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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. 7     november 2022 

 

Geef niet op!  
                   
Je zult maar recht hebben op een uitkering vanwege 
ziekte en je krijgt het niet, omdat de ambtenaar het geld 
in eigen zak steekt. Ik ken iemand uit de buurt van 
Napoli die dat heeft meegemaakt. Of je vindt, dat je 
zoon of dochter recht heeft op speciaal onderwijs, maar 
het wordt je geweigerd. Of je huurt een woning en jouw 
huisbaas repareert niet wat stuk is, zorgt niet voor 
dubbelglas of goede isolatie. Er zit schimmel overal… Wat doe je dan? Laat je het 
erbij zitten? Of blijf je aandringen totdat jou recht wordt gedaan? 
 

In Jezus’ tijd speelden dat soort dingen ook. Jezus vertelt een parabel (zondag 16 
oktober; Lucas 18,1-8) over een weduwe die geen recht wordt gedaan. Ze staat in 
haar recht! Laat dat duidelijk zijn. Maar de rechter heeft er gewoon geen zin in. 
Mogelijk is hij corrupt en laat hij zijn oren naar de andere partij hangen. Maar de 
weduwe blijft aandringen totdat de rechter het ‘gezeur’ zat is en haar recht 
verschaft. 
 

Jezus zegt met deze parabel tegen mij en tegen jou: ‘Hou vol!’’  Blijf geloven in 
jouw standpunt.’’ Blijf vertrouwen, dat dat, wat jij wil, er eens van zal komen’. 
‘Geef niet op!’ In Nederland zeggen we dan: ‘De aanhouder wint’. Stel nu dat jij nu 
hetzelfde meemaakt als die weduwe en je komt Jezus tegen. Thuis, op straat, op 
je werk… Zou hij bij jou dan datzelfde geloof en doorzettingsvermogen vinden als 
van die weduwe? En heb je de moed God te blijven vragen om jou te helpen? 
 

Pastoraal werker, Frank de Heus 
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Parochiekroniek 
 

Gedoopt: 
 

Sophie Kwakman. Zondag 11 september is Sophie tijdens de eucharistieviering 
door pastor Jan Kortstee gedoopt en daarmee in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. Sophie is de dochter van Fons Kwakman en Jolin Kwakman-Djong, 
en het zusje van Laurie. 
 

Onze geloofsgemeenschap wenst het jonge gezin Gods Zegen en alle geluk op 
hun gezamenlijke levensweg. 
 

In de Heer overleden: 
 

Willy Dood. Hij werd geboren 23 oktober 1928 en is 2 oktober 2022 op 93-jarige 
leeftijd overleden. Zaterdag 8 oktober hebben wij in onze kerk afscheid van hem 
genomen en hem aansluitend op onze begraafplaats te ruste gelegd. 
 

Herman Bottenberg. Hij werd geboren 19 juli 1934 en is 2 oktober 2022 op 88-
jarige leeftijd overleden. Vrijdag 7 oktober was de afscheidsviering in de kapel van 
Liberein. De crematie was aansluitend in het crematorium Usselo. 
 

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

 
Vieringen 
 

Wo. 02-11 19:00 Allerzielen 
Gebedsviering met de parochiële werkgroep, m.m.v. 
het herenkoor. 
Intenties: Salvatore Cedda; Jos Weiering; Bennie Rekers; 
Annie Schildkamp-Padberg; Antonius Joulagh; Liesbeth 
Nijland-Sundag; Truus Elfrink-Burink; Riet Graave-ter 
Huurne; Marion Leerkotte-Hesselink; Ron Willemse en 
Astrid Willemse-Barends; Hans Koertshuis; Jan 
Heijdemann; Willy Dood; Herman Bottenberg; Inka 
Hammer-Steggink; Rinus Panders; Herman Verbeek; 
Rikie Beernink-Sprakel en Gerhard Beernink; Netty 
Krüse-Voets; Frans Richters; Truus Aagten-Weegerink; 
Hermien Padberg-in het Veld; Sientje Olde Hengel; Phiely 
Kaptein-van der Waarde; Eddy Kaalverink, Annie, Paul en 
Jürgen; Herman Koenders; Familie Olde Hengel-Pots; 
Truus Metternich-Ebberink; Familie van Hoogmoed-
Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo 
Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Marietje Scholten; Marja 
Baas; Lisette Laura Engels. 
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Vr 04-11 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 

Zo 13-11 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee,   
   m.m.v. het herenkoor.    
   Intenties: Leden, overleden leden en partners herenkoor;  

Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; 
Liesbeth Nijland-Sundag; Familie Olde Hengel-Pots; 
Sientje Olde Hengel; Truus Metternich-Ebberink; Ron 
Willemse en 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; Marion 
Leerkotte-Hesselink; Hans Koertshuis; Jan Heijdemann; 
Willy Dood; Herman Bottenberg. 

 

Vr. 25-11 19:00 Vrijwilligersavond 
Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld, 
m.m.v. het herenkoor 

 

Vr.  02-12 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
 

Zo. 11-12 10:30 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 en 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; Marion Leerkotte-Hesselink; 
Hans Koertshuis; Jan Heijdemann; Willy Dood; Herman 
Bottenberg. 

 
    

Van uw Locatieraad 
 

Op maandagavond 7 november is er om 20.00 uur een parochie-avond in het 
parochiehuis. Het zal gaan over voorstellen mbt de toekomst van onze 
gebouwen. Eerst worden de voorstellen gepresenteerd en na een korte pauze 
kan er over gediscussieerd worden. Een besluit wordt die avond nog NIET 
genomen. Op zondag 8 januari kunnen parochianen dan stemmen over de 
voorstellen middels een schriftelijke stemming. Meer bijzonderheden over die 8e 
januari volgen. 
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De cv is in zoverre gerepareerd dat het in de pastorie weer aangenaam is. In de 
kerk zal het misschien niet altijd even warm aanvoelen en een dikke winterjas is 
dan ook geen luxe.  
 

