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Wie in de schaduw Gods mag wonen
Terug van vakantie tref ik tot mijn verbazing bij mij thuis
een groene tuin aan. Dat had ik met alle hitte en droogte
die Europa geselen, niet verwacht. Ik had weliswaar mijn
voorzorgsmaatregelen getroffen: potten in de schaduw,
extra water op schotels eronder. De vele schaduw in mijn
tuin zal ook wel geholpen hebben. Of was het minder
warm en droog in Nederland, dan waar ík was?
Hoe het ook zij. Ik heb het afgelopen jaar steeds meer oog gekregen voor hoe
onze natuur ervoor staat en da’s niet best. Ik ben bijvoorbeeld gewend geraakt
aan de grote vlakken egaal-groene weiden. Maar ik herinner mij inmiddels weer,
hoe we in de jaren ’60 en ’70 - als kinderen - met Pinksteren grote boeketten
bloemen voor moeder plukten langs de weg. De weilanden waren groen, geel en
rood en zoveel kleuren meer. In de Alpen trof ik de afgelopen weken zulke
bloemrijke weiden aan. Ze bestaan nog! Met jongeren waren we dit voorjaar in
het Witte Veen bij Buurse onder begeleiding van twee deskundigen van het IVN
de natuur ingetrokken op een warme dag. De boswachter liet ons vanuit de hitte
onder het dichte bladerendek van een Beukenboom schuilen. De koelte was
verbluffend. Voor mij was het een bijna religieuze ervaring. Wat één boom kan
doen! Daar zouden we veel meer van moeten hebben in onze dorpen en steden.
In Duitsland zijn hele Sparrenbossen afgestorven. Ik zag ze staan als bruine
skeletten langs de weg. Door opwarming is de Spar kwetsbaar geworden. De
schorskever heeft daardoor zijn dodelijke werk kunnen doen. Maar het kan nog
erger. Achter in het Kaunertal in de Tiroler Alpen heb ik op 3100 meter hoogte een
gletsjer bezocht. Althans wat daar van over was. Her en der lagen grote brokken
ijs in het dal, die ooit samen één grote gletsjertong hebben gevormd. Ze waren
bedekt met grote doeken om ze te beschermen tegen de zon. Wat de natuur in
duizenden jaren heeft opgebouwd, lijkt in een oogwenk te verdwijnen. Hoe
hebben we het zover kunnen laten komen? Mij is duidelijk, dat het roer om moet.
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Daarom is het goed dat er een wereldwijde maand van de Schepping is. In de
Jacobus- en Franciscusparochie besteden we daar aandacht aan met vieringen,
planten van bomen, filmavonden, gesprekken, een schilderproject voor kinderen.
Dat doen we in de geest van Laudato Si’. Een encycliek van paus Franciscus
geïnspireerd op hoe die andere Franciscus van 800 jaar geleden met Gods
schepping omging. Kern van Laudato Si’ vormt de vraag, wat voor wereld wij
willen achterlaten aan wie na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien. Als je
die vraag wilt beantwoorden kom je als vanzelf te spreken over wat de betekenis
is van ons bestaan en welke waarden de grondslag vormen van ons sociale
leven. Wat is het doel van ons leven in deze wereld? Waarom zijn we hier? Wat is
de bestemming van ons werk en al onze inspanningen? Wat heeft de aarde van
ons nodig? ‘Tenzij we worstelen met deze diepere vragen’, zegt de paus ‘geloof ik
niet dat onze zorg voor ecologie belangrijke resultaten zal opleveren.’ Gewis, dat
we ons juist als geloofsgemeenschap over deze vragen moeten buigen.
Pastoraal werker Frank de Heus.

Parochiekroniek
In de Heer overleden:
Marion Leerkotte-Hesselink. Zij werd geboren 22 mei 1942 en is 15 juli 2022 op
80-jarige leeftijd overleden. Woensdag 20 juli hebben wij in onze kerk afscheid
van haar genomen. De crematie was donderdag 21 juli in Usselo.
Ron Willemse. Hij werd geboren 5 juni 1945 en is 9 augustus 2022 op 77-jarige
leeftijd overleden. Vrijdag 12 augustus hebben wij in onze kerk afscheid van hem
genomen en hem aansluitend op onze begraafplaats te ruste gelegd.
Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van
de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.

V IERINGEN
Zo.

