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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. 5     juli / augustus 2022 

 

Vrede en alle Goeds ! 
Sla de hand aan de ploeg en kijk niet om (Luc. 9) 
  

Sommigen mensen wikken eerst al hun kansen en wat elke mogelijkheid kan 
opbrengen. Anderen kunnen geen keuze maken, want morgen kan er een veel 
betere mogelijkheid voorbijkomen. En dan heb je die gemist! Sommigen mensen 
durven niet te kiezen omdat ze zich onzeker voelen. Een ander kiest zuiver op 
gevoel waar weer een ander zegt heel rationeel een afweging te maken. 
Over de meest belangrijke keuzes in je leven valt meestal geen rekensom te 
maken; behalve misschien je hypotheek, maar zelfs daarover is de toekomst niet 
gegarandeerd zeker. 
Maar weet je wáár je voor kiest? Wat de betekenis is, wat de gevolgen voor jezelf 
en voor anderen. Weet je wat het betekent als je voor kinderen kiest in je relatie; 
of voor een baan in een vreemde stad, of voor een partner in een ander land? 
Kiezen vraagt vertrouwen, in jezelf en de anderen. Vertrouwen en geloven. En er 
voor gáán!! Waag de grote stap met de blik vooruit. Wat achter je ligt kan je niet 
meer inhalen. Succes! 

Carla Berbée, pastoraal werker 

 
 

     ”Niks moet en niksen mag!” 
 

De redactie wenst u allen een fijne vakantie tijd, 
neem uw rust en geniet van het samen zijn.  
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Parochiekroniek 
In de Heer overleden: 
 

Liesbeth Nijland-Sundag. Zij werd geboren 3 maart 1939 en is 11 mei 2022 op 
83-jarige leeftijd overleden. Zaterdag 14 mei hebben wij in onze kerk afscheid van 
haar genomen. De crematie was maandag 16 mei in Usselo. 
 

Truus Elfrink-Burink. Zij werd geboren 25 oktober 1949 en is 25 mei 2022 op 
72-jarige leeftijd overleden. Dinsdag 31 mei hebben we Truus tijdens een 
avondwake in onze kerk met muziek, gedichten en verhalen herdacht. Woensdag 
1 juni hebben wij in onze kerk afscheid van haar genomen. De crematie was ’s 
middags in Oldenzaal. Truus heeft zich jarenlang onbaatzuchtig als vrijwilligster 
ingezet voor onze parochie en onze geloofsgemeenschap. Wij als geloofs-
gemeenschap zijn haar daarvoor zeer dankbaar. 
 

Riet Graave-ter Huurne. Zij werd geboren 2 april 1925 en is 17 juni 2022 op 97-
jarige leeftijd overleden. Donderdag 23 juni hebben wij in onze kerk afscheid van 
haar genomen. De begrafenis was aansluitend op de Westerbegraafplaats in 
Enschede. 
 

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

 
Vieringen 
 

Zo 10-07 10:30 Eucharistieviering met pater Engelbertink,  
   m.m.v. het herenkoor. 

Intenties: Truus Elfrink-Burink; Salvatore Cedda; Lisanne 
Laura Engels; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Riet Graave-
ter Huurne; Herman Koenders; Truus Metternich-
Ebberink; Astrid Willemse-Barends; Familie van 
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo 
Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka 
Hammer-Steggink; Liesbeth Nijland-Sundag. 

 

Vr 05-08 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 

Zo 14-08 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,  
   m.m.v. het herenkoor. 

Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en 
Jürgen; Riet Graave-ter Huurne; Herman Koenders; 
Truus Metternich-Ebberink; Astrid Willemse-Barends; 
Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de 
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Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; 
Inka Hammer-Steggink; Liesbeth Nijland-Sundag. 

 

Vr 02-09 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 

 
 

Van uw eigen Locatieraad 
 

De twee aspirant leden van de locatieraad, Yvonne Weber 
en Henk van der Meer, hebben taken toebedeeld gekregen 
en zijn al aan de slag gegaan. Binnenkort vernemen wij of 
ze ook echt lid van de locatieraad willen worden en dan 
zullen we de benoeming voordragen bij het 
parochiebestuur. 

 

De commissie “Toekomst” heeft overleg gehad met het parochiebestuur van 
Maria Vlucht. Afgesproken is dat de commissie een plan mag gaan opstellen over 
de toekomst van de kerk in Glanerbrug en de eerste stappen zijn intussen gezet. 
Het plan wordt uiteraard voorgelegd aan de parochianen en zal ook moeten 
worden besproken met het parochiebestuur en met het bisdom. 
Vanuit de parochie is gevraagd waarom er geen vrouwen in de commissie 
”Toekomst” zitten. Het antwoord is simpel: “Die hebben zich (nog) niet gemeld!” 
Mochten er dames zijn die willen meedenken binnen de commissie dan zijn ze 
van harte welkom met dien verstande dat ze zich wel conformeren aan hetgeen 
de commissie tot dusverre al heeft afgesproken. 
 

