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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. 4     juni 2022 

 

“Wat is dan liefde?” 
             

'gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad' Joh. 13, 34 
 

Uit de autoradio klonk Hazes: "Liefde, wat is dan liefde?" Luidkeels heb ik zijn 
levensvraag meegezongen. Heerlijk! En me afgevraagd: houd ik echt van 
mensen? Vooral van mensen voor wie anderen niet meteen kiezen. En die 
daarom nauwelijks van zichzelf kunnen houden. 'Wat is dan liefde?'. Meezingen 
gaat makkelijk. Meedoen heel wat moeilijker. Jezus zegt dat niet wij hem tot 
vriend hebben gemáakt. Maar dat hij voor ons heeft gekózen. Want liefde is niet 
dat ik iemand, of iets, modelleer naar believen. Liefhebben begint met het besef 
dat ikzelf niet het middelpunt ben, en de maat der dingen. Maar dat een ander dat 
is. En dat daarom een ander, of wat vreemd is, niet zal worden omgevormd naar 
beeld en gelijkenis van mijzelf, en naar wat alleen ik wil. Liever niet. Liefhebben is 
zien wat eigen is aan een ander. En ervoor kiezen dat te erkennen als wat 
iemand van God draagt. Volgens Jezus is liefhebben bovendien durven erkennen 
wat ik niet aantrekkelijk vind, of zelfs bedreigend. En me ook daarmee willen 
verbinden. Wie het anders van anderen, en zelfs het vijandige, als geschenk van 
God kan aanvaarden en dragen, heeft lief, zoals Jezus dat deed. (H)eerlijk 
overigens zoals Hazes uit eigen levensleed zelf antwoord geeft op zijn 
levensvraag: 'Vergeven hoort ook bij de liefde!" Ik zong het stevig mee. En maak 
er werk van.  

Paul Daggenvoorde, pastoor 
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Vieringen 
 

Vr 03-06 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 

Zo 05-06 10:30 PINKSTEREN 
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 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. 
 

Zo 12-06 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,  
   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 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 24-06 10:00 Feest van het Heilig Hart 
   Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 

Vr 01-07 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 
 

Oecumenische viering op de Oase bij 
Gronau 
 

Zondag 19 juni om 10.30 uur is er na vijf jaar weer 
een openluchtviering op het Oaseterrein bij Gronau (Dinkelstrasse 24, helemaal 
aan het einde links) aan de Dinkel. 
We noemen het dan ook een Dinkeldienst, het thema is Water en Droogte. 
Voorgangers van de katholieke kerken en protestantse gemeenten van Losser, 
Overdinkel en Glanerbrug én het Syrisch-Orthodoxe klooster gaan voor. Met 
samenzang en het koor Op Toon wordt het een speciale ochtend.  



 

3 

We vragen iedereen wat lekkers mee te nemen om te delen bij de koffie en thee. 
Wie samen wil fietsen: om 9.40 uur vertrekt een groepje vanaf de parkeerplaats 
van de Protestantse kerk aan de Gronausestraat. 
De collecte is bestemd voor Simavi, die voor schoon drinkwater zorgt. 
Let op: bij slecht weer wordt de viering gehouden in het Syrisch-Orthodoxe 
klooster; dit zal uiterlijk de vrijdag ervoor aangekondigd worden op de website 
www.mariavlucht.nl  
Komt allen! 

 
“Er komen andere tijden!!” 
 

Marcel Brueker windt er -en dat is men van hem 
gewend- geen doekjes om: met name de financiële 
toestand van de locatie Glanerbrug dwingt tot 
drastische ingrepen. Op maandag 2 mei is het 
parochiehuis goed gevuld met zo’n 60 parochianen die 
willen horen wat de plannen van de locatieraad zijn en 
hoe ernstig de situatie is. Meneer de voorzitter is blij 
met de grote opkomst die bewijst dat de toekomst van 
de parochie nog steeds velen ter harte gaat en hij zet 
uiteen dat er op deze avond twee dingen besproken 
zullen worden: de evaluatie van de vorige bijeenkomst en de toekomst van de 
locatie Glanerbrug. 
 

