi en warm 
kerstfeest en een heel gelukkig en gezond 2023 toe. Van harte hopen we op 
zondag 8 januari veel parochianen persoonlijk de hand te kunnen drukken tijdens 
de nieuwjaarsreceptie, waarop we ook de uitslag van de keuzeformulieren 
bekend zullen maken. 
 

Tot zover, 
Uw locatieraad. 
 

 

Kiezen of …. 
 

Marcel Brueker verbergt zijn teleurstelling niet over de 
geringe opkomst tijdens de parochievergadering van 7 
november. Niet meer dan zo’n 30 parochianen hebben de 
moeite genomen om mee te praten over de toekomst van de 
geloofsgemeenschap. Naast de locatieraad en pastoor 
Daggenvoorde zijn ook twee leden van het parochiebestuur 
aanwezig om vragen te beantwoorden. En dat is geen 
overbodige luxe, want er worden veel vragen gesteld. De 
bijeenkomst begint met een indrukwekkend moment van stilte en gebed voor drie 
overleden kanjers die binnen onze parochie jarenlang veel goed werk hebben 
verzet. De kaars brandt voor Willy Dood, voor Herman Bottenberg en voor Jose 
Wessendorp. Voor hen wordt het Weesgegroet gebeden en dan kan voorzitter 
Brueker de opties voor de toekomst presenteren:  
 

• We laten het zoals het nu is en ondernemen geen actie. Door de 
stijgende uitgaven (energie o.a.) en dalende inkomsten is het duidelijk dat 
dit geen haalbare optie is. 

• We gaan het Parochiehuis meer gebruiken voor vieringen en wijken 
alleen voor bijzondere vieringen nog uit naar de kerk. 
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• We verkopen kerk en pastorie. Dat betekent afscheid nemen van een 
dierbaar gebouw waar velen evenzo dierbare herinneringen aan 
koesteren. De opbrengst kan en mag voor een belangrijk deel worden 
gebruikt voor de verbouwing van het Parochiehuis (bv om het duurzamer 
te maken)In het Parochiehuis kunnen we dan ook vieringen houden. 

• We wijken voor vieringen uit naar bv het Ariënshuis. Zijn dan wel 
afhankelijk van het rooster aldaar en zullen huur moeten betalen. Met 
Ariëns zijn in het geheel nog geen gesprekken hierover gevoerd. 

• We verkopen kerk en pastorie bv aan de Syrisch-orthodoxe 
gemeenschap en huren de kerk voor vieringen. We zijn dan net als in de 
vorige optie afhankelijk van anderen en moeten ook weer huur betalen. 

• We verkopen zowel kerk en pastorie als het Parochiehuis. Dan is er 
helemaal geen ontmoetingsruimte meer voor onze geloofsgemeenschap 
en betekent in feite het eind van de parochie/geloofsgemeenschap. 

 

Er is nu nog geen enkel idee over verwachte opbrengst bij verkoop van kerk, 
pastorie en parochiehuis. De Werkgroep Toekomst (Hennie Nijenhuis, Hans 
Richters, Jaap van der Vegt en Marcel Brueker) gaat pas na 8 januari tot 
gerichtere actie over. Duidelijk is wel dat de locatieraad kan rekenen op 
ondersteuning van het parochiebestuur van Maria Vlucht. Maar,..aldus ook 
pastoor Daggenvoorde; welke optie er ook gekozen wordt, Glanerbrug ontkomt 
niet aan gerichte werving van vrijwilligers die de schouders onder taken willen 
zetten. Glanerbrug moet wel laten zien dat de gemeenschap leeft én levendig is! 
Pastoor Daggenvoorde maakt van deze gelegenheid gebruik om afstand te 
nemen van de uitlatingen van bisschop Eijk over woord- en communievieringen 
en de inzet van pastoraal werkenden en vrijwilligers. Elders in dit blad komt de 
pastoor hierop terug. 
Elders in dit blad ook een duidelijk overzicht van de keuze-procedure. Het vervolg 
van de drie beraadslagingen staat gepland voor zondag 8 januari 2023 om 
13.00 uur. Tot en met dat moment heeft iedere parochiaan de gelegenheid 
zijn/haar keuze voor een van de alternatieven uit te brengen.  
                          Kiezen,…. omdat het MOET!!!!!! 
Redactie. 
 