11-09

10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee, m.m.v.
het herenkoor.
Int.: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen;
Liesbeth Nijland-Sundag; Jaargedachtenis Willy Agten;
Fam. Olde Hengel-Pots; Sientje Olde Hengel; Truus
Metternich-Ebberink Ron Willemse en Astrid WillemseBarends; Fam. van Hoogmoed-Brueker; Fam.Damhuisvan de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van DijkHulsmeijer; Inka Hammer-Steggink; Liesbeth NijlandSundag; Marion Leerkotte-Hesselink; Rinus Panders;
Theo Kok; Bertus Gulden.
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Zo.

25-09 10:30

Oecumenische viering. Vredesweek.

Vr.

07-10 10:00

Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,
m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.

Zo.

09-10 10:30

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde, 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.

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.
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.
•

Onze collega’s uit Overdinkel zijn op zoek naar bezorgers
voor het parochieblad. In de vakantie-uitgave van het blad valt verder te
lezen dat de voorbereidingen voor de 110de Gerardusbedevaart begonnen
zijn. De feestelijke bedevaart staat gepland voor zondag 16 oktober en
nadere bijzonderheden worden na de vakantie bekendgemaakt.

•

In Losser nam de geloofsgemeenschap op 3 juli afscheid van twee
vrijwilligers die in een artikel worden omschreven als “het praktische
middelpunt van de HMG-kerk”: Jos en Siny Morsink. Jos was vele jaren
voorzitter van diverse groepen waaronder de locatieraad en Siny was
jarenlang hoofdkoster. Het parochiebestuur van Maria Vlucht reageert via
een uitgebreid artikel in het parochieblad op de ingezonden brief betreffende
het parochiepark. Er wordt opheldering gegeven over het onderhoud van het
park en over de erfgrens, waarbij de hulp van het kadaster is ingeroepen om
die grens duidelijk te maken. Op donderdag 8 september is de
vrijwilligersavond in café Heideman en het dameskoor, dat dit jaar 60 jaar
bestaat, kan nog versterking gebruiken.

•

In Lonneker zijn alle vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap welkom op
zondag 25 september voor een gezellig samenzijn als dank voor hun trouwe
inzet.
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•

In “Rondom de toren” het blad van de Protestantse gemeente Glanerbrug
de aankondiging dat op 18 september de traditionele Startzondag op het
programma staat: het begin van een nieuw “kerk-seizoen”. De dag wordt
geopend met een dienst in de kerk en na een fietstocht wordt de dag
afgesloten met een gezellig samenzijn op het Bultserve. Dominee Kroeskop
moest verplicht op nascholing, maar hij heeft er -ondanks enige weerstand
tegen het verplichte karakter ervan- toch het een en ander van opgestoken,
zo laat hij in een artikel weten. Op 17 juli nam de gemeente afscheid van
twee diakenen die jarenlang goed werk hebben geleverd. Helaas is het nog
niet gelukt om vervangers aan te trekken, terwijl er ook nog een vacature
openstaat voor de commissie van kerkrentmeesters.

Redactie.

Van uw locatieraad
•

We hebben diverse gesprekken gevoerd met de werkgroep “Toekomstvisie”
en met het parochiebestuur. We willen op maandag 7 november een
parochieavond houden, waarop we de mogelijkheden en de consequenties
van die mogelijkheden aan de parochianen zullen presenteren. Parochianen
kunnen dan hun vragen stellen of opmerkingen maken en begin 2023 willen
we in overleg met de parochianen knopen gaan doorhakken. In de volgende
editie van de Parochiekrant zullen we details geven over die 7de november.

•

We denken nog na over manieren waarop parochianen die op 7 november
niet kunnen, alsnog een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming.

•

Op vrijdag 25 november is de vrijwilligersavond. Eerst is er om 19.00 uur een
viering in de kerk en daarna zetten we het samenzijn voort in ons
Parochiehuis. Details ook hierover volgen nog, maar de datum kunt u wel
alvast op de kalender zetten.

•

We gaan in overleg met de Pastoraatsgroep bekijken welke andere vormen
van vieringen er mogelijk zijn buiten een eucharistieviering. Uiteraard is de
realisering van dergelijke vieringen sterk afhankelijk van de menskracht die
beschikbaar is. Wellicht is het hier goed om op te merken dat we nog steeds
mensen kunnen gebruiken.