Marcel begint met het zoet. De parochieavond van 1 april heeft veel goed nieuws 
opgeleverd, zo luidt de boodschap. Allereerst zijn er achter de “bestuurstafel” 
twee nieuwe gezichten te zien: Yvonne Weber en Henk van der Meer gaan 
mogelijk toe treden tot de locatieraad. Dan zijn er twee parochianen die serieus 
overwegen om deel uit te gaan maken van de pastoraatgroep en zal ook het 
secretariaat van de parochie vanaf 1 mei weer op 3 ochtenden (maandag, 
woensdag en vrijdag) van 09.00-11.00 uur bezet zijn. Een parochiaan die zijn 
arbeidzame leven als timmerman heeft gesleten, wil hand- en spandiensten 
verlenen en is er ook iemand die het parochiebestand gaat actualiseren. 
Tenslotte zijn er ook nog drie parochianen die hebben aangeboden om een extra 
wijk als bezorger van de Parochiekrant te gaan lopen. Kortom, er is reden tot 
tevredenheid over de opbrengsten van de eerste avond.  
De aanwezigen knikken instemmend en vernemen verder nog dat de locatieraad 
op de eerste maandag van de maand (“De dag dat de sirenes om 12 uur loeien, 
dus dat is gemakkelijk te onthouden”, aldus Marcel)  om 14.00 uur vergadert en 
dat parochianen dan vanaf 14.30 uur welkom zijn om vragen te stellen of 
opmerkingen te maken.  
 

Maar dan het zuur. Dat de financiële situatie zorgelijk is, was inmiddels meer dan 
bekend en dat dit dwingt tot handelen is eveneens zonneklaar. Parochianen 
opperen dat er meer werk gemaakt kan worden van de actie Kerkbalans door de 
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bijdragen huis-aan-huis op te halen. Er zou meer “Schwung” moeten komen in 
vieringen en de kerk zou ook ruimte kunnen bieden aan vieringen voor bv Poolse 
arbeiders. Concerten van derden zouden wellicht soelaas kunnen bieden, maar 
dit alles kan onmogelijk een blijvende oplossing bieden voor de noden van de 
parochie. Dat begrijpt iedereen. De locatieraad heeft drie parochianen bereid 
gevonden om zich te buigen over de financiële toekomst van de parochie en over 
de consequenties hiervan. Die drie (aangevuld met voorzitter Marcel Brueker) zijn 
bepaald niet de minsten binnen de parochie. De eerste is Hennie Nijenhuis, vele 
jaren een bevlogen voorganger in vieringen die over de toekomst van de parochie 
meermalen zijn mening kenbaar heeft gemaakt. Nummer twee is Hans Richters 
die in het verleden als penningmeester van de (toen nog zelfstandige) parochie 
Glanerbrug veel goed werk heeft verricht. De derde persoon is Jaap van der Vegt, 
een man met verstand van bouwkundige zaken en ook al weer een aantal jaren 
de belangrijkste adviseur van de locatieraad op dit terrein. Er klinkt duidelijke 
instemming vanuit de zaal over de samenstelling van deze werkgroep. De groep 
gaat haar bevindingen te zijner tijd voorleggen aan de parochie tijdens een 
infoavond. En die presentatie kan -gelet op de stand van zaken- niet al te lang op 
zich laten wachten. Omdat er vanuit de vergadering verder geen vragen en/of 
opmerkingen meer zijn, mag eenieder na een laatste drankje huiswaarts keren.  
Wordt ongetwijfeld vervolgd (zeer zeker in dit blad!) 
 
De notulen van beide avonden zijn te vinden op de website: 
www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten 
        Redactie. 
 

Van Uw locatieraad 
 

We zijn heel blij met alle toezeggingen van parochianen die hebben aangeboden 
om bij te springen in het vrijwilligerswerk. Dat betekent dat de parochie 
Glanerbrug nog steeds leeft en dat merk je ook als je op straat met mensen praat. 
Mensen zijn blij  dat er zoveel inzet wordt getoond om de parochie in stand te 
houden. Dat doet goed! Heel goed. Heel belangrijk is dat het secretariaat van de 
parochie nu 3 dagen per week van 09.00-11.00 bezet is en dat mensen daar dan 
terecht kunnen met hun vragen/opmerkingen of om misintenties op te geven. 
 

Parochianen kunnen met hun vragen of opmerkingen ook terecht bij de 
locatieraad. Op dinsdag 7 juni vergaderen wij in het parochiehuis en vanaf 14.30 
uur zijn parochianen welkom om hun vragen te stellen, opmerkingen te maken of 
zorgen te delen.  Op iedere eerste maandag van de maand vergaderen wij en 
vanaf 14.30 uur zijn parochianen welkom om mee te praten. 
 