 

Keuzeprocedure voor opties  
geloofsgemeenschap Glanerbrug 
 

U kunt uw keuze via een keuzeformulier kenbaar maken 
en dan kiezen uit de zes opties die genoemd zijn tijdens 
de parochieavond op 7 november jl. Deze opties staan ook op het keuzeformulier. 
De notulen van die avond en een uitgebreide toelichting op de zes opties vindt u 
hier: https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten  

https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten
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Ons secretariaat is open op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-
11.00 uur. Daar kunt u uw naam opschrijven op de intekenlijst en een 
keuzeformulier krijgen. Deze kunt u meteen (anoniem) invullen en in de 
afgesloten stembus deponeren, maar u mag uw keuzeformulier ook eerst mee 
naar huis nemen en op een later moment in de stembus doen. De stembus staat 
op het secretariaat én tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsvieringen in de kerk. U kunt 
uw keuzeformulier tot uiterlijk na de viering van 8 januari a.s. inleveren in de 
stembus. 
U kunt ook per email een keuzeformulier aanvragen.  
Stuurt u dan een email naar secretariaatolv@ziggo.nl met uw naam en adres.  
Het keuzeformulier wordt dan opgestuurd. U kunt uw keuzeformulier echter niet 
per email naar het secretariaat terugsturen; het formulier moet in de stembus 
worden gedeponeerd. Terugsturen is niet mogelijk ivm privacy.  
U mag één keuze aankruisen op uw keuzeformulier. Als u meer opties aankruist 
is uw stem niet geldig! Alleen een origineel en genummerd keuzeformulier (dus 
geen kopie of eigen print) is geldig. 
Op zondag 8 januari na de Nieuwjaarsreceptie wordt om 13.00 uur de stembus 
geopend en worden de keuzes geteld. 
 

Voor alle duidelijkheid: uw stem is een voorkeurskeuze. De uiteindelijke 
beslissing over wat er met onze geloofsgemeenschap gaat gebeuren ligt bij het 
parochiebestuur van Maria Vlucht. Maar met uw voorkeursstem zal het 
parochiebestuur zeker rekening houden. 
       Uw locatieraad. 
 

Gebed in de kersttijd 
 

De meesten van ons leven in overvloed en komen niets  
tekort. Toch doet het veel mensen pijn dat ze in deze tijd een 
stapje terug moeten doen. 
Zij vinden onze welvaart vanzelfsprekend en willen die niet  
opgeven. Laat ons dankbaar zijn dat we met minder nog  
steeds genoeg hebben. Versterk ons besef dat in vrede leven het meest 
waardevolle in elk mensenleven is. Wij vragen U: geef ons hiervoor de kracht  
en inspiratie. 
 

Namens de pastoraatgroep, 
Marijke Lammers 
 

 
 

mailto:secretariaatolv@ziggo.nl
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Oawer de heg 
 

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies 
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren 
staat en … we kijken ook waarmee onze gereformeerde en 
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden. 
 

De stijgende energiekosten baren ook de Protestantse gemeente Glanerbrug 
zorgen. De verwachting is dat de kosten meer dan verdubbeld zullen worden en 
dat er rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 12.000 per jaar. 
Een extra impuls om verder te verduurzamen en aan energiebesparing te doen. 
 

De penningmeester van de locatie Lonneker ontving tot eind oktober € 32.784 
aan kerkbijdragen, op 17 november waren ouderen welkom in de Jacobsschelp 
tijdens de seniorenmiddag en op 26 november verzorgden “Op Toon” uit 
Lonneker en “Cantus Reni” uit Rheine een concert in de kerk met als thema: 
“Grenzeloos in muziek”. De Werkgroep Toekomst Kerk Lonneker heeft een mooie 
website waarop parochianen terecht kunnen met hun vragen en/of opmerkingen 
over de toekomst van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Welke plannen 
worden ontwikkeld kunt u zien via www.toekomstkerklonneker.nl.  
 

In Losser werd een goed en openhartig gesprek gevoerd tussen het parochie-
bestuur en de vier ongeruste parochianen. Geconstateerd werd dat de com-
municatie beter had gekund en had gemoeten. Alle deelnemers hebben een goed 
gevoel aan het gesprek overgehouden en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 
Maar liefst 150 van de in totaal 300 vrijwilligers waren op 8 september aanwezig 
bij de vrijwilligersavond en zij genoten o.a. van de optredens van het koor Vivace. 
Wel deelt de organisatie van de avond de zorg over de toekomst van het vrij-
willigersbestand. Op tal van fronten zit men te springen om nieuw en liefst ook 
jong bloed. 
 

Het parochieblad van Overdinkel meldt dat er t/m begin november een bedrag 
van € 13.170 aan kerkbijdragen binnen kwam. De redactie van het blad is 
dringend op zoek naar een aantal nieuwe bezorgers. Verder in het parochieblad 
blikt een parochiaan terug op haar reis naar Lourdes, staat er een mooi stuk over 
het “Oktoberfest” van Dynamique in en wordt ook met tevredenheid teruggeblikt 
op de 110e Gerardusprocessie. Op zondag 18 december mag er weer het 
“Midwinterlicht” plaatsvinden in het park achter de kerk. Sfeervol voor jong en oud 
vanaf 16.45 uur die zondagmiddag. 
      Redactie. 
 