De locatieraad heeft het kerkplein laten egaliseren. Dat leek ons noodzakelijk om 
valpartijen door de oneffenheden te voorkomen. We zijn blij dat het plein er weer 
zo mooi strak bij ligt en danken de harde werkers voor hun inzet. 
We zijn ook blij met de inzet van de vrijwilligers die de heggen en de tuin voor de 
kerk en pastorie hebben bijgewerkt. Mooi werk, heren! 
 

De financiële toestand van de locatie Glanerbrug is en blijft belabberd en de raad 
ziet geen mogelijkheden om daar verbetering in te brengen. Wel hopen we dat 
het lukt om in ieder geval nog meer vrijwilligers aan te trekken voor de vele 
werkzaamheden die verzet moeten worden. 
 

Op maandag 1 augustus en op maandag 5 september vergadert de locatieraad 
in het Parochiehuis. Parochianen die hun zorgen of wensen met de raad willen 
bespreken of die ideeën naar voren willen brengen, zijn van harte welkom vanaf 
14.00 uur. We hopen echt dat veel parochianen van deze gelegenheid gebruik 
gaan maken. 
 

Ten slotte wensen we alle parochianen een mooie en ontspannen vakantietijd 
toe. 
 

Namens de locatieraad, Marcel Brueker, vrz. 
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In de vakantiemodus 
 

De zomermaanden zijn begonnen en de kinderen hebben 
nog maar paar schoolweken te gaan. De zomervakantie 
komt er binnenkort weer aan en dat geldt ook voor de 
pastoraatsgroep. 
 

En daarna? Dan staat er weer veel te doen voor de 
pastoraatsgroep. Inmiddels zijn er 2 vrijwilligers bij gekomen, die we de 
aankomende maanden laten zien wat de werkzaamheden zijn. Want zij zullen 
degenen zijn die binnenkort de pastoraatsgroep  overnemen. Hopelijk komen 
daar nog enkele vrijwilligers bij, want hoe meer vrijwilligers, des te beter de 
verdeling van de taken. In de aankomende edities van deze parochiekrant zullen 
de nieuwe vrijwilligers zich voorstellen. Mocht u nog twijfelen om vrijwilliger te 
worden in de pastoraatsgroep, bel dan gerust. Dan kunnen we uitleggen wat de 
taken inhouden en hoe weinig tijd je hiervoor eigenlijk kwijt bent. 
 

Genoeg te doen dus in het najaar. 
Maar voor nu, even rust. Genieten van de zomervakantie en van onze gezinnen. 
 

Namens de pastoraatgroep, 
Feya Bakker 
 

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 van de Protestantse Gemeente Glanerbrug is te lezen dat de 
paaskaars van 2021 naar Sietske ter Welle ging als erkentelijkheid voor vele jaren 
van werkzaamheden binnen de gemeente. De luidklok was een tijdje van slag, 
maar dat euvel is gelukkig verholpen. Op zondag 3 juli waren alle vrijwilligers 
binnen de gemeente welkom op de “vrijwilligersborrel”  en toen werd er ook 
afscheid genomen van enkele diakenen. De controlecommissie gaf het fiat voor 
de jaarrekening en die jaarrekening staat (in verkorte vorm) op de website van de 
gemeente. Ten slotte nog de vermelding dat de rommelmarkt (in afgeslankte 
vorm) dit jaar bijna € 700,= opbracht. 
 

In het parochieblad van Losser het opmerkelijke stuk van een bezorgde 
parochiaan over de mogelijke verkoop van een deel van het parochiepark en het 
kappen van enkele mooie bomen in datzelfde park. Dezelfde parochiaan plaatst 
ook een vraagteken bij het onverwachte opstappen van leden van de locatieraad 
en vraagt zich af of de twee zaken verband houden met elkaar. Pastoor 
Daggenvoorde roept vrijwilligers op voor een nieuwe locatieraad in Losser. De 
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misdienaars vragen vriendelijk aan de kerkgangers om een bijdrage voor een 
uitstapje en de opbrengst van de Vastenactie (incl. de opbrengst van de 
basisscholen in Losser en Overdinkel) bedroeg maar liefst € 3483,=. Tenslotte 
nog de mededeling dat er een ontmoetingsdag was voor 80 plussers op 31 mei 
en dat ook de contactmiddagen voor alleenstaanden weer op het programma 
staan op de laatste zondag van de maand. 
 

In Lonneker was op 26 juni de jaarlijkse Jacobusviering in de open lucht bij de 
Jacobuskapel op de Lonneker Es. Na afloop was er koffie en aan alle bezoekers 
van de viering was gevraagd om een mooie steen mee te nemen en die achter te 
laten op het plateau van de kapel. 
 

Veel goed werk verzet op kerkplein en in het groen! 
 