Wij hebben het parochiebestuur van Maria Vlucht uitgenodigd voor een 
bespreking over de toekomst van “Glanerbrug”. Doel van de bespreking is om de 
visies van de locatieraad en van het parochiebestuur op elkaar af te stemmen en 
dan gaan we met die gezamenlijke visie verder werken. 
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We streven ernaar om in oktober te komen met een eerste rapport over de 
toekomst van de kerk in Glanerbrug. Dat willen we dan aan de parochianen 
voorleggen zodat we eind 2022 met een definitief rapport kunnen komen. 
 

Het was zeer verheugend dat er een mooie opkomst was bij het afscheid van 
Gerard Hammer en Mien Besseler op zondag 8 mei. De afscheidsbijeenkomst 
zowel in de kerk als daarna in het parochiehuis is uitstekend verlopen dankzij de 
inzet van velen. We zijn Mien en Gerard, twee bestuurlijke kanjers, erg dankbaar 
voor hun jarenlange inzet voor de parochie Glanerbrug en van harte wensen we 
hen allebei veel geluk en gezondheid toe. 
 

Tot zover de berichten van uw locatieraad. En, u weet het, op 7 juni kunt u vanaf 
14.30 uur in het parochiehuis terecht om over deze en andere zaken te spreken 
met de locatieraad. 
      Namens de locatieraad, 
      Marcel Brueker vrz. 

 

Wij hebben twee kanjers uitgeluid! 
 

Op zondag 8 mei was het zover: de allerlaatste loodjes voor Gerard Hammer en 
Mien Besseler. Deze twee leden van de locatieraad werd vriendelijk doch 
dringend verzocht om voor in de kerk plaats te nemen en daar zaten ze dan ook. 

Onwennig, omdat Gerard in de regel op het koor te 
vinden is en Mien heeft normaliter haar vaste stek 
achterin de kerk. Maar nu moest het even.  
 

Pastoor Daggenvoorde maakte van de gelegenheid 
gebruik om de twee te danken voor hun jarenlange inzet 
voor de locatie Glanerbrug. Gerard Hammer was 
voorzitter van de raad vanaf 2014 en dat zijn zeker geen 
gemakkelijke jaren geweest. Mien Besseler heeft een nog 
langere staat van dienst; zij werd al in 1996 benaderd 
door pastor Alink om in het parochiebestuur te komen.  
De kerk was goed bezet en de kerkgangers hoorden 
pastoor Daggenvoorde aan toen hij in zijn preek ook over 
de toekomst van de locatie Glanerbrug sprak. Degene die 

in de parochievergadering van 2 mei vroeg om meer “Schwung” in een viering 
werd niet teleurgesteld: de pastoor was goed op dreef en zijn preek was meer 
dan de moeite waard. Ook het mannenkoor deed zijn best en zo werd het een 
memorabele viering.  
Vlak voor de zegen kreeg Leny Kloppers de microfoon en zij ging kort in op de 
vele verdiensten van de twee scheidende bestuurders. Leny benadrukte dat de 
taak van Gerard een hele zware is geweest en dat hij om gezondheidsredenen 
moet stoppen. Mien was vele jaren de contactpersoon voor uitvaarten en mede 
aan haar inzet is het te danken dat er nog steeds een hele goede kerkhofgroep 
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actief is. Een fikse bos bloemen voor Mien en Gerard onderstreepte de woorden 
van Leny. Op verzoek van de pastoor zette het koor vervolgens  het “Lang zullen 
ze leven” in en na het “Hoera!” klaterde er een stevig applaus op vanuit de kerk 
voor de twee oud-raadsleden. Na de zegen togen de meeste kerkgangers naar 
het parochiehuis waar koffie/thee klaar stonden en waar Mien zelf had gezorgd 
voor een lekker gebakje bij de koffie.  
Gerard en Mien kregen deze zondagochtend het welverdiende afscheidsfeestje 
waar ze na al die jaren van inzet voor en betrokkenheid bij de parochie 
Glanerbrug recht op hebben.   
      Redactie 

 

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 “Rondom de toren” van de Protestantse gemeente Glanerbrug uit de 
kerkenraad haar zorgen over de toekomst als er geen nieuwe ambtsdragers 
gevonden kunnen worden. Op 17 april konden gemeenteleden aanschuiven bij 
het Paasontbijt en uiteraard was er blijdschap dat dit na twee jaar weer mogelijk 
was. Ook blijdschap over het feit dat de traditionele rommelmarkt weer gehouden 
kan worden, zij het in aangepaste vorm. Op zaterdag 28 mei is er van alles te 
koop in stands die staan opgesteld op het grasveld voor de kerk. 
 