 

 
 
 
 

http://www.toekomstkerklonneker.nl/
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Een mijmering over onze kerk-  en parochiegemeenschap 
Glanerbrug anno 2022 
 

Beginnen we deze persoonlijke mijmering met twee vragen:   
 

zijn we als kerk/ parochie wel voldoende aanwezig in ons grensdorp, of zijn we 
alleen maar druk, (te druk) met het wel of niet doorgaan van al onze kerkelijke 
activiteiten en het organiseren daarvan binnen onze geloofsgemeenschap, en   
 

de belangrijkste vraag: hoe is het toch mogelijk dat onze parochiële 
geloofsgemeenschap de laatste jaren zo in verval is geraakt?  
 

Vragen waarop we ons moeten bezinnen nu de kerkbanken in onze parochiekerk 
veelal leeg blijven staan. Drie zondagen in de maand staan ze koud, eenzaam en 
leeg in ons meer dan mooie kerkgebouw en dan zijn diezelfde banken ook nog zo 
goed als leeg wanneer we op de tweede zondag in de maand als gelovige 
mensen rond de Eucharistie bij elkaar komen.  
De conclusie “leeg, koud en 
eenzaam” is echt geen verkeerde, 
als er bij een goede opkomst niet 
meer dan vijftig a vijfenzeventig 
gelovigen de Eucharistie 
meebeleven die 2e zondag van de 
maand. En dat terwijl er ruim 350 
of meer zitplaatsen in onze kerk en 
-in ieder geval op papier- een  
veelvoud aan parochianen zijn. 
Ook op de eerste vrijdag van de 
maand bij de viering in het parochiehuis komen steeds minder bezoekers.  
Bovendien hebben we als bijna 120- jarige parochiegemeenschap steeds minder 
geldopbrengsten en is de bodem van de parochiële geldkist al tijden blijvend in 
zicht. En,… alsof al deze feiten niet alarmerend genoeg zijn, is er met het oog op 
de toekomst een veel groter probleem: het gebrek aan vrijwilligers. Vooral de 
jonge mensen laten het afweten. De vrijwilligers die er nog wel zijn, hebben 
meestal al een respectabele leeftijd bereikt en verzetten desondanks bergen 
werk, waarvoor we blij en dankbaar moeten zijn. Maar hoe lang houden zij het 
allemaal nog vol?   
Het lijkt wel of de fut eruit is, zowel bij pastores, voorgangers als gelovigen!  
Pastores, die steeds meer te maken krijgen met vaak ontmoedigende regeltjes en 
wetten van bovenaf. Voorgangers, pastoraalwerkers en vrijwilligers die kerkelijke 
bevestigingen ontberen.  
Gelovigen die steeds  mondiger worden en zich niets meer laten zeggen. Terecht 
misschien want de tijden zijn veranderd! Alleen het instituut kerk kan jammer 
genoeg niet alle veranderingen bijbenen. 
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Dit raakt ons allemaal: de één omdat het te snel gaat en een ander omdat het 
veel te langzaam gaat. Vandaar misschien die lege kerkbanken. Dat doet pijn, 
heel veel pijn bij heel veel mensen.   
Nogmaals, hoe is het toch mogelijk dat het zover is gekomen?  
Dat heeft natuurlijk alles te maken met de veranderende omstandigheden. De 
maatschappij waarin wij leven is niet meer zo gelovig (kerk betrokken) als 
voorheen. Vanaf de zestiger, zeventiger jaren hebben steeds meer mensen 
afstand genomen van de kerk, van een kerk die voor jonge mensen echt niet 
meer relevant, zelfs geheel onbekend is in hun dagelijks leven. Zij zitten niet meer 
te wachten op een zondagse kerkgang, laat staan op een actieve rol als 
vrijwilliger. Aan deze ontwikkeling is de coronacrisis niet alleen schuldig; de 
geloofscrisis was er al veel langer! Die begon al in de zestiger jaren, misschien 
niet zo zichtbaar als nu, maar toch!  
Als wij als parochie geloofsgemeenschap het tij willen keren in Glanerbrug, moet 
de organisatie op de schop. Moeten we onze handen uit de mouwen steken, niet 
alleen binnenkerkelijk, maar zeker buitenkerkelijk. Onze ogen en werken richten 
op de ander! Er zijn voor iedereen; gelovige of niet.   
 