De weekendvieringen gaan in principe gewoon door in de kerk en op kerstavond 
is er een nachtmis. 
 

Henk van der Meer is officieel benoemd als lid van de locatieraad. Als er 
parochianen zijn die willen meedenken en meepraten binnen de raad, dan zijn ze 
meer dan welkom. Voor meer info over het werk van de raad of voor aanmelding 
als lid, kun je altijd contact opnemen met de huidige raadsleden. Hun namen en 
contactgegevens staan op de info-pagina van deze editie. 
 

Het Parochiebestuur van Maria Vlucht zit ook verlegen om nieuwe leden. Het is 
van het grootste belang dat alle geloofsgemeenschappen in het bestuur 
vertegenwoordigd zijn en we hopen dat er ook uit Glanerbrug een vrijwilliger 
zitting wil nemen in het bestuur. 
 

Op maandagmiddag 7 november vergadert de locatieraad weer in het 
Parochiehuis. Iedere parochiaan is van harte welkom om vanaf 14.00 uur 
zijn/haar vragen te stellen of opmerkingen tav het beleid te maken.  
 

Dat waren de belangrijkste berichten van uw eigen locatieraad. Denkt u aan de 
parochie-avond van 7 november en aan de vrijwilligersavond van 25 november? 
 

Namens de locatieraad, 
Marcel Brueker, voorzitter 
 

Wat doen we met de hoge energiekosten? 
 

Namens de besturen en het pastoraal team Zuidoost Twente worden in het kader 
van inflatie en hoge energiekosten de volgende afspraken afgekondigd.  
Ingaand vanaf 3 november (na Allerzielen): 
 

De verwarming in de kerk gaat uit. (met minimum van 5 graden om de kerk 
vorstvrij te houden); In bijgebouwen mag de verwarming aan met een max. aantal 
graden van 19. (bijvoorbeeld bij koorrepetities, doopvoorbereidingen e.d.)  
Er zal een toeslag van € 400,-- berekend worden bij huwelijk, uitvaart of andere 
bijeenkomsten in de kerk.  
Waar mogelijk kan met verwarming 
gevierd worden in parochiezaal of 
vergelijkbare ruimte.  
Uitzonderingen zijn:  
• Kerstavond  
• Eerste Kerstdag  
• Paaswake  
• Paasdag  
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Deze afspraken zullen gelden tot aan 1 mei 2023. De uitgangspunten zullen, 
indien daar serieuze redenen toe zijn, eerder worden herzien. In tussentijd 
beraden wij ons op slimmere oplossingen.  
 

Het verwarmen van kerken kost veel geld, dat kan oplopen van €500,-- tot wel 
€1800,--, afhankelijk van welk kerkgebouw, per viering. Uitgangspunt is om in de 
gemeenschappen zoveel mogelijk vieringen en bijeenkomsten door te kunnen 
laten gaan. We zullen vaker een warme jas moeten aanhouden.  
Wij vragen uw medewerking bij het informeren hierover en het naleven ervan en 
nodigen u van harte uit mee te denken over hoe de uitgaven in de hand te 
houden en te kunnen blijven vieren.  
 

Voor vragen kunt u de besturen benaderen via de secretariaten van uw parochie.  
 
 

Uitnodiging  
vrijwilligersavond  
25 november  
 

Vrijwilligers zijn het cement in de 
samenleving, dat geldt ook voor onze 
parochie. Zonder mensen, die in en 
rondom de kerk en op het kerkhof zich 
belangeloos inzetten, zou onze kerk 
geen bestaansrecht hebben. Die 
mensen willen wij bedanken met een vrijwilligersavond, waarop iedereen met 
iedereen kan praten over o.a. wat er gedaan wordt, hoe en waarom. Het gezellig 
samenzijn staat voorop. 
Dat willen we doen zonder verplichtingen. Eenieder van u weet wat hij/zij doet en 
waarom. We noemen bewust geen groepen of personen om niemand te vergeten. 
We hebben erg veel vrijwilligers en het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk uit te 
nodigen, van daar deze uitnodiging in de parochiekrant. Wel hebben we de ons 
bekende contactpersonen van diverse groepen, voor zover we daar een 
emailadres van hebben, ook via de mail op de hoogte gesteld van de 
vrijwilligersavond 2022. 
Het is i.v.m. de catering belangrijk dat we weten hoeveel mensen er ongeveer 
komen. Daarom een verzoek aan u om uiterlijk vrijdag 18 november te melden of 
u komt. Dat kan bij het secretariaat (bemenst op maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00-11.00 uur) telefoonnummer 4611232. (Eventueel bij leden van de 
locatieraad.) 
Wij hopen veel vrijwilligers te zien en te spreken, graag tot 25 november. 
 

Namens de locatieraad 
Leny Kloppers. 
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Adieu Herman Bottenberg 
 

Op 4 oktober overleed op 88-jarige leeftijd Herman Bottenberg. Herman was vele 
jaren de hoofdbezorger van onze Parochiekrant en vervulde binnen de parochie 
nog veel andere taken, maar het meest bekend was hij toch als lid van ons 
mannenkoor en als de bevlogen dirigent van het dameskoor. We spraken 5 jaar 
geleden uitgebreid met Herman over zijn lidmaatschap van het koor en over alle 
jaren van vrijwilligerswerk.  
Deze Kraal van onze Rozenkrans gaf aan dat hij met een heel tevreden gevoel 
terugkeek op al die jaren en dat hij het steeds met veel plezier had gedaan. 
Tijdens de vouw- en nietavonden voor de parochiekrant ontbrak hij nooit en met 
volle overgave stortte hij zich dan op het tellen en sorteren. Herman Bottenberg 
verbleef de laatste jaren in het Dr.Ariënshuis, waar hij ook is overleden. We 
danken Herman voor al die jaren trouwe dienst en wensen zijn dierbaren veel 
kracht toe om het verlies te kunnen verwerken. 
 