In Losser is het doek gevallen voor de werkgroep “Losserse missiewerkers”. Eind 
mei is het bescheiden bedrag dat nog in kas zat, overgemaakt naar de stichting 
“Broeder Joris”, die projecten ondersteunt op de Salomonseilanden. Behalve dat 
doek viel er in Losser ook nog iets heel anders: het dak en de muren van de 
voormalige Martinuskerk! Het gebouw maakt -zoals eerder aangekondigd- plaats 
voor een complex met appartementen. In maart werd er gecollecteerd voor hulp 
aan de Oekraïense bevolking en die collecte leverde het fraaie bedrag van € 
950,= op. De begraafplaatsgroep roept de bevolking op om verdorde 
bloemstukken en kerststukken van de graven te verwijderen en dezelfde groep 
vermeldt in het parochieblad ook welke mogelijkheden er zijn voor een laatste 
rustplaats op het kerkhof. Op 31 mei is er na een onderbreking van twee jaar 
eindelijk weer een ontmoetingsdag voor ouderen en zieken. Tot zijn grote 
verrassing werd Carlo van den Beld na de viering op Eerste Paasdag gehuldigd 
vanwege het feit dat hij al een kwart eeuw dirigent/organist van het Losserse 
Ceaciliakoor is. 
 

In “Geloven in Lonneker” een artikel van het themakoor “Op Toon”. Het koor barst 
van de ambities en kan nog leden gebruiken. Verder een prachtig verhaal over 
het monument voor het ongedoopte kind. Dit monument is in 2006 ingezegend 
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door pastoor Pas die het monument ook bekostigde. De pastoor gebruikte 
hiervoor een deel van het jubileumcadeau dat hem door de parochianen werd  
aangeboden bgv zijn priesterjubileum. 
 

De penningmeester van Overdinkel weet in het parochieblad te melden dat er tot 
medio april een bedrag van € 9764,= aan kerkbijdragen binnenkwam. 
 

      Redactie. 
 
 

Aartsbisdom Utrecht in 2023  
voor vijfde keer naar Lourdes 
 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de 
vijfde keer een bisdom bedevaart naar Lourdes. Eerdere 
edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong 
tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De 
voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn 
inmiddels van start gegaan. 
 

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in 
Deventer een start bijeenkomst gehouden voor mensen in 
de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in 
het bijzonder naar Lourdes. Deze contact-personen voor bedevaarten van de 
pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de 
vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in 
Deventer staan een gebeds-moment, een eerste presentatie van de 
bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus 
(27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei). 
 

Lustrumbedevaart 
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van 
Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer 
naar Lourdes te kunnen gaan; eigenlijk stond deze lustrum bedevaart van het 
bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen 
gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met 
ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote 
bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons 
geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”  
   
 

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 09-07 t/m 02-09) graag 
 inleveren vóór donderdag 23 juni 2022. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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Laat de H. Geest over je komen! 
Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023 
 

Al vóór de zomervakantie maken we een begin met 
de voorbereiding van tieners van groep 8, de 
brugklas en hoger op het sacrament van het 
Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te 
Enschede worden toegediend. Wie met het project 
mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat 
kan via: 
www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform  
 

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het 
komend schooljaar 2022-2023 aangeboden in de 
Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open 
voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten 
tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In het schooljaar 
2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus 
plaatsvinden. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en 
kerk van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede. 
 

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door 
het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van 
Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ 
eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 
‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met 
andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en 
vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige 
Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.  
We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle 
deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste 
bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 11.30 tot 14.00 uur in de Sint Janskerk 
aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met elkaar en met het 
project. 
 

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal 
werker Frank de Heus 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 
 
 

Dauwtrappersviering te Hertme 
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 
  

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering 
op Hemelvaartsdag in Hertme door Corona 
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moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is, pakken wij de 
draad weer op.  
Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer 
in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.   
De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te 
Zenderen, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen. 
  

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. 
Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend 
op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij 
raden u aan een kussen mee te nemen. 
 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast 
gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar 
onderbreking. Wij heten u opnieuw van harte welkom. 
 