Sinds 20/21 mei kunnen kerkgangers weer zonder 
struikel- of valpartijen het kerkgebouw bereiken. Ons 
kerkplein werd al een tijdje ontsierd door meerdere 
oneffenheden in de bestrating vanwege 
omhoogkomende boomwortels en dat was o.a. de 
locatieraad een doorn in het oog. Men vond twee 
ferme parochianen bereid om het plein weer strak te 
maken.  Het ijverige duo (door insiders T&T genoemd) 
werkte zich behoorlijk in het zweet en kweet zich 
terdege van hun taak.  
De bestrating werd opgebroken, wortels gekapt en 
nieuw zand werd opgebracht. Daarna werd het 
betreffende deel van het plein  afgetrild en opnieuw bestraat.  
Een maand later is een groepje van vier ijverige medeparochianen flink aan de 
slag in de voortuin van de pastorie. Alle heggen worden gesnoeid, onkruid 
gewied, rommel opgeruimd en het grasveld wordt gemaaid. De vier musketiers 
werken zich een slag in de rondte, maar nadat ook deze klus geklaard is, ziet het 
er allemaal weer keurig opgeruimd en strak uit. Het is de bedoeling om voortaan 
regelmatig (op de maandagochtend) het groen om de kerk en pastorie bij te gaan 
houden.  
Respect voor al deze harde werkers die ervoor hebben gezorgd dat ook 
parochianen die slecht ter been zijn de kerk weer veilig kunnen bezoeken en dat 
alles er weer zo netjes uitziet. En,…als u ook eens de handen uit de mouwen wilt 
steken, dan bent u van harte welkom op de maandagochtend. Voor koffie wordt 
gezorgd!  
        Redactie. 
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Nieuws van de kerkhofgroep 
 

Wij zijn bezig om het afval te scheiden omdat dit 
ons veel geld kan besparen. Het zou een goede 
zaak zijn als bezoekers van het kerkhof alle plastic 
afval (verpakkingen, plastic potten en schaaltjes 
ed) in de plastic zak gaan gooien. Die plastic zak 
staat vlak bij de ingang tegen de muur. Als het 
scheiden van afval goed lukt, kan ons dat op 
jaarbasis een bedrag van €800,= schelen en dat geld kunnen we goed gebruiken. 
En,….het is ook nog eens goed voor het milieu als dat plastic afval apart 
ingezameld kan worden. 
De nieuwe heg lijkt goed te zijn aangeslagen. Er ligt een druppelsysteem naast de 
heg, zodat de jonge aanplant genoeg water krijgt. Hopelijk krijgt dit goede begin 
van de heg ook een goed vervolg, zodat er weer een mooie dichte afscheiding 
komt te staan. 
 

De kerkhofgroep bestaat momenteel uit 16 vrijwilligers die tal van verschillende 
werkzaamheden (kunnen) uitvoeren. Er wordt geschoffeld, geharkt, gesnoeid, 
getimmerd, geschilderd en dan worden ook nog iedere week de kapel en de 
kantine schoongemaakt, wordt het offerblok geleegd en nieuwe kaarsen klaar 
gelegd en zorgen we ervoor dat de administratie op orde is en blijft. Kortom, er 
wordt veel werk verzet. 
Als beheerder van het kerkhof wil ik graag een groot compliment uitdelen aan alle 
vrijwilligers voor de goede inzet en de gezellige sfeer. 
 

Benno Masselink, beheerder 
 
 

Reünie St.Gerardusschool 
 

Op vrijdag 30 september is de grote 
reünie van de St.Gerardusschool in 
het kader van het  100-jarig bestaan 
van de school. Voor deze reünie moet 
u een kaartje hebben en dat is vanaf 
10 juli as alleen digitaal te krijgen via 
www.ikbenaanwezig.nl  
Op de site gaat u naar het linkje “bezoekers” en daarna naar “tickets kopen”. Daar 
zoekt u naar het logo van de St.Gerardusschool en dan wijst het zich verder 
vanzelf. 
Na betaling van € 10,= (dit is incl twee consumpties)ontvangt u een QR code die 
u bij bezoek aan de reünie kunt laten zien. De kaartjes zijn te koop tot uiterlijk 10 
september, maar als het maximale aantal bezoekers eerder is bereikt, sluiten we 
de site.  
    Jubileumcommissie St.Gerardusschool 

http://www.ikbenaanwezig.nl/
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Kralen van de Rozenkrans 
 

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze 
geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden. 
 

              
“Ik ben niet zo van schouderklopjes!” 
 