Redactie Parochiekrant   
 

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. 
 

Groot feest in Lonneker op zaterdag 17 september. Kardinaal Eijk was er voor 
naar Lonneker afgereisd om daar Joachim Oude Vrielink tot priester te wijden. 
Joachim, geboren en getogen in Lonneker, wilde in zijn eigen Jacobuskerk graag 
de wijding ontvangen. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 25 september 
kregen 3 koorleden de Gregorius onderscheiding overhandigd. Op 
zaterdagmorgen 8 oktober konden deelnemers tussen 09.15 en 09.30 uur 
vertrekken voor een meditatieve herfstwandeling die als start- en eindpunt de kerk 
in Lonneker had.  
 

In het parochieblad van Losser wordt de discussie tussen een groepje ongeruste 
parochianen en het parochiebestuur van MariaVlucht verder voortgezet via een 
ingezonden stuk dat dit keer van de verontrusten komt. Op zaterdag 9 juli hadden 
de misdienaars een zeer geslaagd (en actief) uitstapje en tijdens de Open 
Monumentendag was de kerk open en konden bezoekers luisteren naar 
stemmige orgelmuziek en genieten van een mooie power-point van de kerk en de 
kunstschatten. De begraafplaatsgroep zoekt naar de persoon/personen die nu al 
maandenlang bloemen legt/leggen op kindergraven om te achterhalen wat de 
motieven van de bloemenleggers zijn. 
 

In Overdinkel kwam t/m begin september een bedrag van € 11.063 binnen aan 
kerkbijdragen. Voor ouderen en zieken was er op 29 september een gezellige 
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middag met een eucharistieviering en een gezamenlijke broodmaaltijd. Uiteraard 
gaat dit keer in het parochieblad de meeste aandacht uit naar de 110e Gerardus 
Majella Bedevaart van 13 t/m 16 oktober en details over deze bedevaart staan in 
het parochieblad vermeld.. 
 

Bij de Protestantse Gemeente Glanerbrug is oktober weer de “blikkenmaand”. 
Aan gemeenteleden de vraag om ingeblikt voedsel of andere houdbare 
levensmiddelen mee te nemen naar de diensten. Alle ingezamelde 
levensmiddelen gaan naar de Voedselbank. In het gemeenteblad wordt met 
blijdschap kennis gegeven van het feit dat er twee nieuwe diakenen zijn: Neeltje 
Eggert en Herman Klein Nagelvoort. De werkgroep Visie en Toekomst krijgt hulp 
van een groep studenten van de Jan des Bouvrie Academie. De studenten buigen 
zich over de inrichting van het gebouw en over het energieverbruik. Overigens, zo 
laat de werkgroep weten, houdt men zich zeker niet alleen bezig met het gebouw, 
maar ook met de organisatie van het hele gemeenteleven. 
      Redactie. 
 
 

Voorbereiding Eerste Heilige Communie  
en vieringen 2022-2023 Maria Vlucht 
 

We gaan weer beginnen! De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger 
voor het komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker 
Frank de Heus. Pastoraal werker Carla Berbée is betrokken bij de vieringen in 
Maria Vlucht. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We 
werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen 
kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen 
het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar 
ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons 
vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. 
Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 17 oktober 2022. 
 

De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de 
aanmelding worden verspreid. 
Opgave kan via de website van de parochie: 
www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie.  
De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn:. 
 

Startavond voor de ouders: 
maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser 
 

Vieringen Eerste Heilige Communie: 
zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser, 
voor communicanten uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel. 
 

Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 

 

http://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl


 

8 

Advents-Kerstviering 
 

Woensdagmiddag 14 december wordt een advents-kerstviering gehouden in het 
parochiehuis in de Kerkstraat. Vanaf 14.00 uur kunt u binnen lopen, de viering 
begint om 14.30 uur.  
Alle mensen die dit kalenderjaar 80 zijn geworden en alle mensen die 80+ zijn, 
zijn van harte welkom.  
Pastor Rekveld zal voorgaan in deze viering.  
Na de viering drinken we samen gezellig een kopje koffie/thee met wat lekkers. 
U bent van harte welkom! 
 

Wilt u worden gehaald en gebracht dan kunt u contact opnemen met Mariëtte 
Vloedbeld: 053 4612291      
 

 
 

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 17-12 t/m 27-01-23) graag 
 inleveren vóór donderdag 1 december 2022. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 

 
 

Kralen van de Heiligste Rozenkrans 
 

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

 “Alles doen om die kerk open te houden!” 
 

Wat bezielt een 83-jarige medeparochiaan om zich aan te melden als lid van de 
locatieraad Glanerbrug? Heeft zo’n man niets anders te doen? Heeft hij geen zin 
om lekker thuis te blijven en te genieten van het leven van een pensionado? 
Waarom moet hij zich zo nodig bezig houden met een geloofsgemeenschap die 
het moeilijk heeft? Hierover spreken we met die 83-jarige medeparochiaan, Henk 
van der Meer. We vragen hem naar zijn drijfveren zich in te zetten voor de 
geloofsgemeenschap Glanerbrug en naar tal van andere zaken. Maar eerst over 
zijn motieven voor toetreding tot de locatieraad: 
 

“Ik wil nooit kunnen zeggen dat ik niets heb gedaan om de kerk hier in Glanerbrug 
in stand te houden! Dat nooit! Zolang mijn hersens nog goed zijn en zolang als ik 
nog kan meepraten over allerlei zaken, wil ik dat blijven doen. Voor die kerk,…. 
daar moet je gewoon alles voor doen om hem open te houden! Vind ik.” 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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Voor Henk was de parochievergadering van afgelopen 7 maart het beslissende 
duwtje in de rug om zich aan te melden voor de raad:  
“Onze kerk is in nood, kun je wel zeggen. En als ik dan iets kan doen om te 
helpen, wil ik dat graag doen!”  
 