Niemand uitsluiten!  Niet alleen kijken naar bisschoppen, pastores en afwachten, 
nee we moeten er zelf werk van maken! Wat is belangrijk voor ons en voor de 
wereld om ons heen? 
Misschien moet het allemaal wel eerst kleiner en overzichtelijker worden! Wat is 
belangrijk of niet belangrijk ? Wat willen we wel of niet behouden?  
Is onze mooie, grote en monumentale kerk, hoe dierbaar ook, in deze tijd nog wel 
nodig? Het verwarmen van de grote ruimte is in deze tijden van klimaat- en 
energiecrisis een (te)grote opgave en bezorgt onoverbrugbare financiële lasten.  
Kan onze geloofsgemeenschap inhoud geven aan de Bijbelse en kerkelijk 
uitgedragen Boodschap; ‘Heb uw naasten lief gelijk uzelf.’ Een boodschap die 
relevanter is dan ooit in deze moeilijke en voor velen donkere tijden.   
Ons parochiehuis kunnen we in de toekomst niet alleen gebruiken voor 
korenrepetities en vergaderingen, maar het kan ook een plaats worden als 
ontmoetingscentrum en een liturgisch en bezinningscentrum (ruimte).  
Daarom is dit jaar onze werkgroep ingesteld, na die twee druk bezochte 
parochievergaderingen, om te onderzoeken hoe wij onze geloofsgemeenschap, 
hoe klein ook, nog voor jaren en jaren levend en levendig kunnen houden. We 
zijn aan het werk gegaan met als resultaat mijn bovenstaande overdenkingen. 
Het begon met vragen en er kwamen er steeds meer bij. Allemaal vragen die 
schreeuwen om een oplossing.  
Nu komt het echte werk voor ons en voor alle meelevende parochianen om mee 
te denken en om de juiste oplossingen te vinden voor een blije en levende 
parochiegemeenschap, waar weer een vitaler leven in wordt geblazen. De Geest 
waait immers waar Hij wil. En,… waar een wil is, is ook een weg ! 
 

Pastoor Meijer, de allereerste pastoor van Glanerbrug zei het al bij de opening en 
inwijding in 1900 van het toenmalige verenigingsgebouw, nu ons parochiehuis:  
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“Een verenigingsgebouw in Glanerbrug is noodzakelijker dan een kerk!”  
Voorwaar, een uitspraak van en voor alle tijden!  
 

We ontmoeten u graag in de eerstvolgende kerkelijke vieringen met Kerstmis en 
in het nieuwe jaar op 8 januari, wanneer we kunnen aangeven wat we willen met 
onze geloofsgemeenschap Glanerbrug.  Elke stem van elke parochiaan is 
belangrijk, dus: KIES! 
Samen staan we sterk, kunnen we bergen verzetten of over water lopen! 
De Geest waait waar Hij wil. Doen, wat onmogelijk lijkt. 
Vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
     Hennie Nijenhuis.         
 

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 28-01 t/m 03-03-23) graag 
 inleveren vóór donderdag 12 januari 2023. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 
 

Een heel goed begin 
 

De begraafplaatsgroep is tot dusver heel tevreden over de respons van 
nabestaanden met een dierbare op ons kerkhof. Van zo’n 100 graven is nu 
bekend wie daarvan de contactpersoon is en van veel van die contactpersonen is 
ook een mailadres bekend. Dat vergemakkelijkt het contact tussen familie en de 
beheerder van de begraafplaats. Van een groot aantal graven is nog geen 
contactpersoon bekend, maar het goede begin geeft moed voor de toekomst.  
Families die nog geen contactformulier hebben ingevuld, kunnen zo’n formulier 
ophalen bij het secretariaat van de parochie (maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen tussen 09.00-11.00 uur). Dinsdags zijn er ook op het kerkhof 
formulieren verkrijgbaar op de dinsdag en op dinsdagmiddag is de beheerder 
aanwezig om te helpen bij het invullen of om vragen te beantwoorden. 
En,…natuurlijk kunt u ook via mail een formulier aanvragen.  
Via www.rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl kunt u een formulier 
downloaden, het invullen en terugsturen. 

We danken alle families die al gereageerd 
hebben heel hartelijk en we hopen 
binnenkort ook van families die nog niet 
hebben gereageerd een ingevuld formulier 
te krijgen. 
    
 Namens de begraafplaatsgroep, 
 B. Masselink, beheerder  

 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
http://www.rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
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Feest,… omdat het weer kan! 
 

Op vrijdag 25 november kregen alle vrijwilligers 
binnen onze geloofsgemeenschap een schouderklop 
voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. Om 
19.00 uur begon (de wedstrijd van Oranje tegen 
Ecuador was net afgelopen) de viering waarin pastor 
Rekveld voorging en waarin het mannenkoor de zang 
verzorgde. Na afloop toog men naar het Parochiehuis 
waar de koffie/thee klaar stond. De ruim 50 
aanwezigen hadden nog maar net een kop koffie op 
toen een plaatselijke cateraar al binnenkwam met 
bakken vol etenswaar. Locatieraad voorzitter Marcel Brueker heette iedereen 
welkom op het feest en bedankte Feya Bakker en Marije Vinke voor hun 
jarenlange inzet voor de pastoraatgroep. De dames ontvingen niet alleen deze 
loftuitingen maar ook een mooi bloemstukje. Marcel kon nog net iedereen een 
mooie avond toewensen en toen besloegen zijn brillenglazen. Was het emotie? 
Waarschijnlijk was het de condens van de etenswaar. Het was hoog tijd om aan 
te schuiven in de rij voor het buffet en eerlijk is eerlijk, het was niet kinderachtig 
wat er aangerukt was. Ook de drankjes werden in snel tempo aangevuld door de 
vrijwilligers achter de bar en er was niemand die iets te kort kwam die avond. Zo 
kwam het dat het nog een tijdlang erg gezellig bleef daar in ons eigen 
Parochiehuis op die 25e november. Nadat alle genodigden het pand hadden 
verlaten, bleef er voor de vrijwilligers achter de bar nog de klus om alles op te 
ruimen, maar rond een uur of gingen de lampen uit en kon Cor zelf de deuren op 
slot draaien. De vrijwilligersavond van 2022 was voorbij en het was een zeer 
geslaagde editie dit keer. 
      Redactie.  