•

Voor de Pastoraatsgroep hebben we intussen twee nieuwe leden gevonden:
Marijke Lammers en Bert Jannink. Feya Bakker heeft aangegeven dat ze wil
stoppen als lid van de groep en we zijn haar veel dank verschuldigd voor
haar jarenlange inzet als lid van de Pastoraatsgroep en voor de parochie.
Marije Vinke is er nog niet helemaal uit en we hopen van harte dat zij nog wil
blijven bij de Pastoraatsgroep.

•

Wat onze eigen raad betreft, kunnen we met blijdschap kennis geven van het
feit dat Henk van der Meer definitief besloten heeft om toe te treden tot de
locatieraad. Yvonne Weber zal binnenkort laten weten wat haar plannen zijn.
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•

Op maandag 3 oktober vergadert de locatieraad weer in het Parochiehuis.
Als u vragen/opmerkingen heeft voor de raad, dan bent u vanaf 14.00 uur
van harte welkom.

Dat waren de berichten van uw locatieraad voor deze keer. Tot de volgende
parochiekrant, of tot 3 oktober.
Namens de locatieraad, Marcel Brueker, voorzitter.

Van uw redactie
Helaas moesten we in de zomermaanden afscheid nemen van twee trouwe
bezorgers van dit blad. Mevr. Marion Leerkotte-Hesselink was al bezorger vanaf
het prille begin nu zo’n 50 jaar geleden in de Eekmaat. Vanwege lichamelijke
klachten moest ze iets meer dan een jaar geleden stoppen en op 15 juli kwam ze
te overlijden op 80-jarige leeftijd. We zijn haar veel dank verschuldigd voor deze
jarenlange inzet en wensen haar nabestaanden veel kracht en sterkte toe.
Op 9 augustus overleed Ron Willemse op 77-jarige leeftijd. Ron was niet alleen
bezorger van dit blad, maar hij was ook al jaren actief op de vouw-nietmiddagen.
In de vorige editie van dit blad hadden we een interview met deze vrijwilliger, die
daarin liet weten nog jarenlang door te willen gaan met zijn werk. Helaas heeft het
niet zo mogen zijn. Vlak voordat hij werd opgenomen in het hospice liet hij via
mail aan de vouw-nietploeg weten:
“Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik heb hartstikke leuk met jullie samen
gewerkt en ben daar jullie erg dankbaar voor. Ik heb serieus geprobeerd een
Tukker te zijn, maar viel toch steeds weer door de mand. Redactie bedankt ! !“
Ook Ron Willemse zijn we veel dank verschuldigd voor zijn inzet en uiteraard
wensen we ook zijn nabestaanden veel sterkte toe.
Gelukkig hebben zich voor de bezorging van de betreffende wijken nieuwe
bezorgers aangemeld, zodat ook parochianen in de Eekmaat en in een deel van
de Eekmaat-west dit blad kunnen blijven lezen. Mocht u om welke reden dan ook
geen prijs meer stellen op dit blad, dan kunt u dit op maandag-, woensdag- of
vrijdagochtend tussen 09.00-11.00 uur kenbaar maken aan het secretariaat van
de parochie via tel. 053-4611232. Uw naam en adres wordt dan van de bezorglijst
gehaald. U kunt ook een berichtje sturen naar ons mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
Tenslotte nog een woord van dank aan de parochianen die ons steunen met een
bijdrage. We ontvangen via de bank of via de brievenbus van de pastorie af en
toe nog geld dat ons in staat stelt om dit blad te blijven maken. Top en heel veel
dank aan de gulle gevers!!
Redactie.
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Even voorstellen: Marijke Lammers
In de bijeenkomsten in het voorjaar voor alle parochieleden heb ik aangegeven
wel deel te willen nemen aan de Pastoraatsgroep. Ik wil mij hier aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Marijke Lammers, ik ben geboren en getogen in
Haaksbergen en woon sinds 1987 in Glanerbrug. Ik ben getrouwd met Gerrit en
wij hebben twee - inmiddels volwassen – dochters. Na jaren een betaalde baan
(administratief) te hebben gehad, houd ik mij nu bezig met vrijwilligerswerk.
Hier in Glanerbrug en ook in Enschede mag ik mensen voor wie Nederlands de
tweede taal is, (studenten, echtgenotes van expats, arbeidsmigranten,
vluchtelingen) helpen hun Nederlands te verbeteren. Mensen kunnen mij ook
kennen als “die mevrouw van zwemclub Glanerbrug of Avanti Zwemmen”. In de
jaren ’70 werkte in Haaksbergen Thij Willems als jongerenpastor. Door hem ben
ik betrokken geraakt bij de kerk. O.a. door het opzetten van jongerenvieringen,
die in die jaren erg goed werden bezocht. Vanuit mijn vrijwilligerswerk in
Haaksbergen heb ik toen nog de pastorale kadertraining gevolgd. Bij de