“”Nen toet’n tuffel met smurrie!”, dat was het eerste wat Ron Willemse een 
Twentenaar hoorde zeggen toen hij in 1978 in een Oldenzaalse snackbar iets 
wilde gaan eten. De geboren Hagenaar was kort hiervoor als militair op vliegveld 
Twenthe geplaatst en van “nen toet’n tuffel met smurrie” had hij nog nooit 
gehoord. Inmiddels is Ron goed ingeburgerd geraakt in Twente en zeker ook in 
Glanerbrug waar hij (toen nog samen met zijn vrouw Astrid) in mei 2009 
neerstreek. Ondanks het feit dat hij geen Twents spreekt, vindt hij zichzelf al 
aardig “vertukkerd”. Feit is wel dat de randstedelijke branie hem vreemd is. Ron is 
zeker geen man die zich nadrukkelijk in gesprekken mengt: hij kijkt de kat uit de 
boom en het duurt even voordat hij zich laat gelden.   
Ron wordt op 5 juni 1945 als enigst kind in Den Haag geboren. Zijn moeder sterft 
als Ron nog maar 6 jaar oud is en de tweede echtgenote van zijn vader noemt hij 
met nadruk een “echte STIEFmoeder”. Op de LTS volgt de Hagenaar de 
opleiding tot reclameschilder. In 1963 moet hij in militaire dienst en wordt 
ingedeeld bij de Geneeskundige Troepen. Maar dat ziet deze dienstplichtige niet 
zitten:  
“Ik zag dat voor me: piespotten legen en kots opruimen. Nee, dat was niets voor 
mij.”  
De oplossing is om te tekenen als KVV-er voor 4 jaar en dat blijkt een goede zet. 
Ron wordt chauffeur bij de Luchtmacht, haalt de nodige rijbewijzen en wordt de 
vaste chauffeur van het “spookpeloton”, een groep militairen die zonder hoorbare 
commando’s gelijktijdig bewegingen uitvoert en optreedt tijdens taptoes, 
commando-overdrachten en andere feestelijkheden.  
In 1969 leert Ron Astrid Barends kennen. De twee geliefden trouwen en het geluk 
wordt compleet als dochtertje Patricia wordt geboren. Patricia wordt geboren met 
het Downsyndroom en met een ernstige voedselallergie en overlijdt al na 7 
maanden. Dat hakt er stevig in. Ron kan het gemis maar moeilijk een plekje 
geven en gedurende een langere tijd zit hij ziek thuis. Gelukkig is Defensie een 
geduldige werkgever en Ron krijgt alle tijd en hulp om de dienst te hervatten. Hij 
wordt opnieuw als chauffeur ingezet, nu van de Luchtmachtkapel. Met de 
muzikanten reist hij van evenement naar evenement en tijdens de optredens 
schiet hij foto’s van de optredens. Die foto’s vinden hun weg binnen Defensie en 
dat blijft niet zonder gevolgen. Ron daarover: 
 

 “Ik stuurde die foto’s naar de redactie van “De Vliegende Hollander”, het blad van 
de Koninklijke Luchtmacht. Kreeg daar regelmatig positieve reacties op en op een 
dag moest ik bij de kapitein komen.  
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Hij vroeg me wat ik van plan was met al dat fotograferen. Kort en goed; men had 
voor mij een functie als luchtmachtfotograaf in gedachten. Na overleg met Astrid 
heb ik die stap gewaagd en daar heb ik nooit spijt van gehad. Fotograferen was al 
heel lang een hobby van mij en nu kon ik er mijn werk van maken. Ik ben 
begonnen op Volkel en daar moest ik foto’s die piloten hadden gemaakt, 
ontwikkelen en afdrukken. Mooi werk en ook schitterend om te zien wat het 
resultaat wordt. Je zag de verbaasde gezichtsuitdrukkingen van Russische 
militairen die stiekem in een vissersboot op de Noordzee voeren. Maar na een 
tijdje kreeg ik genoeg van dat technische werk. Ik moest mijn creativiteit ook kwijt! 
Die kans kreeg ik in 1978 toen er op Vliegveld Twenthe een plekje vrij kwam op 
de fotodienst. Daar heb ik veel technisch fotowerk gedaan: schade door vogels 
aan de cockpit en haarscheurtjes in de vliegtuigen vastleggen bv., maar ook 
reportages van commando-overdrachten, jubilea en andere feestelijkheden. 
 

Tot de mooiste opdrachten behoort de reportage met statiefoto die hij maakt als 
Koningin Beatrix de basis bezoekt. De meeste indruk maakt evenwel het werk als 
fotograaf bij het Identificatieteam na de Vuurwerkramp van 2000. Ron fotografeert 
de gebitten van slachtoffers en met de saneringsverklaringen van tandartsen en 
gegevens van familieleden, lukt het om alle slachtoffers voor 100% te 
identificeren. Het werk is zwaar, maar de voldoening als er weer een identificatie 
is gelukt, vergoedt alles. Bij zijn afscheid van de Luchtmacht in 2000 vraagt de 
personeelschef of Ron nog vrijwillig een paar jaar wil nadienen omdat er geen 
vervanging is. “Geen probleem, hoor!”, luidt het montere antwoord en er worden 
nog 3 jaar aan de diensttijd vastgeplakt. Daarna volgen nog eens twee jaar als 
burger binnen dezelfde organisatie, maar in 2005 is het genoeg geweest. De 
basis gaat dicht en Ron en Astrid beraden op hun toekomst. Hun woning in 
Oldenzaal bevalt weliswaar nog goed, maar toch kiezen ze ervoor om in 2009 
naar een appartement te verhuizen. Het wordt een appartement in Glanerbrug en 
hier wonen ze samen gelukkig en tevreden tot 2014 als Astrid na een kort ziekbed 
komt te overlijden. Daar zit de oud-Hagenaar, alleen in een appartement ver van 
zijn geboorteplaats. Maar dan komt Mien Besseler in beeld. Ron vertelt: 
 