Hemelvaart en ochtendwandeling Losser 
 

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat in Losser de Dauwtrapviering in het 
Openluchttheater ‘Brilmansdennen’ voor het laatst werd georganiseerd. Dit geldt 
ook voor de voorafgaande nachtwandeling. Nu de coronamaatregelen zijn 
opgeheven wordt de draad weer opgepakt.  
De nachtelijke wandeling maakt dit jaar 
plaats voor een gezamenlijke 
ochtendwandeling van een kleine 2 uur, 
met tussentijds een pauze. Om 7.00u 
wordt gestart met het dauwtrappen, 
waarbij de organisatie veronderstelt dat 
met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en 
oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf 
de ingang van het Openluchttheater aan 
de Gildehauserweg. Aanmelding voor de 
wandeling is niet verplicht, het wordt wel 
op prijs gesteld en is mogelijk bij het 
parochiesecretariaat Mariavlucht, 
telefonisch op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 9.00u en 12.00u of per e-
mail secretariaat@mariavlucht.nl 
 

Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of werd een gedicht 
voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de wandelaars personen zijn 
die zich hiertoe geroepen voelen…  
Om 9.00u, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een 
Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla 
Berbée worden geleid. Deze plek en het vroege ochtenduur zorgen voor een 
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unieke sfeer. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging 
Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de 
aanwezigen en is er een moment voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi  
begin van Hemelvaartsdag 2022. 
 

 

1922 – 2022 
St. Gerardusschool 
100 jaar  
 

In september van dit jaar viert de 
St.Gerardusschool op grootse wijze 
het 100-jarig bestaan met een hele 
week vol feestelijke activiteiten.  
Op 26 september wordt de 

feestweek door een bijzondere gast geopend en de week is verder gevuld met 
o.a. muziek, sport, spel, een oma/opa-dag, een speurtocht en een feestelijke 
afsluiting. Op vrijdagavond 30 september staat de grote reünie gepland voor oud-
leerlingen (vanaf 18 jaar) en (oud-)leerkrachten. Voor deze reünie kunnen 
mensen zich aanmelden via de speciale facebookpagina: St.Gerardusschool 100 
jaar. Op diezelfde pagina staan ook details over de reünie en over de andere 
activiteiten. 
 

Jubileumcommissie St.Gerardusschool 
 
Van de Pastoraatgroep 
Heel veel dank 
 

Tijd gaat snel. En soms ben je zo ontzettend druk dat 
je het niet eens in de gaten hebt. Zo staat de eerste 
parochie-avond nog in mijn geheugen, alsof het 
gisteren was. En heeft er inmiddels al een tweede 
parochie-avond plaatsgevonden. 
 

En wanneer je zo ontzettend druk bent, heb je ook 
niet altijd in gaten wat er om je heen gebeurt. Dat 
vind ik jammer. Persoonlijk was ik de afgelopen 2 maanden ontzettend druk. 
Daarom kon ik helaas niet bij de 2e parochie-avond aanwezig zijn. Gelukkig heb 
ik Marije aan mijn zijde en houden we contact met de locatieraad omtrent de 
laatste ontwikkelingen. We zijn daarom ook erg blij dat er inmiddels vrijwilligers 
zijn, die zich gemeld hebben voor de pastoraatsgroep! Een eerste ontmoeting met 
deze vrijwilligers volgt binnenkort. 
 

Wat heb ik nog meer gemist? Het afscheid van Mien Besseler en Gerard Hammer 
van de locatieraad. En dat vond ik persoonlijk erg jammer. Ik wil daarom via deze 
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weg mijn dank naar deze 2 fantastische personen uitspreken. Dank voor alle 
energie en tijd die jullie als vrijwilliger gegeven hebben naar onze 
geloofsgemeenschap. Dank voor de energie en tijd naar ons als pastoraatsgroep 
toe. Dank daarvoor! 
 

Namens de pastoraatgroep 
Feya Bakker-Bosch 

 
Moestuintje te huur 
 

De locatieraad is van plan om de grote tuin achter 
de kerk te gaan verhuren aan parochianen die er 
een moestuintje willen beginnen. Zeker in deze tijd 
waarin de prijzen (ook van groenten en fruit) de 
pan uitrijzen, is zo’n eigen moestuintje misschien 
een handige uitkomst. Uiteraard wordt het terrein 
eerst geschikt gemaakt om te verhuren, maar 
daarna zijn er kavels van 10 bij 10 meter te huur 
tegen een zeer schappelijke huurprijs.  
Parochianen die interesse hebben in de huur van 
zo’n kavel kunnen (alleen via mail) contact opnemen met Benno Masselink  
(asmasselink@home.nl) of met Cor Kwakman (cwkwakman@hotmail.com)  
Deze heren nemen dan contact op met belangstellenden om nadere afspraken te 
maken. 