verhuizing in 1987 naar Glanerbrug kwam aan mijn vrijwilligerswerk in
Haaksbergen een eind.
Als lid van de toen nog bestaande Dekenale Raad van het dekenaat Enschede
was ik betrokken bij MOV-activiteiten in het dekenaat en heb ik kennisgemaakt
met de toenmalige parochieraad Glanerbrug. Dat was in de tijd dat het
kerkgebouw in Glanerbrug een grote renovatie onderging. Dekenaat Enschede
werd dekenaat Twente Zuid, Dekenaat Twente Zuid ging op in dekenaat Twente
en nu zijn er geen dekenaten meer …. Helaas zijn er in de loop van de jaren ook
steeds minder vrijwilligers in onze parochie gevonden voor het MOV werk. Het
inzamelen van geld voor de Adventsactie en Vastenactie wordt steeds moeilijker.
Je stuurt nu eenmaal geen mensen langs de huizen als er een corona epidemie
heerst. Bovendien hebben steeds minder mensen contant geld in huis ….
Aandacht aan de acties in de liturgie of ophalen van geld door middel van
verkoop van Fair Trade producten tijdens de Advent of Vastenperiode wordt
minder als er geen vieringen meer zijn, en het kerkbezoek terugloopt.
Ik ben zelf ook geen regelmatige kerkbezoeker in Glanerbrug, de tweede zondag
van de maand is voor ons gezin toch nog steeds verbonden aan de
(oecumenische) Zwanenhofvieringen, waaraan het Twents Liturgiekoor zijn
medewerking verleent. Ik hoop door deel te nemen aan de Pastoraatsgroep mijn
christen-zijn toch ook nog wat handen en voeten te geven en mij verbonden te
weten aan de Glanerbrugse katholieke kerkgemeenschap. Bovendien vind ik het
belangrijk dat de vieringen in onze geloofsgemeenschap (in het kerkgebouw of
ergens anders) zoveel mogelijk worden verzorgd door onze eigen parochianen. Ik
hoop de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan het levend houden
van onze kerkgemeenschap.
Marijke Lammers.
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KVG Vrouwengilde Glanerbrug
Doelstelling en activiteiten van het K.V.G. Vrouwengilde
Glanerbrug met een contributie van slechts 25,- euro per jaar.
De locatie is het parochiehuis, Kerkstraat 18 en de aanvangstijd
is (meestal) 14.00 uur. Het "K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug" is
een echte mensenvereniging, waarin ieder zijn plek heeft. En
waarbinnen alle 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 van harte 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 diegenen 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. Indien ‘Iedereen’ is vermeld, is het onderwerp
interessant voor zowel mannen als vrouwen!!
Op onderstaande activiteiten is iedereen van harte welkom - ook nietleden, zij betalen 5,-- euro per activiteit, excl. koffie/thee en of een drankje.
Vrijdag 16 sept.: Dagboek van Pastor Egberts, door Christa van Hees. Christa
van Hees zal ons meenemen door het verhaal van het dagboek van kapelaan
Theo Egberts, dat in november 1944 begon. Theo Egberts, bekend en geliefd
pastoor zowel onder jongeren als ouderen, gelovigen en niet gelovigen die van
1962 t/m 1975 pastoor in Glanerbrug is geweest, beschrijft op indringende wijze
in het dagboek het laatste oorlogsjaar. "Kapelaan in oorlogstijd" is de vrijwel
integrale weergave van het dagboek dat de Utrechtse kapelaan Theo Egberts
(1906) in november 1944 begon. Christa van Hees bewerkte het redactioneel en
voorzag het dagboek van een inleiding. Ze vulde het relaas van Theo Egberts aan
met een geschreven portret van de maker ervan. Daarnaast verrijkte ze het
dagboek met een aantal verhalen over belangrijke personen en gebeurtenissen
die in het dagboek aan de orde komen.
Vrijdag 7 oktober: Vrijwillige Levenseinde, gepresenteerd door dhr. John Bos
van de Nederlandse Vereniging Vrijwillige Levenseinde. De NVVL is er voor hulp
aan iedereen die waardig wil sterven. Er wordt gestreden voor een optimale
uitvoering van de euthanasiewet en hulp gegeven aan mensen die hun leven als
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voltooid beschouwen. Ook wordt er informatie gegeven over de beslissingen
rondom het levenseinde, de wilsverklaring en de vraag of euthanasie bij dementie
kan. Al deze facetten zullen via een power point presentatie aan de orde komen.
Tevens is er gelegenheid tot stellen van vragen en voor zover mogelijk tot het
voeren van een discussie.
Meer informatie: Frouwke Velthuis-Renshof, voorz./secr, tel. 4615387.