Henk van der Meer wordt geboren op 30 december 1938 in Enschede-Noord. 
Ondanks zijn leeftijd staan sommige oorlogshandelingen hem nog haarscherp op 
het netvlies: overkomende vliegtuigen die bombardementen uitvoeren en razzia’s 
waarbij mensen worden opgepakt en afgevoerd. Indrukwekkende gebeurtenissen 
die zijn blijven hangen in het geheugen. Als jochie van de lagere school wordt 
Henk lid van het jongenskoor van de Mariakerk aan de Deurningerstraat. Vader 
Van der Meer zingt er in het herenkoor en op hoogtijdagen zingen senior en junior 
tezamen in de H.Mis. Het is een hecht en traditioneel katholiek gezin. Henk is 
naast koorlid ook nog bij de Verkenners en wordt later lid van de Katholieke 
Arbeiders Jeugd, de KAJ. Het lidmaatschap van die laatste organisatie is het 
begin van een lang leven als kaderlid van de vakbond, eerst van St.Eloy, later de 
Industriebond NKV en nog later de FNV. Om dat kaderlidmaatschap goed uit te 
kunnen oefenen, worden cursussen georganiseerd door de bond en onze 
gesprekspartner vertelt uitgebreid wat die cursussen zoal inhouden. Zo heeft hij 
zich o.a.  geschoold in vergadertechnieken; een vaardigheid die nu zeker nog van 
pas kan komen. Of hij al iets van zijn ervaringen binnen de raad tot dusver kan 
vertellen en hoe de entree was, willen we weten: 
 

“Ik kende Marcel Brueker al vanuit Avanti. Marcel heeft mij toen bij de 
onderhoudsploeg van Avanti gehaald en dat heb ik zo’n jaar of twintig gedaan. En 
Leny Kloppers ken ik natuurlijk al via het herenkoor. Dus wat dat betreft, was het 
geen hele grote stap. Natuurlijk kan ik nog niet veel vertellen over het werk binnen 
de raad. Ik ben binnen de raad de coördinator voor het heren- en dameskoor, 
maar ik praat mee over alle belangrijke zaken. En dat kan iedereen eigenlijk.” 
 

Okay, maar je hebt intussen vast al wel een beeld gekregen van de situatie hier in 
de parochie: 
 

“Jazeker. Kijk natuurlijk weet ik ook wel dat het met de financiën niet goed gaat. 
En nou hoorde ik ook nog dat de reparatie van de verwarming een flinke zak met 
geld kost. Dus dat de situatie zorgwekkend is, is wel duidelijk. Toch hoop ik dat 
we het voor elkaar kunnen krijgen om de kerk open te houden voor een viering. 
Wat al meer dan 100 jaar goed was voor de mensen moet ook goed kunnen 
blijven voor generaties na ons. Hoop ik. Ik denk dat het doel in ieder geval moet 
zijn om vieringen in Glanerbrug te blijven houden. Liefst in de kerk, want dat zingt 
toch het allermooiste! Zeg ik even als koorlid. Het zingen in het parochiehuis met 
dat lage plafond kost veel kracht en moeite en dat kun je echt wel horen.” 
 

Henk van der Meer heeft recht van spreken wat dit aangaat. Niet voor niets is hij 
bijna zijn leven lang al koorlid en heeft ook nog steeds noten op de zang. Na zijn 
huwelijk met de rasechte Glanerbrugse Alice van der Vegt in 1967 komt het paar 
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op de Wesselerbrink te wonen. Ze krijgen twee dochters en hebben intussen vier 
kleinkinderen. Alice wordt er lid van het dameskoor en Henk voegt zich in 1982 bij 
het befaamde Verrijzeniskoor olv Rinus Luttikhuis. Dat koor oogst grote triomfen 
en de kerk zit altijd stampvol als er gezongen wordt. Maar in 1985 barst de bom 
als een bestuurslid van de parochie stampij maakt en wil dat het koor zich enkel 
richt op liturgische gezangen. Dat gaat de dirigent en het koor te ver en die gaan 
zelfstandig verder onder de naam Stedelijk Koor Enschede. Zo ook Henk van der 
Meer, die in totaal 28 jaar lang zijn tenorpartij heeft meegezongen bij het 
Verrijzeniskoor en het Stedelijk Koor. Hij koestert de mooie herinneringen aan die 
tijd en heel zeker aan de opvoeringen van Jesus Christ Superstar met Studio ’65.  
In 1994 verhuizen Alice en Henk naar Glanerbrug en via Unimeta-collega Jan 
Scheffer komt Henk in 2002 bij ons eigen herenkoor. Als bestuurder van de 
Zangersbond Enschede is hij al bekend met een aantal koorleden alhier dus met 
de entree binnen het koor valt het wel mee voor de geboren Enschedeër:  
 

“Ach ik kende de muziek wel en ik kan noten lezen, dus dat scheelt al een boel. 
Maar het was wel een overgang hoor, omdat de manier van repeteren hier anders 
was als in Enschede. Het is hier een heel gezellig koor en het bevalt me nog 
steeds heel goed. Ik ben in 2002 bij het koor gekomen, vlak nadat het koor zijn 
100-jarig bestaan had gevierd. Ik was  samen met Alice bij dat jubileumconcert en 
bij de receptie in die tent achter het parochiehuis. Het was een prachtige 
gebeurtenis, zowel het concert als die receptie”.  
 

Wat zijn voor jou nou echte hoogtepunten geweest in de jaren dat je hier bij het 
koor bent? 
 

“Mmmm,….alle vieringen zijn mooi en van alle dirigenten heb ik wel wat 
opgestoken. Vooral Christo Iliev was een geweldige dirigent. Man, wat had die 
kerel een verstand van muziek! Ja en dan schiet me meteen ook de reis met het 
koor naar Bulgarije te binnen met Christo als reisleider. Wat een geweldige 
ervaring! Heel indrukwekkend! Die reis is zeker het absolute hoogtepunt 
geweest.” 
 