“Nou, ik moet je zeggen dat we met Kerstmis 2009 in Glanerbrug voor het eerst 
sinds jaren weer eens naar de kerk gingen. En dat was in één woord geweldig! 
Patrick Kuipers ging voor, de kerk zat vol mensen en er was een hele mooie 
sfeer. Ik ben kort daarna naar de pastorie gegaan om ons aan te melden als 
nieuwe parochianen. Mien kwam aan de deur en in het begin was het moeizaam: 
we keken allebei de kat uit de boom. Maar dat duurde niet lang. Toen Astrid 
overleed in 2014 heeft Mien op voortreffelijke wijze alle zaken geregeld voor ons. 
In het parochiehuis waren er niet alleen broodjes maar ook twee grote gamellen 
met soep. Het was helemaal top! Echt waar! “ 
 

Niet lang na de uitvaart van Astrid wordt Ron aangesproken door Mien. Voor de 
bezorging van de parochiekrant is een vrijwilliger nodig en ook bij het vouwen en 
nieten van de krant kan men wel een paar handen gebruiken. Ron moet er even 
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over nadenken. Hij heeft nooit vrijwilligerswerk verricht en twijfelt of hij het wel kan 
opbrengen om er 100% voor te gaan. Maar inmiddels is hij al weer jarenlang een 
gewaardeerde en betrouwbare kracht binnen de Parochiekrant. Behalve voor dit 
werk is Ron ook bijna dagelijks in de weer voor de kerkhofgroep: 
 

“Ik ga iedere dag even bij “mijn meisje” op het kerkhof langs om een kaarsje op te 
steken. Iedere dag. Louis Alferink (die ik van de vouw-nietgroep van de 
Parochiekrant kende) zag mij regelmatig op het kerkhof en zei dat ze nog iemand 
zochten die voor de kaarsen in het kapelletje wilde zorgen. Dat wou ik wel en zo 
is het gekomen. Ik rij op mijn scootertje naar Gronau en koop daar de kaarsen. 
Als ik naar het kerkhof ga, heb ik er altijd wat in mijn tas zitten en kan ik de 
voorraad in de kapel aanvullen. Dan haal meteen het geld uit het offerblok en dat 
breng ik eens per week naar Mien. Dinsdagmorgen ga ik naar Mien om het 
krentenbrood voor de werkers op het kerkhof op te halen en het daar naar toe te 
brengen. Ach, zoveel werk is het allemaal nou ook weer niet!” 
 

Bescheiden is hij, deze 77-jarige 
vrijwilliger. Hij aarzelde dan ook toen 
we hem vroegen voor dit gesprek; 
anderen doen toch veel meer dan hij 
doet. Maar omdat iedere kraal van 
onze rozenkrans voor de 
geloofsgemeenschap even waardevol 
is en omdat hij zich er bij alles wat hij 
doet nooit met een Jantje-van-Leiden 
van af maakt, is er ook voor Ron 
Willemse een plekje in deze galerij. We 
vragen hem tot slot van dit boeiende en 
openhartige gesprek naar zijn drijfveren 
om al deze klussen te doen: 
 

“Het doet je goed als mensen hun 
waardering tonen en als ze zeggen dat 
het kerkhof er zo mooi bij ligt. Ik ben 
helemaal niet zo van schouderklopjes, 
maar het doet je wel wat. Als ik in de 

spiegel kijk, wil ik kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan wat in mijn 
vermogen ligt om deze gemeenschap in stand te houden. Daar doe ik het voor! 
Door alles wat ik heb meegemaakt, heb ik ervaren dat je nooit alleen staat in je 
verdriet. Er zijn meer mensen die verlies hebben geleden en er is meer dat je 
troost en steun kan bieden. Als ik kan ga ik naar de vieringen in de kerk voor een 
moment van bezinning en ik hoop dat nog heel lang te kunnen blijven doen, ook!” 
 

Was getekend: Ron Willemse een betrokken medeparochiaan die inderdaad in 
alle vieringen te vinden is op zijn vaste plekje ergens achterin de kerk. Altijd naast 
degene die hem in 2009 op de pastorie te woord stond, die hem inschakelde als 
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vrijwilliger en voor wie hij twee zachte kussens heeft geregeld. Een attent gebaar 
dat deze kraal van de rozenkrans mede tekent. 
       Redactie. 
 
 

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 03-09 t/m 21-10) graag 
 inleveren vóór donderdag 18 augustus 2022. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 

 

Het verslag van de 
synodegesprekken  
binnen ons bisdom is uit! 
 

De afgelopen maanden zijn in veel 
parochies binnen ons bisdom 
gesprekken gevoerd n.a.v. de synode, 
die paus Franciscus in oktober jl. heeft 
uitgeroepen. Het ging over thema’s als  
'Samen op weg gaan', 'Vieren', 
'Medeverantwoordelijk-heid voor de 
missie', 'Dialoog in kerk en 
samenleving'. Elke parochie heeft het op 
haar eigen manier aangepakt.  