Cursus ‘Voorgaan in (uitvaart)liturgie door parochianen’
Dit seizoen willen we weer een cursus aanbieden voor parochianen, die zich
willen bekwamen in het voorgaan bij uitvaarten, of in vieringen in het weekend of
door de week. De cursus wordt afgestemd op wie zich aanmeldt. Zij is bedoeld
voor parochianen, die al voorgaan in vieringen of die daar op grond van
persoonlijke kwaliteiten geschikt voor zijn. Doel is de
cursisten zo te vormen, dat zij in staat zijn zelfstandig voor te
gaan in een kwalitatief goede viering met een korte en
eenvoudige overweging bij de Schrift. Dit kan zijn in een
uitvaartviering óf in een viering in het weekend of door de
week. Die keuze is aan de deelnemers.
De kunst van het voorgaan betekent, dat de cursisten zich de volgende
vaardigheden eigen maken:
•
•
•
•
•
•
•

spreken in het openbaar: o.a. dictie, frasering, oogcontact;
vertolken van verschillende tekstgenres: o.a. gebed, lezing;
lichamelijke expressie: o.a. gestiek, omgaan met symbolen;
nabij kunnen zijn aan mensen: inlevingsvermogen;
omgaan met de Schrift: associërend vanuit de Schrift een korte gedachte op
papier zetten ter overweging of gebed;
improvisatie;
voor wie voor wil gaan bij uitvaarten: het voeren van een voorbereidend
pastoraal gesprek.

Deelnemers dienen bereid te zijn in heel hun eigen parochie voor te gaan. De
cursus zal minimaal zes bijeenkomsten in beslag nemen. Daarna volgt nog een
korte stage. Data en tijden worden in overleg gekozen.
Opgave bij: pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33,
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl.
Gewoonlijk volgt er een kort intakegesprek na de opgave. Voorgaan in vieringen
en in het bijzonder bij uitvaarten is een verrijkende ervaring, waar ook andere
mensen veel zin en voldoening aan beleven.
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Op de bres voor de schepping
Op 4 september komt Gerard Moorman vanuit het
Utrechtse naar Enschede om met ons te praten over
Laudato Si’. Deze encycliek van Paus Franciscus uit 2015
roept op om beter te zorgen voor ‘het gemeenschappelijk
huis’: onze mooie, unieke en onvervangbare aarde. Sinds
vorig jaar is daaraan ook een actieplan verbonden. Overal
in de wereld gaan mensen hiermee aan de slag. Nu willen ook de katholieke
kerken van Zuidoost Twente zich daarbij voegen.
Scheppingsperiode
Als kickoff is de internationale Scheppingsperiode gekozen. De
Scheppingsperiode is bedoeld om mensen bewust te maken van de noodzaak om
goed met de aarde en alle schepselen om te gaan. In het Parochieverband
Zuidoost Twente trappen we de Scheppingsperiode af op 3 september in de
Bonifatiuskerk te Haaksbergen en op 4 september in de Sint Jankerk Enschede.
Lezing Gerard Moorman
Wat betekenen Laudato Si’ en het daaraan verbonden actieplan nu voor ons? En
wat kan onze actie betekenen voor de schepping? Daarover komt Gerard
Moorman op 4 september met ons van gedachten wisselen. Gerard Moorman
(1960) studeerde theologie in Amsterdam. Sinds 2002 is hij missiesecretaris voor
de Konferentie Nederlandse Religieuzen, vooral rond thema’s als missie,
gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping. Hij is secretaris van de Laudato
Si’ Alliantie Nederland.
4 september in de Sint Jankerk Enschede. Startviering om 10.00 uur, koffie met
taart (zelf bakken en meebrengen) om 11.00 uur, lezing Gerard Moorman om
11.45 uur. Breng ook uw mobiel mee! Iedereen is welkom! Informatie over ons
programma in de scheppingsperiode staat op www.katholiekenschede.nl knop
Laudato si. Volg ons op Facebook Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente
Contact: Laudatosi@rkzuidoosttwente.nl

Rooster Pastorale weekwacht
Hieronder het rooster met de data waarop de pastores beschikbaar zijn voor
pastorale noodsituaties. Zij zijn bereikbaar op hun eigen mobiele telefoon zoals
opgenomen achterin deze krant onder contactadressen.
05 – 11 sep.