Henk verheelt niet dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van het koor. Veel 
leden vallen af door ziekte of ze overlijden en nieuwe leden komen er niet. Maar, 
zo laat hij met nadruk weten, de kwaliteit van het koor is nog steeds op niveau! En 
de hoop op betere tijden mag je nooit opgeven! Als je dat wel doet, dan is het 
echt over en uit! 
Ten slotte keren we met Van der Meer, die in het arbeidzame leven begon als 
metaalbewerker, lasser, technisch tekenaar en eindigde als chef van een 
kwaliteitsdienst, terug naar de situatie bij de locatieraad. Henk heeft dan wel 
gezegd dat je de hoop op betere tijden nooit mag opgeven, maar hoe geef je 
zoiets dan handen en voeten? 
 

 “Ik denk dat het heel belangrijk is om de parochianen te gaan benaderen en hen 
te vragen hoe zij tegen de toekomst van de kerk in Glanerbrug aankijken. 
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Misschien willen ze dan wel iets extra’s geven om de financiële zorgen te 
verlichten. Hoe we dat in de praktijk moeten doen? Dat weet ik nu eerlijk gezegd 
nog niet zo goed. We moeten als parochie misschien nog duidelijker maken hoe 
belangrijk de kerk kan zijn in het leven van mensen en ik denk dat we open 
moeten staan voor alle ideeën die er vanuit de parochianen komen. Die 
bereidheid is er wel bij de leden van de locatieraad. Zeker weten!” 
 

Tot zover ons gesprek met Henk van der Meer, een parochiaan die eerlijk 
toegeeft dat hij ook geen pasklare antwoorden heeft, maar die er in ieder geval 
alles aan wil doen om de kerk in Glanerbrug in stand te houden. En dat is een 
loffelijk streven van deze Kraal van onze Rozenkrans. 
      Redactie 
 

 

Samen op zoek! 
 

Als er één les is, die we geleerd hebben tijdens de 
afgelopen jaren is het wel dat we niet zonder elkaar 
kunnen. We missen niet alleen elkaars aanwezigheid, 
maar ook elkaars ondersteuning en bemoediging. Het 
omzien naar elkaar.  
 

Omdat de huidige bestuursleden van parochie Maria 
Vlucht volgend jaar aftreden omdat hun termijnen erop 
zitten, vraagt het huidige parochiebestuur jullie allen 
dringend om uit te kijken naar vrouwen of mannen die willen meehelpen aan het 
in standhouden van parochie Maria Vlucht waarin het gewoon is om naar elkaar 
om te zien.  
 

Ken je mensen in jouw directe omgeving of binnen jouw locatie die je geschikt 
acht als bestuurslid voor het parochiebestuur van Maria Vlucht, geef hun 
naam/namen dan door of nog beter spreek hen erop aan. 
We moeten met z’n allen hard op zoek naar mensen die vol energie de parochie 
weer op de kaart willen zetten. Mensen die goed onderlegd zijn op financieel - 
en/of bouwkundig - en/of communicatie - en/of vrijwilligersgebied. 
 

We zullen er ook naar moeten streven dat een nieuw bestuur een afspiegeling is 
van de locaties Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel en we moeten 
zorgen voor een goede overdracht van functies. 
 

Bestuurders hebben een belangrijke rol in visievorming, beleid en begroting.  
Een bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de parochie, de 
financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Verder fungeert het bestuur 
als klankbord en ondersteuning bij acties, representatie, fondsenwerving en 
vrijwilligersbijeenkomsten. Het bestuur vergadert ongeveer 11 keer per jaar. 
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Ken je een geschikte kandidate/kandidaat? Stuur dan haar/zijn gegevens naar 
secretariaat@mariavlucht.nl,  
 

AJD.  Melcherts,  
secretaris parochiebestuur Maria Vlucht 
 
 

Landelijke Ariens Herdenking 2022 
 

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de 
derde zondag van november, te weten 20 november a.s.  
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de 
Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur. 
 

Celebranten zullen zijn:  
Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,  

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de 
Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. 
Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de 
parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde 
van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns 
comité. 
 

Het thema van de viering luidt: “Alphons Ariëns - priester 
met een missie” 
100 jaar geleden vierde Ariëns zijn 40-jarig 
priesterjubileum. Hij hoefde geen cadeau voor zichzelf, 
maar vroeg geldelijke bijdragen voor de leerstoel 

Missiologie aan de op te richten Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Stadsharmonie 
Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf 
opgericht). 
Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een 
informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn. 
 

     Het Ariëns Comité 
 

Willibrordzondag 6 november 2022 
 

Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag op de 
zondag die het dichtst bij zijn feestdag 7 november ligt. 
Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de eerste was 
die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in 
onze streken en de Kerk geplant heeft in het gebied boven 
de grote rivieren gedenken wij hem dankbaar. We zijn ons 
bewust van de lange levende traditie waarin wij staan, en 
van de uitdaging om zijn nalatenschap door te geven. 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van 
de christenen in ons land. De kerk is immers in de loop van de tijd verdeeld en 
gescheiden geraakt. We kunnen daar niet onverschillig tegenover staan. Zeker 
niet in deze tijd van crises waarin mensen naar houvast zoeken. Als christenen 
weten we dat het Evangelie troost en hoop en inspiratie biedt. Een gezamenlijk 
getuigenis versterkt de geloofwaardigheid van onze boodschap. 

 
Belangrijk nieuws van de begraafplaatsgroep 
 

Het aartsbisdom Utrecht en het parochiebestuur van Maria 
Vlucht hebben aan alle beheerders van begraafplaatsen 
opdracht gegeven om het bestand van contactpersonen bij te 
werken. En dus ook aan ons. 
 