 

Advent 2022 
Ieder kind een goede start 
 

Adventsactie steunt dit jaar projecten die 
zich richten op het recht van kinderen op 

een goede start in het leven. Daarbij hoort aandacht voor voeding, zorg en een 
stimulerende omgeving. Dit vergroot hun kansen op een betere toekomst. Dat is 
de inzet van dit project in El Salvador. Ook in 2019 en 2021 hebben we in Zuid-
Oost Twente aandacht gevraagd voor dit Adventsactieproject.  
 

Ana Manganaro  
In het noorden van El Salvador, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de 
burgeroorlog vanaf 1980 werd deze plaats volledig verwoest. De burgeroorlog 
kostte 75000 mensen het leven in heel El Salvador, waaronder aartsbisschop 
Óscar Romero. De bevolking vluchtte naar buurland Honduras. Na de vrede in 
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1992 keerden de bewoners weer terug uit de 
vluchtelingenkampen en bouwden Guarjila weer op. 
De Amerikaanse zuster en kinderarts zr. Ana 
Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op.  
 

Wat willen we bereiken?  
Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij 
de zorg voor de integrale gezondheid van hun 
kinderen, dus zowel op lichamelijk als op mentaal 
gebied. Met als uiteindelijke doel om hun kansen op 
een beter leven te vergroten en de keten van 
armoede – die overgaat van de ene generatie op de 
volgende – te doorbreken.  
 

Hoe doen we dat?  
16 medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis volgden een aanvullende 
opleiding. Zij kregen onder meer les van een gespecialiseerde psychotherapeut. 
Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden over op 
(aanstaande) ouders. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een 
gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0-3 met een ontwikkelings-
achterstand stimuleringstherapie krijgen. In de eerste drie levensjaren van een 
kind wordt de basis gelegd voor een goede ontwikkeling. 
 

In het weekend van 3e advent, 11 december 2022, wordt in de aandacht 
gevraagd voor dit Adventsactie project rondom Ana Manganaro.  
 

Wat kunt u doen?  
Uw bijdrage is enorm welkom. Maak uw bijdrage over naar  
Adventsactie, Den Haag NL89INGB0653100000 
 

Met onze steun, kunnen medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis jonge 
ouders trainen. Dat geeft de kinderen een betere start en een grotere kans op een 
hoopvolle toekomst. 

MOV groep  
 
 

Meer dan alleen de H.Mis!  
Meer dan alleen de priesters! 
 

Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het  
langzaam afschalen van Woord- en Communievieringen  
in het weekend. De kardinaal wil dat we gezamenlijk eucharistie vieren op 
zondag. Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat er verder geen enkele 
viering meer gehouden kan worden, dan alleen de mis. Onlangs meldde een 
artikel in de Tubantia dit ten onrechte, want de Woord- en Communievieringen 
worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook parochiële 
voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs.  
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Waar het om gaat is dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de parochies 
zo ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal eucharistie gevierd kan 
worden. Inderdaad zonder Woord en Communievieringen. Daar is van alles tegen 
in te brengen en over te zeggen, maar niet zoals in de krant staat dat andere 
vieringen dan de eucharistie moeten stoppen in het weekend. Dat is niet zo.  
Zangvieringen van een van onze koren, of de klokjesviering, of de Angelusviering 
kunnen gewoon in het weekend gehouden worden. Bovendien blijft het door de 
week gewoon mogelijk om in onze kerken en ook in bijvoorbeeld de Roef, en in 
de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu, de komende vijf 
jaar, en nadien. Daarom leiden we ook nog gewoon parochiële voorgangers op. 
Dankbaar voor hun onmisbare inzet. 