 
Reünie 90-jarig Jubileum Avanti-Wilskracht! 

 

Avanti-Wilskracht roept leden en oud-leden op voor de 
gezellige reünie op zaterdag 25 juni. Die dag viert Avanti-
Wilskracht haar 90-jarig bestaan. Naast de reünie vinden 
er die dag allemaal leuke activiteiten plaats. Tijdens de 
reünie zullen enkele huldigingen plaatshebben en wordt 
de Jubileum Glossy uitgegeven. Een mooi boek waarin 90 
jaar Avanti-Wilskracht uitvoerig wordt beschreven. Dat 
allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. 

Daarnaast krijgen bezoekers een uitgebreide inzage in ons mooie archief. 
 

De reünie is in de feesttent op het Zoutendijk van 12.00u. tot 15.00u. U hoeft zich 
niet op te geven; leden en oud-leden zijn van harte welkom voor deze feestelijke 
gebeurtenis! Aansluitend wordt de Jubileumwedstrijd gespeeld tussen het Eerste 
Elftal en oud-spelers van het Eerste Elftal. 
 

Met sportieve groet, 
Th. Nijenhuis |  Vicevoorzitter Afdeling Voetbal 
 



 

12 

Jong en nieuw talent gezocht 
 

Theatergroep ‘sTOF, wel bekend van PUUR 

op 15 april j.l. in Openluchttheater Brilmansdennen,  is 
op zoek naar nieuw talent. 
We zoeken jongeren tussen 12 en 15 jaar, jongens en 
meisjes, die het leuk vinden om theater te maken, 
toneel te spelen en/of te zingen. Theatergroep ‘sTOF 
is dan het goede adres. We bieden een veilige omgeving om talent te 
ontwikkelen. En wie de recente interviews heeft gelezen op de website of in de 
krant, weet misschien nog wel dat de jongeren bij ‘sTOF meer zelf-vertrouwen 
ontwikkelden en er een leuke vriendengroep bij kregen. 
Dat willen we ook graag bereiken met een nieuwe groep! 
Geïnteresseerde jongeren mogen best even komen kijken hoe het in een repetitie 
gaat. Elke woensdagavond tussen 18.30 u en 20.30 u. zijn we te vinden in 
Daltonschool De Wegwijzer, Sperwerstraat 1, te Losser 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Je kunt ons vinden op www.theatergroepstof.nl / Aanmelden kan via 
theatergroepstof@gmail.com / Ans te Lintelo: 06 30958689 

 
Dag Mien en dag Gerard 
Op zondag 8 mei heeft de locatieraad Glanerbrug afscheid genomen van 
Gerard Hammer en Mien Besseler.  
 

Beiden werden toegesproken aan het eind van de eucharistieviering. Geen van 
beiden wilden in het zonnetje gezet worden, maar bij een afscheid ontkwamen ze 
er niet aan. Een dankzegging aan beiden is dan vanzelfsprekend. 
Gerard Hammer was vanaf 2014 voorzitter, zat vergadering voor, zorgde dat de 
verschillende werkgroepen hun werk konden doen en zorgde zowel intern als 
extern voor de communicatie. Hij was de initiator van de oliebollenviering. Hij 
hield praatjes als voorzitter en zou zelfs op de preekstoel niet misstaan. Door 
ziekte is hij niet meer in staat de functie van voorzitter te vervullen. Dat alles 
vanuit de diep gevoelde overtuiging dat de geloofsgemeenschap Glanerbrug nog 
steeds bestaansrecht heeft. 
Mien Besseler is onlosmakelijk verbonden aan de locatie Glanerbrug. Ze was het 
geweten van de geloofsgemeenschap, werd door velen aangesproken over het 
wel en wee van de parochie. Ze loste het op of nam het mee naar de vergadering. 
Ze had vele functies (vaak op de achtergrond). Was de contactpersoon voor 
Vredehof, regelde koffietafels bij begrafenissen, wat lekkers bij de koffie voor de 
kerkhofgroep, koffie bij de tweede zondag van de maand. Kortom te veel om op te 
noemen. Mien heeft aangegeven dat haar gezondheid en haar leeftijd de reden 
zijn om haar functie neer te leggen. Beiden werden onder applaus verrast met 
een boeket bloemen. Mien en Gerard werden uitgeluid met een welgemeend: 
good goan! 

http://www.theatergroepstof.nl/
mailto:theatergroepstof@gmail.com
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Heilige van de Lage Landen 
 

Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom wordt 
hij heilig verklaard? Wat is zijn betekenis, ook vandaag de 
dag? Op 15 mei is pater Titus Brandsma door paus 
Franciscus heilig verklaard.  
 