Bij ons in Zuidoost zijn er meer dan vijftig gesprekken gevoerd o.l.v. parochianen 
en pastores, ook met veel jonge mensen, ouders van dopelingen, 
communicanten, vormelingen en jongeren. Het bisdom heeft van al die 
gesprekken in al die parochies een verslag gemaakt. Zoals wij het als pastores 
lezen zal het een goede weergave zijn van wat er overal in de gesprekken 
geklonken heeft. Ons doet dat goed.  
Het verslag is niet kort. Elf pagina’s. Misschien niet voor iedereen even 
gemakkelijk te lezen. Maar voor wie geïnteresseerd is, is het een aanrader. 
Vanuit de hele wereld worden komende maanden de verslagen richting Rome 
gestuurd. Wij – pastoraal team – zijn heel benieuwd, wat de uitkomst van de 
synode zal worden. Voor het verslag zie:  
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-
synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf . En inspiratiepagina Synode 2021-
2023 
    Pastoraal werker Frank de Heus 
 
 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
https://www.mariavlucht.nl/synode-2021-2023
https://www.mariavlucht.nl/synode-2021-2023
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Basisschool ‘De verrekijker‘ wint 
JePe’s Sirkelslag 
 

In twee grote parochies (Franciscus van 
Assisi en Maria Vlucht) is resp. op 20 mei en 
9 juni JePe’s Sirkelslag gespeeld in negen 
groepen acht. Het verhaal van Noach werd 
aan de kinderen verteld. Noach die, met 
familie en twee dieren van elke soort, over 

de zeeën voer totdat het water ging liggen. De regenboog verscheen, het verbond 
van God met de mensen.  
Acht spelletjes en een 
groepsopdracht vormden samen 
het spel. In spel 1 maakten de 
kinderen elk een mensfiguur, die 
mensfiguren moesten met elkaar 
verbonden worden. Een fysiek spel 
met sokken en een klepkrat met 
als titel ‘Alles in de boot’. In razend 
tempo moesten dierennamen 
worden gevonden in een 
woordpuzzel. Ook moest na 
worden gedacht over wat er 
gebeurt met mensen die misschien ‘uit de boot vallen’. Er werden ‘bootjes van 
papier’ worden gevouwen. En er was een haalspel van veel dingen die van 
dezelfde soort zijn. Ik hoorde bij de rondgang naar de scholen dat er fanatiek 
gespeeld is en vooral goed is samengewerkt. In de parochie Maria Vlucht ging de 
eerste prijs naar De Verrekijker. De Martinussschool en de Pax Christi school 
werden tweede. De Wegwijzer drie. De Troubadour in Glanerbrug werd vierde en 
de Liduinaschool in Lonneker vijfde. Ook de juryleden hebben het naar hun zin 
gehad. Bij deze wil ik hen nogmaals hartelijk bedanken, want zonder juryleden 
kan het niet doorgaan!  
      Ans te Lintelo 

 
Zoeken naar verbinding 
 

De weg tussen Losser en Enschede is een ongeveer een hele maand i.v.m. 
onderhoudswerkzaamheden gesperd. Ik moet nu bv. via Oldenzaal -Lonneker, of 
Glanerbrug naar Enschede rijden. De verbinding is ver(opge)broken. Het is een 
omweg, maar ik kom er wel!  
Zo is het in het dagelijks leven ook wel eens. Iedereen heeft wel eens het gevoel 
de verbinding te verliezen, denk ik. Ik zoek dan een andere weg, of bouw een 
verrassing in, en ik kom precies waar ik zijn wil.  In mijn geloof heb ik ook wel 
eens het gevoel dat ik de verbinding aan het verliezen ben.  Bijvoorbeeld bij een 
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ernstige gebeurtenis die vragen bij me oproept als ‘Waar bent u nu, God, ik heb u 
nodig, wat moet ik doen?’  
De synodale gesprekken hebben me goed gedaan, en doen me nog steeds goed. 
Het blijkt dat er meer mensen zijn die soms worstelen met de ‘verbinding’. Het 
verslag van het aartsbisdom is duidelijk en helder. Ik ben er wel blij mee en denk 
dat we, als we als gelovigen de mogelijkheid krijgen om onze talenten en 
kwaliteiten in te zetten en zo in onze kracht staan, dat we ons dan pas echt 
verbonden voelen.  
Met het spel Sirkelslag probeer ik ook verbinding te zoeken. Verbinding met de 
kinderen van groep 8 van de basisscholen. Samen het verhaal van Noach 
bespreken en uitspelen in een competitiespel. Kinderen doen in spelvorm en 
samenwerking waar ze goed in zijn. Ieder jaar is het weer een mooie manier om 
verbinding te maken tussen kerk en school. Sirkelslag was na twee jaar weer de 
verrassing! 
     Ans te Lintelo, jongerenwerker 
 
 

Wie maakt vakantie voor mensen  
met een beperking mogelijk? 
 