Pastoor Paul Daggenvoorde 
 

Oecumenische kerstviering 55 plus 
 

De gezamenlijke kerken van Glanerbrug kunnen weer een 
kerstviering voor 55 plussers organiseren. Zoals gebruikelijk 
vindt die plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente in 
Glanerbrug op 17 december a.s. 
Wij nodigen U uit daarbij aanwezig te zijn. Het jeugdorkest 
van Wilhelmina en het mannenkoor St Caecilia en 
kinderkoor KIWI zullen de muziek respectievelijk de zang 
verzorgen. Ook zullen de Enschedese 
midwinterhoornblazers weer acte de présence geven. De 
viering begint om 14.30 uur. Het einde van de viering is om 
16.30 uur. Een en ander kan van belang zijn voor de personen die zorgen voor de 
“taxi”diensten. Wilt u er wel naar toe, maar heeft u vervoer nodig, neem dan 
contact op telefonisch of per WhatsApp met: Dhr Hesselink 0640193758. 
Of u een mailtje sturen naar: vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com.  
Geeft u daarin even aan op welk adres wie moet worden opgehaald. 
Wij stellen het op prijs u de 17e december te mogen begroeten. 
 

 

 
 

Donaties voor VB Enschede-Haasbergen noodzakelijk voor levering van 
voedselpakketten in 2023. 
 

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen (VBEH) verzorgt noodhulp in de vorm 
van wekelijkse voedselpakketten aan mensen die niet of nauwelijks rond kunnen 

mailto:vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com
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komen met hun inkomen. 
Wij hebben te maken met een forse groei van cliënten. Eind 2022 verwacht de 
Voedselbank 500 voedselpakketten uit te geven waar ongeveer 1200 mensen 
profijt van hebben. 
De VBEH heeft te maken met forse stijging in (energie)kosten en verminderde 
aanvoer van producten van supermarkten en food producenten. 
De Voedselbank is volledig afhankelijk van subsidies en donaties van 
particulieren en bedrijven. Om ook in 2023 het groeiend aantal cliënten dat 
nauwelijks of niet rond kan komen met hun inkomen, van een gezond 
voedselpakketten kunnen blijven voorzien is uw donatie hard nodig 
 

Hoe werkt de actie? 
Toets het volgende adres in op uw internetbrowser: 
https://tinyurl.com/Inzameling2022  
 

Wim Sprakel, bestuurslid Voedselbank Enschede-Haaksbergen zegt: ”Vele kleine 
bijdragen maken voor de cliënten een groot verschil! Van de opbrengst van de 
donaties kopen wij lang houdbare producten zoals rijst, koffie, pasta. Hiermee 
wordt ervoor heel 2023 een voedzame basis gelegd voor de vulling van de 
voedselpakketten”. 
 

Begin 2023 zal de VBEH de totale opbrengst van de kerkelijke donaties bekend 
maken. 
 

Busbedevaart naar Lourdes Drie-in-Éénparochie mei 2023 
 

U vraagt zich misschien af hoe het zit met de 
bedevaart naar Lourdes in 2023.  
Nou, ik kan u verzekeren dat er achter de 
schermen echt wel wordt gewerkt aan het 
realiseren van een mooie reis. 
Het is nu zeker dat we vertrekken op zaterdag 29 
april en dat we terugkeren op zondag 7 mei.  
Pastoor Daggenvoorde is onze geestelijke 
begeleider en ondergetekende zal uw bus- en 
hotelleidster zijn. 
 

De heenreis doen we met de bus in twee-en-eenhalve dag en de terugreis in twee 
dagen. We reizen niet helemaal zoals in 2019. Degenen van u die toen zijn mee 
geweest, herinneren zich vast nog wel dat we destijds op de heenreis via Amiens 
en Lisieux zijn gegaan. 
Nu gaan we via Reims, waar we de kathedraal gaan bezoeken waar alle Franse 
koningen zijn gekroond, naar ons hotel in de buurt van Troyes. Die zondag 
bezoeken we de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar 
Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen. Vezelay en 

https://tinyurl.com/Inzameling2022
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Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostella in Spanje. 
Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben 
Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.  
 
En in de tussenliggende dagen hopen we een mooie tijd met elkaar door te 
brengen in Lourdes. 
Wij zijn er op het moment dat ook het aartsbisdom Utrecht er op bedevaart is en 
we zullen daar waar het kan aansluiten bij hun vieringen. 
We verblijven in een drie sterren hotel in Lourdes, niet ver van de Heiligdommen 
verwijderd en de prijs zal rond de 950 euro bedragen, dat is inclusief volledig 
pension en excursie. 
 

De komende feestdagen heeft u wellicht mooi de gelegenheid om eens uw 
gedachten te laten gaan over deze reis, om het te bespreken met eventuele 
kinderen en/of kleinkinderen. De bedevaart valt in de meivakantie, dus er hoeven 
geen vrije dagen te worden opgenomen. 
Wie weet lijkt het hun (of uw broer, zus of vriendin!) ook een mooi idee om dit met 
u te gaan doen. Het blijkt steeds weer een onvergetelijke ervaring te zijn. 
 

Annigje Jannink-Annink 
Bus- en hotelleidster 
 

Voor nadere informatie kunt u bellen met: 
Enschede en Haaksbergen:  Annigje Jannink-Annink:  053- 4342650 
                                             Hetty Eckers:                     053- 4333718  

of  06-22268264 
Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt          053- 4359828 
Overdinkel:                            Ina Kuiper                06- 30301201 
 
 

Onderzoek Actie Kerkbalans:  
hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis? 
 