Titus’ verzetsrol tijdens WO II en zijn martelaarsdood in het 
Duitse concentratiekamp Dachau was in 1985 aanleiding tot 
zijn zaligverklaring door paus Johannes Paulus II. De 
erkenning van een medisch wonder in 2020 bij de 
Amerikaanse Karmeliet Michael Driscoll in Florida (74), na 
aanhoudende gebedsacties tot Titus, was een belangrijke stap in het proces tot 
heiligverklaring.  
 

Getuigenissen van tijdgenoten 
Titus’ mystieke geloofsovertuiging – Gods gelaat is herkenbaar in elke medemens 
– inspireerde hem tot niet- aflatende inzet voor kerk en samenleving. Inzet die hij 
toonde in diverse rollen: priester Karmeliet, onderwijsman voor Carmelscholen, 
adviseur en journalist voor katholieke media, emancipator van katholiek erfgoed 
en de Friese taal in het noorden, hoogleraar voor Nederlandse mystiek aan de 
Nijmeegse universiteit, en kritisch katholiek woordvoerder jegens opkomend 
nazisme en de Duitse bezetter. Getuigen spraken over Titus’ grote bewogenheid 
en oog voor menselijke waardigheid in al zijn optreden, tot in de mensonterende 
omstandigheden van Kamp Amersfoort en concentratiekamp Dachau. 
 

Actuele betekenis 
Op tal van plaatsen in Nederland waar de bezielde ‘mysticus van de daad’ zijn 
sporen naliet wordt zijn naam in ere gehouden. Ook in Manila op de Filippijnen: 
het Karmelitaanse Mediacenter reikt daar tweejaarlijks de Titus Brandsma Award 
uit aan onafhankelijke jonge onderzoekers en journalisten.  
Professor Inigo Bocken, verbonden met het Titus Brandsma Instituut en 
hoogleraar Mystieke Theologie in Leuven, ziet in Titus’ rede over ‘Godsbegrip’ 
(1932) een nog altijd actuele beschouwing over het gevaar van politiek-
ideologische godsbeelden in de samenleving.  
 

De mens 
Anno Sjoerd Brandsma wordt op 23 februari 1881 in Bolsward, Friesland, 
geboren. Hij groeit op in een oud rooms-katholiek boerengeslacht in 
Oegeklooster. Na het gymnasium treedt Brandsma in 1898 in bij de karmelieten 
en neemt hij de kloosternaam Titus aan. In 1905 wordt hij als priester gewijd. In 
1909 wordt Brandsma doctor in de filosofie. Hij ontwikkelt zich tot een groot 
kenner van de Karmelitaanse en middeleeuws-Nederlandse mystiek. Vanaf 1923 
is Brandsma hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
 



 

14 

In de oorlog 
Tijdens de bezetting spreekt Brandsma zich vanaf het begin uit tegen de 
maatregelen van de Duitse bezetter. Hij verzet zich in het bijzonder tegen de 
verplichting om NSB-advertenties in de katholieke pers af te drukken. Brandsma 
roept de krantenredacties op zich hier tegen te verzetten. Dit leidt tot zijn 
arrestatie op 19 januari 1942. In de avond van 20 januari brengt de Duitse politie 
Brandsma het Oranjehotel binnen. Hij komt in cel 577 te zitten:   
 

"Och ja, als men zo de cel van een gevangenis wordt ingeleid, 's avonds laat, en 
de deur wordt met grendels en sloten achter u dicht gedaan, dan staat men wel 
een ogenblik vreemd te kijken. Het humoristische van het geval, dat ik op mijn 
oude dag nog in een gevangeniscel geraakte, drong me meer tot een lach dan 
dat het tragische ervan me kon neerdrukken; maar vreemd was het toch. Daar sta 
je nu." 
 

Laatste Geschrift 
Al meteen de volgende dag verhoort de Duitse politie Brandsma. De Duitsers 
willen meer weten over zijn houding ten opzichte van de NSB. Ze vragen 
Brandsma een stuk te schrijven over de vraag waarom het Nederlandse volk de 
NSB haat. In zijn cel schrijft hij zijn ‘Laatste geschrift’, dat nog tijdens de oorlog 
wordt gepubliceerd. Na enkele weken moet Brandsma op transport en komt via 
Kamp Amersfoort en de gevangenis in Kleef in het Duitse concentratiekamp 
Dachau terecht. Hier wordt Brandsma op 26 juli 1942 gedood. 
 