Bij Present kregen we een bijzondere hulpvraag 
binnen van Adios Reizen, een christelijk reisbureau. 
Zij organiseren vakanties voor mensen met een 
verstandelijke/lichamelijke beperking, die door 
vrijwilligers worden begeleid. Echter ze hebben voor 
hun reis die gepland is van 12 - 19 augustus nog 
geen vrijwilligers kunnen vinden. De vakantie 
is gepland in De Lutte ('t Keampke), maar om deze 
reis door te kunnen laten gaan, hebben ze vier 
vrijwilligers nodig, vanaf 18 jaar.  
Er zijn een aantal taken die de vrijwilligers gaan doen, zoals koken, activiteiten 
organiseren, christelijke dagopening. Het is fijn als de vrijwilliger ook persoonlijke 
verzorging van de deelnemers (wassen, aankleden) kan doen, maar dit is niet 
noodzakelijk.  Het gaat om een vakantie met christelijke invulling, vandaar dat we 
je als kerkgemeenschap benaderen. 
 

Vrijwilligers kunnen zich tot 12 juli aanmelden via onze website: 
https://stichtingpresent.nl/enschede/werkvakantie-in-de-lutte/ . 
Hier is ook meer informatie te vinden. 
 

 
Noteert u het alvast in uw agenda: van zaterdag 3 september 
tot zondag 2 oktober vieren we in onze parochies de Periode 
van de Schepping. Samen met heel veel kerken wereldwijd. 

https://stichtingpresent.nl/enschede/werkvakantie-in-de-lutte/
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We vieren Gods lieve Schepping en alle schepselen die daarin  
leven. We vieren dat God ons vrede gunt, gerechtigheid en  
een vruchtbare aarde, waarop het goed toeven is voor iedereen. 
 

Scheppingsperiode 2022 
 

Het is Paus Franciscus die ons tot dit vieren 
oproept. Samen met de Orthodoxe en 
Protestantse Kerken. In de encycliek 
‘Laudato-si’ roept hij alle mensen van goede 
wil op om beter voor onze aarde – ‘ons 
gemeenschappelijk huis’ – te zorgen. 
Daartoe is een actieplan opgesteld. En 
iedereen kan daaraan meedoen. En dat is 
nodig ook, gezien de huidige crises: 
klimaatverandering, oorlog, migratie, 
energie, armoede, voedsel… het stelt ons 
voor ongekende uitdagingen. 
 

In de MOV-groep ZuidOost Twente zijn we 
hiermee aan de slag gegaan. Het programma is volop in ontwikkeling, maar houdt 
u alvast de startvieringen op: 
 

zaterdag 3 september in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen  
zondag 4 september in de Sint Jankerk in Enschede 
zondag 2 oktober in de Pancratiuskerk te Haaksbergen (slotviering) 
zondag 2 oktober in de Sint Jankerk in Enschede (slotviering) 
 

Een tipje van de sluier: Trees van Montfoort komt om over haar boek ‘Groene 
Theologie’ te vertellen, er is een leuke activiteit voor kinderen, een film-
voorstelling, we planten een Laudato Si boom, en nog veel meer.  
En we laten zien hoe iedereen kan helpen om die zorg voor ons 
gemeenschappelijk huis beter gestalte te geven en te groeien naar een integrale 
ecologie. 
 

De oogst is groot, maar arbeiders  
zijn er te weinig (Luc. 10, 2) 
 

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, hoe ik het werken in 
de kerk volhoud. De kerk is toch een zinkend schip?! Grijs! Al 
die moeite, al die inzet, allemaal tevergeefs… Wat is er over 
tien jaar nog van over? Als ik dan antwoord, dat ik met veel 
zin en plezier mijn werk doe, word ik verbaasd, verwonderd of meewarig 
aangekeken. 
Maar ik kan het eenvoudigweg niet laten. Dat werken in de kerk. En dat heeft er 
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ongetwijfeld mee te maken dat er veel te oogsten is. Naast gekibbel en gedoe, 
kom ik in de kerk vooral veel boeiende, bewogen en vriendelijke mensen tegen. 
Mensen, die tegen de tijdsgeest in, zomaar om niet tijd en liefde aan hun 
medemens besteden. Die samen met anderen gemeenschap willen vormen. Die 
zich spiegelen aan het grote verhaal uit de Bijbel en zich daardoor laten vormen. 
En iedereen mag er binnen lopen en wordt er zomaar gastvrij ontvangen. Waar 
vind je dat? 
Arbeiders zijn er te weinig. Dat is ook waar. Het is met name de oudere generatie 
die de kerk financieel overeind houdt en de schouders eronder zet. Ik zou willen, 
dat jongeren het stokje overnemen. Maar dat is vooral een vrome wens. 
Toch is het allemaal de moeite waard. Afgelopen weekend ben ik met 
parochianen en een gemeentelid bij de franciscanen in Megen geweest. We 
hebben gezocht naar ‘eenvoudig leven’. Eenvoudig leven kun je als je je focust, je 
afsluit voor alle ruis om je heen, als je vrij bent van eigen en andermans 
verwachtingen. als je niet gaat voor bezit maar voor mensen. Daar ligt het ware 
geluk. En dat kun je vinden samen met gelovige mensen, die zich aan Jezus of 
iemand als Franciscus willen spiegelen. Dan kan de oogst groot zijn. Als je het 
tenminste wilt zien. 
    pastoraal werker Frank de Heus 
 