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, 
vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. Actie Kerkbalans 
onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. 
Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te 
pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken 
en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in 
hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van 
nood? 
Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens een grootschalig 
onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: 
de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de 
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Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken 
worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de 
kerk oppakt in tijden van crisis. 
Wilt u er s.v.p. aan bijdragen om zoveel mogelijk katholieken uit te nodigen mee 
te doen met het onderzoek en de vragenlijst in te vullen? Op die manier weten de 
onderzoekers wat zij belangrijk vinden als het gaat over de kerk in tijden van 
crisis.  
In het nieuwe jaar worden de resultaten van het onderzoek bekent gemaakt. 
 
 

Pastorale weekwacht 
 

12 – 18 dec Daggenvoorde  09 – 15 jan      Daggenvoorde 
19 – 24 dec Rekveld  16 – 22 jan      Rekveld 
25 – 01 jan Berbee  23 – 29 jan      Berbee  
02 – 08 jan Rekveld   
 

 
De zandkunstenaar in 
Denekamp  
Gert van der Vijver  - 17 december 
2022 

 
 

Laat je verwonderen door zijn magisch zandspel van licht en donker. Hij strooit, 
schuift en gooit zijn zand op een verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze 
het aloude kerstverhaal verschijnen. 
 

Met zijn zandbak reist hij de hele wereld over om allerlei verhalen te vertellen met 
zijn zandtekeningen. Rond Kerst en Pasen is de zandkunstenaar ook  te zien op 
televisie. En hij werkt  samen  met bekendheden als Marco Borsato, Stef Bos en 
Edsilia Rombley.  
Meer over Gert ven der Vijver: Hij had als kind al aanleg voor tekenen. Later werd 
hij actief als christelijk zanger, acteur, danser en mimespeler.  
 

In 2006 nam hij, als regisseur van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten, 
deel aan een multimediaconferentie in de Verenigde Staten. Hier kwam hij in 
aanraking met de zandschilderkunst. Dit is het uitbeelden van een verhaal met 
behulp van zand, uitgestrooid op een van onderen verlichte glasplaat. Hij nam dit 
idee mee terug naar Nederland 
Regisseur Robert Schinkel zag hem aan het werk en kreeg het idee om op basis 
van de zandschilderijen van Van der Vijver een televisieprogramma voor kinderen 
te maken. Dit werd het KRO programma De Zandtovenaar, waarvan 13 
afleveringen werden opgenomen. 



 

17 

Mensen worden geraakt door zijn kunstwerken. Dat is de 
kracht van beeld. Die beelden ontstaan plotsklaps door 
enkele vingervlugge bewegingen in het zand. 
Wondermooi!  Daarnaast gebruikt hij muziek als lijst om 
het schilderij. De prachtige tekeningen, de manier waarop 
ze ontstaan en de mooie muziek wekken bij iedereen 
bewondering en verwondering.  
In Denekamp van dichtbij te zien en te beleven op het 
Nicolaasplein. Dit mag je niet missen! 
 

 
 

Zaterdag 17 december 2022 
- Voorprogramma start om 19.00 uur op het Nicolaasplein met liederen van 

het themakoor Vivace onderleiding van Dennis Oude Nijeweme 
- De voorstelling van de Zandkunstenaar begint om 19.15 uur 
- Het Vredeslicht wordt aansluitend binnengebracht door twee scouts en 

Anita Kampherbeek, ambassadrice voor Overijssel inzake het 
Vredeslicht. Het vredeslicht wordt die avond doorgegeven in Dinkelland 
en Losser.  

 

 

Hier ben ik! 
 

In evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal 
wordt op 25 maart 2023 de mini-conferentie 
Missionaire Parochie gehouden, met als thema ‘Hier 
ben ik’. Precies een jaar na de succesvolle 
gelijknamige conferentie in Breda is er opnieuw een 
gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van 
inspiratie en ontmoeting. 
 

Sprekers 
De eerste hoofdspreker is Hannah Vaughan-Spruce, verantwoordelijke 
voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk. Zij zal spreken over het thema 
van de dag ‘Hier ben ik’ en vanuit haar ervaringen dieper ingaan op de drie 
sleutels voor parochievernieuwing. In het middagprogramma spreekt Paul 
Donders, consultant en directeur van xpand Nederland, over de basisprincipes 
van goed en gezond leiderschap, zoals die van toepassing zijn op de parochie en 
iedereen die zich daarvoor wil inzetten. Deze sessie zal interactief zijn en 
concrete handvatten bieden voor de praktijk. 
 
Aanmelden kan via de website: www.missionaireparochie.nl. Daar is bovendien 
meer informatie te vinden over het programma, de sprekers en praktische zaken 
rondom het verloop van de dag. 

https://missionaireparochie.nl/
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‘Goed Nieuws’ 
 

Goed nieuws is geen nieuws 

is wat de mensen zeggen 

goed is saai, niet interessant. 