Dit betekent dat we van al degenen die op ons kerkhof hun 
laatste rustplaats hebben, de naam van tenminste één 
nabestaande moeten hebben waarmee we contact kunnen 
opnemen ingeval van beschadigingen van of aan het 
grafmonument of ingeval van verlenging van de grafrechten. Op dit moment 
ontbreken nog veel gegevens, vooral van degenen die vóór 2010 zijn begraven of 
waarvan voor die tijd de urn is bijgezet op het urnenveld of in de muur. 
We vragen daarom aan alle families die een dierbare op ons kerkhof hebben 
liggen, om via het formulier dat u in deze editie van de Parochiekrant aantreft de 
noodzakelijke gegevens aan te leveren.  
 

Het beheer en het bijhouden van ons kerkhof gebeurt door vrijwilligers die dit 
allemaal in hun vrije tijd en zonder betaling doen. U helpt ons enorm door vóór 1 
december a.s. het formulier in te vullen en in te leveren. Inleveren kan in de 
brievenbus van de pastorie of in de bus op het kerkhof. Mocht u geen formulier in 
de Parochiekrant hebben aangetroffen, dan kunt u er ook een aanvragen via ons 
mailadres:  rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl  
Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij de beheerder van de begraafplaats.  
 

Alvast hartelijk dank namens de begraafplaatsgroep, 
B. Masselink, beheerder 

 
Van uw pastoraatgroep 
 

Lief, lief Heertje 
Geef mooi weertje, 
Geef een mooie dag, dat het zonnetje weer schijnen 
mag! 
 

Wie kent het bovenstaande versje niet; een kinderlijk 
gebed om mooi weer. 

mailto:rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
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Zoals vroeger het beeld was van een almachtige, alles kunnende God.  Een God 
die alles kan, en bovenal ook alles weet. Pas op: God ziet alles….. 
De God van jonge kinderen, een soort van natuurkundeheld, die zorgt voor mooi 
weer, die zorgt voor  alle planten en bomen, die zorgt voor regen, voor een goede 
oogst… Voor vrede, voor gezondheid.. ?????? 
Een god die steeds kleiner wordt, naarmate onze wetenschappers slimmer 
worden!? Naarmate we ouder worden, weten we dat het niet zo eenvoudig is. 
We mogen geen beelden van God maken. God is voor iedereen anders, voor de 
één is God diegene die kracht geeft bij ziekte en lijden. Voor de ander is God de 
kracht in jezelf die je moed geeft als alles tegen zit, het licht aan de horizon.  
En weer een ander ziet iets van God in zijn medemens, diegene die geheel 
belangeloos zich inzet voor de ander, die helpt bij het invullen van formulieren,  
op kinderen past, meegaat naar de dokter, boodschappen doet, de tuin 
onderhoudt ……. 
God als iemand waarvan wij de Bijbelverhalen hebben gehoord en hebben 
ervaren dat het goede van hem komt. 
 

Bidden wij dan: 
God, wat is het goed bij elkaar te zijn, te eten van dezelfde tafel, verhalen te 
delen, verwonderd te zijn over elkaar. 
Het is goed te beseffen dat niets vanzelfsprekend is, en zeker de liefde niet, 
Die wordt gedeeld, als brood. 
Amen. 

 

Advent 2022 
Ieder kind een goede start 
 

Tijdens de adventsperiode – de periode 
van vier weken voorafgaand aan 
Kerstmis - vragen we via de 

Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op 
een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag 
alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. 
Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde 
een verschil maken. 
Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven 
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer 
kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. 
Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier 
projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De 
projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen 
van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig 
en gezond leven. 

https://www.vastenactie.nl/kerstmis-en-advent-hoe-zit-het-ook-alweer
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Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
In de volgende parochiekrant meer details over de projecten. 
 

MOV-groep Glanerbrug 
 

 

K.V.G. “VROUWENGILDE GLANERBRUG” 
 

Het K.V.G.  "Vrouwengilde Glanerbrug" is een echte 
mensenvereniging, waarin ieder zijn plek heeft. En waarbinnen 
leden op allerlei manieren betrokken kunnen zijn: de één doet 

volop mee aan activiteiten - of organiseert ze zelf - de ander leest alleen het 
programmablad en laat zich verrassen door het programma wat zijn 
belangstelling heeft - een volgende profiteert van de feestelijke programma's o.a. 
sinterklaas - kerst - nieuwjaarsbijeenkomst of afsluiting. Dat kan allemaal: 
iedereen is welkom. 
 

Een ander belangrijk uitgangspunt van onze vereniging is: we hebben oog voor 
elkaar en komen voor elkaar op. Ook voor de kwetsbaren onder ons, o.a. de 
zieken van wie de wereld gekrompen is tot een kamer of al die vrouwen die de 
deur om wat voor reden dan ook niet uit kunnen, of de eenzamen onder ons die 
soms langer dan een week geen mens meer spreken. 
Gelukkig zorgt ons "Vrouwengilde" voor leven in de brouwerij door de meest 
leuke activiteiten aan te bieden, omdat we weten hoe belangrijk het is om als 
ouderen actief te blijven en solidair met elkaar te zijn. Dus stap over de drempel 
en kom onze activiteiten bezoeken. Wij als bestuur doen ons best jullie iedere 
maand een leuke activiteit te bezorgen en we hopen dat jullie ons belonen met 
een grote opkomst.   
Voor meer informatie:   Frouwke Velthuis-Renshof, voorz,/secr.  tel. 4615387. 
 

Vrijdag 28 oktober aanv. 14.00 uur. conferencier: Jan Riesewijk.  
Diegene die Jan Riesewijk kent en wie kent hem niet, weet dat Jan Riesewijk, 
conferencier in vele hoedanigheden, borg staat voor een gezellige middag, vol 
humor. Ook is hij niet alleen conferencier maar zit hij al 23 jaar als verpleger in de 
zorg, waar hij veel voldoening uithaalt. Uit de combinatie van deze twee, juist in 
deze tijd, haalt Jan veel voldoening hetgeen te zien is in zijn optredens. 
Iedereen is voor deze middag; lok. parochiehuis, van harte welkom (niet leden 
betalen 5 euro excl. koffie/thee en of een drankje). 
  