 

Tweede Werelddag voor grootouders en ouderen 
 

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel 
vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede 
Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag 
van juli. Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en 
betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema 
waar hij sinds het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds 
februari staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil. 
De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt 
gekeken en dat “terwijl er in de mensengeschiedenis nog nooit zoveel van ons 
zijn geweest”.  
“Veel mensen zijn bang voor de ouderdom. Zij beschouwen het als een soort 
ziekte waarmee ieder contact het beste kan worden vermeden”, schrijft 
Franciscus. “Ouderen kunnen het beste maar apart in tehuizen worden 
opgevangen en verzorgd, anders moeten wij dat doen, denken zij.” De paus 
typeert deze manier van denken als de “mindset van de wegwerpcultuur”, “die 
ons doet denken dat wij op een of andere manier anders zijn dan de armen en 
kwetsbaren in ons midden, onaangetast door hun broosheid en afgescheiden van 
‘hen’ en hun problemen.” 
“De Bijbel ziet die dingen anders”, benadrukt de paus. Een lang leven, leert zij, is 
een zegen.”  
Lees de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag voor grootouders en 
ouderen in de Nederlandse vertaling op rkkerk.nl 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/06/Boodschap-paus-Franciscus-Werelddag-grootouders-en-ouderen-2022-def.pdf


 

15 

Kunst aan de man / vrouw … 
 

Ik heb mij, waarde medeparochianen, in gedachten al 
een beetje verzoend met het idee dat ons kerkgebouw 
dicht gaat en dat we in de toekomst gaan kerken in het 
parochiehuis. Lijkt mij op zich geen onoverkomelijk 
probleem, mits het parochiehuis er ook een beetje 

“kerkelijk” uit komt te zien.  
Dat moet met kunstwerken uit ons huidige kerkgebouw geen probleem zijn, lijkt 
me. Maar, we hebben wel erg veel van die kunstwerken. Die kunnen van hun 
levensdagen niet allemaal in het parochiehuis een plekje krijgen. Nou gaat veel 
religieus erfgoed van kerken die gesloten worden naar een of andere stoffige 
opslag, maar dat vind ik doodzonde. Ik heb een beter plan bedacht. We verdelen 
het gedeelte van de inventaris dat niet in het parochiehuis terecht kan onder 
parochianen. De absolute blikvanger in de kerk is het triomfkruis boven het altaar. 
Als dat niet in het parochiehuis kan, dan gaat het naar de maker ervan in het 
Meijerdorp. Waarom? Om daarmee de maker te eren voor al zijn vakmanschap 
en zijn doorzettingsvermogen. Daarom alleen al.  
Maar ook omdat het Meijerdorp van oudsher een katholieke buurt was waarvan 
de bewoners trouwe kerkgangers waren en betrokken parochianen. Vanuit die 
buurt zijn veel collecte- en plaatsengelden en kerkbijdragen naar de parochiële 
schatkist gevloeid. Misschien dat de maker van het kruis het voorwerp aan de 
gevel van zijn huis kan bevestigen. Schijnwerper erop en dan is Christus weer 
onder de mensen. De kruiswegstaties verdelen we onder de beide katholieke 
basisscholen. Op die manier kunnen kinderen (en wellicht ook nog een aantal 
leerkrachten) kennis nemen van het lijdensverhaal. Na verloop van tijd worden de 
staties geruild met de andere school, zodat het hele verhaal behandeld kan 
worden. Dan de beelden. Ik zou zeggen dat iedere parochiaan die dit wil een 
beeld mee mag nemen om het thuis te plaatsen. Ook die beelden kunnen we 
laten rouleren binnen de parochie. Goed voor de interactie tussen de 
parochianen: “Mag ik van jou Willibrord? Krijg jij Bonifatius van mij!”  
 

Zelf had ik de altaarschel wel willen hebben, maar dat doet de wederhelft die mee 
leest in lachen uitbarsten: ”Ha ha Japie, en dan moet ik zeker met een koud flesje 
bier opdraven als meneer Japie belt! Ik ken je wel! Nee, dat belletjesgedoe vind ik 
niets, maar de wijwaterkwast lijkt me wel wat. Kan ik jouw gedachten af en toe 
wat opfrissen! Ha, ha!” 
 

Tot zover, Japie. 
 
 

De kunstenaar moet in zijn werk zijn als God in de schepping:  

onzichtbaar en almachtig; men moet hem overal voelen en nergens zien. 
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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 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 

Kerkbijdragen: Kinderpastoraat: 
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46  vacant 

t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht 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  Benno Masselink, tel. 06 23902831 
en vacant. asmasselink@home.nl  
  r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl 

Parochiehuis: Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76 

Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Voorz. Vacant / Secr. vacant 
 Leden: Marije Vinke 

Parochiekrant: Feya Bakker, 06-15891525 
Redactie / copy: J. Kwakman  

Demeterlaan 37, tel. 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 Ine van der Meer, tel.4614963 

 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. 
 

mailto:asmasselink@home.nl
mailto:r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
mailto:p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
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