Hoe is dat uit te leggen? 
 

Als ik in de kranten kijk 

zie ik vaak vette koppen 

oorlog hier en ruzie daar. 

Hoe kunnen we dat stoppen? 
 

Geen nieuws is goed nieuws 

dat hoeft niet in de krant 

de mensen horen liever 

over diefstal, moord en brand 
 

Wat vreemd dus dat met kerstmis 

iedereen wil samenkomen 

rond liedjes over vrede 

goede wil en toekomstdromen 
 

We willen nu niet horen  

van oorlog en geweld. 

maar luisteren naar een oud verhaal 

al duizend keer verteld. 
 

Geen roddels, geen sensatie 

maar een heel gewoon bericht 

De geboorte van een baby 

die de brenger is van licht. 
 

Goed nieuws wordt groot nieuws 

alles in een ander licht 

in de ogen van die baby 

zien wij een vergezicht. 
 

Ds Bertjan van de Lagemaat, dominee Nederlandse Kerk te London, UK 
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Als de klokken … 
 

Ik herinner me goed de grote revue in zaal Stockmann 
toen onze parochie het 75-jarig bestaan vierde. Een van 
de indrukwekkendste momenten was toen presentator 
Hennik Kötter (wie kent hem niet?) een ode bracht aan 
de klokken in ons kerktorentje. De klokken die veel 

hadden meegemaakt en die voor zovelen een baken van herkenning en troost 
vormden. Klokken die kennis gaven van een overlijden, van een huwelijk, van het 
Angelus of van de H. Mis. Hennik sloot zijn ode af met : “En noadaj zovölle joar’n 
veur andere leu hebt luud, maj noe ‘n kear luud’n veur oe zölf!”Afgezien van het 
klokgelui was het doodstil in de tjokvolle zaal. Kippenvel!  
 

Dit moment kwam boven toen ik tijdens een wandeling langs onze kerk kwam en 
bedacht dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat er een viering op 
kerstavond wordt gehouden in het gebouw. Ik kan me uit mijn jeugdjaren nog de 
nachtmis herinneren. Midden in de nacht je bed uit en nuchter naar de kerk. Je 
moest wel op tijd zijn, want de kerk was tot de allerlaatste plek bezet en velen 
stonden in de gangpaden. En dan de wierook en het mannenkoor dat het aloude 
Transeamus zong. Ondanks het tijdstip en de leeftijd toch geen gevecht tegen de 
slaap. Blijkbaar besef je als kind dat je op zo’n moment getuige bent van iets 
bijzonders. Maar dat alles is voorbij: er is allang geen nachtmis meer en straks is 
ook geen eigen kerk meer.  
 

Misschien is het, de ode van Hennik Kötter indachtig, een idee om voor de 
aanstaande viering op kerstavond met z’n allen naar de kerk te gaan. Nog 
éénmaal de kerk tjokvol mensen die luisteren naar die oude woorden en naar het 
koor. Nog eenmaal met z’n allen samen komen voordat het gebouw afgestoten 
wordt. Samen, als een soort eerbewijs aan het gebouw dat zoveel jaren 
blijdschap en verdriet heeft meegemaakt. Nog eenmaal samen op kerstavond. De 
gedachte aan een volle kerk alleen al bezorgt me kippenvel. 
Hoop wel dat mijn vaste plekje dan ondanks de drukte nog vrij is voor deze 
sentimentele dwaas….. 
 

Zalig Kerstmis en een gezond 2023! 
 

Japie. 
 

 
 

Leu bint mangs net as cadeautjes 

I mot ze eerst oetpakkn um te wetten wat dr in zit 

Wat dr dan oet kuump kan verrasend wean 
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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 op maandag,  M.O.V./I.K.V. 
woensdag & vrijdag van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers 
 tel.06-34087927 

Locatieraad:  marijkelammers@live.nl 
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 

t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht Jongerenpastoraat: 
Voorzitter a.i.: Marcel Brueker (tel. 4613746)  Ans te Lintelo, tel. 06-30958689 

marceltruus@ziggo.nl Lourdeswerk: 
Leden: Lenie Kloppers (tel. 4617885),  Centraal Secretariaat Maria Vlucht 

Henk vd Meer (tel. 4611072) en Yvonne Weber Kinderpastoraat: 
Kerkbijdragen: Carla Meekes, tel. 4615630 

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46  Verliezen verwerken: 
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht 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  Benno Masselink, tel. 06 23902831 
en vacant. rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
 Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76 

Parochiehuis:  

Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Voorz. Vacant / Secr. vacant 
 Leden: Marijke Lammers, 06-3408792 en 

Parochiekrant: Bert Jannink. 

Redactie / copy: J. Kwakman  

Demeterlaan 37, tel. 4613853 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 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug 
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 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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