Maandag 31 oktober om 13.30 uur: Modeshow bij Modehuis Judith. 
(Schoolstraat 56). 
Op deze middag kunnen we genieten van een modeshow bij "Modehuis Judith", 
hetgeen niet alleen gepresenteerd wordt door de mannequins van Modehuis 
Judith, maar ook door de mannequins van ons Vrouwengilde. Het wordt niet 
alleen genieten van alles wat er weer aan nieuwe mode te bewonderen is, maar 
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tevens is er ook de mogelijkheid om kleding te passen. Verder is er nog een 
"koopjesrek" met aantrekkelijke prijzen dat zeer de moeite waard is. Dus laat je 
verrassen. Dit alles onder het genot van koffie/thee met een hapje en een  
drankje, hetgeen verzorgd wordt door Modehuis Judith, die jullie van harte 
welkom heet.  

vrijdag 18 nov. aanv. 14.00 uur: Ergotherapie. 
Ergotherapie: met als  deskundige therapeuten van 
"Liberein"die ons (bijna) alles kunnen vertellen over 
hoe ons lichaam reageert bij klachten, zoals met 
name het "bewegen en lopen" zodat wij, die hiermee 
kampen, onze winst kunnen boeken. Het zal zeker 
een interessante middag worden. Ergotherapie is er 
voor iedereen die moeite heeft met het uitvoeren van 
dagelijkse bezigheden. door middel van observatie, 

behandeling, advies en coaching kan de ergotherapeut helpen de dagelijkse 
handelingen weer goed uit te voeren. Daarnaast is ergotherapie er ook voor de 
mantelzorger. Want soms is de zorg voor een partner gewoon te zwaar. De 
ergotherapeut kan dan helpen om de zorg te verlichten..Ook niet - leden zijn van 
harte welkom op deze middag, lok. parochiehuis, maar betalen 5,-- euro (excl. 
koffie/thee en of een drankje) 
 

Vrijdag 16 dec. aanv. 14.00 uur, lok. parochiehuis: 
Kerstviering met aansluitend Kerstdiner. (alleen toegankelijk 
voor leden van het Vrouwengilde) 
Deze Kerstviering zal verzorgd worden door Martine Dubois. 
Martine Dubois zingt en begeleidt zichzelf met harpmuziek. 
Ze speelt traditionele kerstliederen afgewisseld met 
gedichten en een kerstverhaal.  
Nadere gegevens over deze Kerstviering volgt op één van 
onze activiteiten en op de persoonlijke uitnodiging die u t.z.t. 
zult ontvangen.   
 

Pastorale weekwacht 
 

24 – 30 okt Rekveld  28 – 04 dec      Berbee 
31 – 06 nov Berbee  05 – 11 dec      Rekveld 
14 – 20 nov Daggenvoorde  12 – 18 dec      Daggenvoorde  
21 – 27 nov Rekveld   
 

 

Attentie: Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met een 

korte Vesper in het gebouw van de Nederlands Hervormde Vereniging aan de 
Hoofdstraat 184 in Overdinkel. Nadere bijzonderheden zullen worden 
aangekondigd op de website van de Oase en op die van Maria Vlucht." 
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Hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn????  
 

De altijd opmerkzame vrijwilligers van de pastorie viel het 
op dat er in de parochiekrant niet staat dat er ook op 
vrijdagochtend vrijwilligers op het parochiesecretariaat 
beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden, misintenties 
in te schrijven etc. Daarom zetten we alles even op een rij: 

 

Op de maandagochtend is “good-old” Ben Reinink de gastheer van dienst. Ben 
doet dit werk al jaren en weet op bijna alle vragen dus ook de juiste antwoorden. 
 

Op de woensdagochtend zit Henny Nijenhuis aan het bureau. Henny was vele 
jaren een bevlogen voorganger tijdens woord- en communievieringen, zit in de 
commissie over de toekomst van de parochie en kan daarover dus ook eea 
vertellen. 
 

Op de vrijdagochtend zitten er twee vrijwilligers: Christa van Marle en Erna 
Panders. De beide dames wisselen elkaar af, zijn in hun werk gepokt en 
gemazeld in het beantwoorden van de meest zinnige en onzinnige vragen en zijn 
intussen ook helemaal ingewerkt in het reilen en zeilen binnen de parochie. 
 

Uiteraard kan het voorkomen dat van de bovenstaande indeling wordt afgeweken 
om diverse redenen, maar in ieder geval kunt u er dus van op aan dat u op 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00-11.00 uur een luisterend oor 
vindt als u belt met 053-4611232, of als u aan de bel komt. 

Redactie. 
 
 

Allerzielen: weer met een mooie viering 
 

Woensdag 2 november is het Allerzielen. Na drie jaar zal er eindelijk weer een 
mooie viering in onze kerk plaatsvinden. Om 19.00 
uur zal de viering beginnen. Nabestaanden die 
tussen 2020 en 2021 hun dierbare hebben 
verloren, worden uitgenodigd het 
gedachteniskruisje op te halen. Nabestaanden die 
sinds vorig jaar hun dierbare hebben verloren, 
worden uitgenodigd een kaars op te steken. En 
natuurlijk zal er tijdens de viering gelegenheid zijn 
voor iedereen om een klein kaarsje aan te steken 
en worden gedachteniskaartjes uitgereikt. Het 
herenkoor zal weer zingen – echter dit keer niet 
meer op het kerkhof. 
Na afloop van de viering kunt u meelopen naar de 
begraafplaats, waar de graven gezegend zullen 
worden door parochianen. U bent allemaal van 
harte welkom! 
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Een Laudato Si-boom voor 
Maria Vlucht 
 