 

Marcus hoofdstuk 12, vers 41-44 
 

Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de 
offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in.  
Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een 
quadrans.  
Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie, die arme 
weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.  
Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar 
armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.' 
 

Ze gaf haar hele leven aan de Heer. Kijk, en dát is waar het om gaat. Dat is echt 
geloof, dat je je hele leven aan God geeft. Alles, niet een deel. Dat deden die rijke 
gevers niet. Dat deden die vrome Schriftgeleerden ook niet, al waren ze de hele 
dag met godsdienstige dingen bezig. Álles wat je hebt, aan God geven, toewijden, 
dat is wat deze weduwe ons voordoet. Dát is de vervulling van wat Jezus eerder 
in het hoofdstuk aanwijst als het grote gebod noemde: De Heer, je God, 
liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je 
kracht. En laat ik er nu maar bijvoegen: met heel je kapitaal, en met heel je tijd, 
talent, enzovoorts. 
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Dankbaar vooruit kijken … 
 

Allerwegen klinken Hosannageluiden over nieuw elan 
binnen de parochie; er komen nieuwe vrijwilligers om 
mee te denken of mee te werken en ook de 
bijeenkomsten over de toekomst worden goed bezocht. 
En,…het kan aan mij liggen maar het lijkt mij dat ook 

het kerkbezoek weer toeneemt en dat er royalere giften binnenkomen op de 
collecteschalen. Wat mij bij al die positieve berichten wel verdriet is het afscheid 
van een van de hele groten binnen onze parochie.  
 

Vroeger had je kerkbestuurders (in de regel mannen) die behoorden tot de 
aanzienlijken binnen de parochie. Elly Kroese-Dood was de eerste dame in het 
bestuur en die heeft zich behoorlijk uitgesloofd voor de parochie. Nooit te beroerd 
om rotklusjes op te knappen en een zeer betrokken bestuurslid in al die jaren. 
Kortom, een hele echte topper.  
Op het eind van de 20e eeuw verscheen een nieuwe kanjer aan het parochiële 
firmament. In 1996 werd Mien Besseler benoemd tot secretaris van het 
parochiebestuur en zij heeft zich ruim een kwart eeuw ten volle van haar taken en 
verplichtingen gekweten. Wat heeft zij (uiteraard met haar medebestuurders) niet 
allemaal voor de kiezen gekregen? Lastige vergaderingen over de moeizame, 
maar onontkoombare fusie van onze parochie met Losser, Overdinkel en 
Lonneker. Vergaderingen die hoofdbrekens en slapeloze nachten hebben gekost. 
Zeker weten. Daarnaast verrichtte Mien nog de “gewone” taken als “opperhoofd” 
van de kerkhofgroep, als uitvaartcoördinator, als vast lid van de vouw- en 
nietploeg van de parochiekrant en tal van andere ad hoc klussen. Om voor de 
parochie kosten te besparen bracht ze brieven rond van de Schipholtstraat tot 
aan de Bultsweg zodat die niet op de post hoefden. Wat een betrokkenheid!!! In 
2013 kreeg ze voor al dit werk een hoge kerkelijke onderscheiding en in 2014 liet 
ze weten wel tot haar 100e te willen doorgaan met al haar werkzaamheden. Maar 
dat zal, in ieder geval wat betreft het bestuurswerk, dus niet meer lukken. Dat ze 
actief blijft voor de parochiekrant en voor de mannen van het kerkhof staat als 
een paal boven water, omdat ze nog steeds graag iets voor anderen wil 
betekenen.  En dat allemaal nog op de leeftijd waarop de wereld van velen 
beperkt blijft tot de televisie. Respect.  
 

Hierover mijmerend bedacht ik dat er, met het voorbeeld van deze 89-jarige 
medeparochiaan voor ogen, eigenlijk voor niemand nog een reden kan zijn om je 
aan taken en verplichtingen te onttrekken. Er zijn meer dan genoeg groepen 
binnen de parochie die om hulp verlegen zitten en als je dan echt helemaal niets 
meer kunt, dan zal de penningmeester blij opkijken met een extra gift voor de 
parochie. Dat kan altijd. 
 

Goed voorbeeld doet volgen! 

 

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

Secretariaat geopend 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 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. 
 

mailto:asmasselink@home.nl
mailto:r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
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