Op maandag 3 oktober - de een na 
laatste dag van de Scheppingsperiode - 
is de derde Laudato Si'-boom  geplant 
van onze samenwerkende parochies. 
De boom, een Elstar appelboompje, 

staat op de begraafplaats naast de Maria Geboortekerk te Losser namens en 
voor heel de parochie Maria Vlucht. Eerder werden er al vruchtenboompjes 
geplant in Haaksbergen en in Enschede, voor respectievelijk de 
Franciscusparochie en de Jacobus de Meerdereparochie. Met het planten van 
deze bomen geven we uiting aan onze hoop en ons geloof dat ‘de aarde een 
gemeenschappelijk erfgoed is waarvan de vruchten allen ten goede moeten 
komen.’ De Laudato Si'-boom die in Losser geplant werd, was op zondag 2 
oktober in de eucharistieviering in Losser gepresenteerd en door pastoor 
Daggenvoorde gezegend. En natuurlijk was ook de planting van het boompje een 
moment om even bij stil te staan. Er werd op maandag 3 oktober een mooie tekst 
gelezen toen de boom werd geplant. Bij het Elstar appelboompje is een 
herinneringsbord geplaatst. U kunt hem vinden op de begraafplaats van Losser, 
meteen bij de ingang achter het informatiebord. Een boompje dus voor alle 
parochianen van Glanerbrug, Losser, Overdinkel en Lonneker! 
 

Indrukwekkende Vredesviering 
 

Zondag 25 september, de laatste zondag van de 
Vredesweek, was er weer een oecumenische vredesviering, 
dit keer in onze mooie kerk in Glanerbrug. Pater Sait van 
het Syrisch-Orthodoxe klooster, dominee Kroeskop van de 
Protestantse gemeente en pastor Berbée gingen voor.  
Tijdens de viering vertelde pater Sait over zijn 
indrukwekkende ervaringen als vluchteling vanuit Syrië en 
hoe belangrijk het is om een veilige plek te hebben om te 
wonen. Mensen in de kerk konden op een briefje schrijven 
waar ze moeite mee hebben - in hun persoonlijk leven of in hun relatie met God. 
Deze briefjes werden in het vuur geworpen, waarmee pastor Berbée de kerk 
rondliep. Er is gecollecteerd voor de Oase aan de Dinkel bij Gronau, omdat zij 
graag met het nieuwe seizoen (vanaf Pasen) een nieuwe start willen maken met 
een nieuw huisje en inventaris, na de brand van 29 jl. Er werd gul gegeven, 
waarvoor grote dank. Na de viering werd er gastvrij koffie en thee geschonken in 
ons parochiehuis. Mensen gingen gelaafd op weg naar huis. Vervolgens is in 
kleine groep een mooie fietstocht gemaakt langs plekken van oorlog en vrede in 
Glanerbrug, Gronau en Losser, waar gedichten over hoop en vrede werden 
voorgelezen. Die fietstocht zal rond 4-5 mei opnieuw worden aangeboden. 
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Erbarme Dich … 
 

In gedachten verzonken stapte ik het kapelletje op Duits 
grondgebied binnen en wilde net de deur sluiten, toen ik 
ineens iemand wat in elkaar gezakt zag zitten terwijl hij 
met een mobieltje aan het prutsen was.  
Ik schrok en dacht dat de man misschien iets was 

overkomen, dat hij probeerde hulp in te roepen. In mijn allerbeste Duits vroeg ik of 
hij soms hulp nodig had. Twee vriendelijke ogen keken op en met een 
handgebaar gaf hij aan dat alles goed was en dat ik gerust mocht gaan zitten.  
Hij drukte op een toets van zijn telefoon en het schitterende “Erbarme dich” uit de 
Matthäuspassion weerklonk door de gebedsruimte.  
 

In diepe stilte verzonken luisterden we beiden naar de muziek, meer dan 6 
minuten lang. Toen het afgelopen was, vertelde hij zijn verhaal. Het beeld in de 
kapel (die trouwens ook veelvuldig door Glanerbruggers wordt bezocht) van Maria 
met het kind op haar schoot, ontroerde hem telkens weer. “Dan zie ik daar een 
moeder zitten die zielsveel van haar kind houdt en die het met alle macht en 
kracht die in haar is, wil beschermen. En vele jaren later draagt ze weer haar kind 
op haar schoot. Een verstoten, bespuwd,  gemarteld kind dat een afschuwelijke 
dood is gestorven. Wat moet deze moeder hebben geleden!  
 

Verschrikkelijk. Om haar te eren steek ik een kaarsje op en speel altijd een stukje 
uit de Matthäuspassion af. Voor haar! Dan denk ik aan alle moeders van de 
wereld die lijden omdat hun kind lijdt. Daarom. Dan bid ik dat alle kinderen op de 
wereld een moeder hebben die hen begrijpt, die voor hen zorgt en die van hen 
houdt. En dat geen enkele moeder ooit hoeft mee te maken wat Maria heeft 
moeten doorstaan. Daarom voor haar deze kleine muzikale hulde.” Ik voelde zijn 
emotie, keek hem even aan en knikte. We stonden gelijktijdig op om een kaarsje 
op te steken en bij het weggaan zei hij: “ Danke fürs Zuhören und schöne Abend 
noch!” Op mijn beurt dankte ik hem voor zijn verhaal en, geloof het of niet, maar 
toen ik de kapel verliet scheen voor het eerst die regenachtige en zwaarbewolkte 
dag de zon.   
 

Tot zover, Japie. 

 
Oecumene Viering Glanerbrug – 25 september  
 

Eenheid tussen alle christenen  

Jezus roept hier mensen samen,  

die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen 

Jammer dat er bij de dienst zo weinig mensen waren   
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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.053-4611072) Kinderpastoraat: 
Kerkbijdragen: Carla Meekes, tel. 4615630 

Bankrek. NL86 RABO 0130 374946 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: Marije Vinke 

Parochiekrant:  

Redactie / copy: J. Kwakman Misdienaars: 
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of Miranda Gouma, misdienaars@live.nl 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com  

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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