Pastor Berbée

03 – 09 okt. Pastor Berbée

12 – 18 sep.

Pastor Rekveld

10 – 16 okt. Pastor Rekveld

19 – 25 sep.

Pastoor Daggenvoorde

17 – 23 okt. Pastoor Daggenvoorde

26 – 02 okt.

Pastor Rekveld
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Terechte onderscheiding voor Willy Dood
“Het heeft Zijne Majesteit behaagt….”, zo begon waarnemend burgemeester
Gerrit Jan Kok van Losser zijn toespraak in ons eigen Parochiehuis op 22
augustus. De koninklijke onderscheiding die de burgemeester kwam
overhandigen, was bestemd voor onze medeparochiaan Willy Dood. De thans 93jarige medeparochiaan was voor deze onderscheiding naar de Kerkstraat gelokt
samen met zijn vrouw Annelies.
De Vincentiusvereniging, die de onderscheiding voor het oudste lid had
aangevraagd, eerde hiermee de man die al vanaf 1968 actief is binnen
de club en die dit werk altijd met veel passie en betrokkenheid heeft
verricht, maar die er nu een punt achter heeft gezet. Behalve voor de
Vincentiusvereniging was Willy ook voorzitter van de Jeugdraad en zat
hij namens onze parochie jarenlang in de Raad van Kerken. Daarnaast
was hij een stuwende kracht achter de kledinginzamelingsactie van
Mensen in Nood en was hij ook medeorganisator van de jaarlijkse
Kerstviering voor Ouderen en altijd in de weer tijdens de jaarlijkse Boekenbeurs.
Willy Dood, een zeer betrokken medeparochiaan en een de drijvende kracht
achter hulp aan medemensen die het moeilijk hebben, werd benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau en dat is een zeer terechte onderscheiding voor al
die jaren van trouwe inzet.
Uiteraard feliciteert ook de redactie van dit blad Willy Dood van harte met zijn
onderscheiding die hij zozeer heeft verdiend!
Redactie.

Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder
handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies,
ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact
met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van
RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke
woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U
kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje
krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl
blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de
sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden. U kunt er
verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/
actueel/download-de-mijnrkk-app.
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Voor alles een oplossing
Over de droogte die ons werelddeel in heur greep heeft,
is al heel veel geschreven en gezegd. Over oorzaken
en oplossingen evenzo. En over een oplossing voor het
droogteprobleem wil ik het nu hebben. Kijk, de kerk
heeft van oudsher iets met water. We zijn er mee
gedoopt en vooral pastoor Egberts zwaaide kwistig met de wijwaterkwast de
kerkgangers nat. Daarnaast staat ook de bijbel vol verwijzingen naar “bronnen
van levend water”. Dus, zo bedacht ik mij, daar moeten we in Glanerbrug iets
mee doen. En dat kan gelukkig ook zonder al te veel moeite.
Mijn buurman was onlangs in de weer met een enorm vat waar wel 1000 liter
regenwater in kan worden opgeslagen. ’t Is even een klusje om het geheel aan te
sluiten, maar echt moeilijk is het zeker niet. Nou denk ik dus dat we als de
wiedeweerga een lading van die vaten moeten aanschaffen en ze koppelen aan
de hemelwaterafvoer van de kerk. Tijdens fikse regenbuien lopen de vaten als
vanzelf mooi vol. Maar wat te doen met al die duizenden liters water, hoor ik u
denken. Op de eerste plaats is het water voor de planten in de kerk en in de
pastorie. Daarnaast is het te gebruiken voor de enthousiaste tuinliefhebbers die
achter de kerk een moestuintje krijgen. Beschikbaarstelling van dit water is een
extra pluspunt om huurders voor die tuintjes aan te trekken. Dan koppelen we een
deel van de waterleiding van de pastorie aan zo’n vat en dat water gebruiken we
voor het doorspoelen van de toiletten.
In tijden van grote droogte kunnen parochianen (in ieder geval degenen die trouw
hun kerkbijdrage betalen) gratis water komen halen in jerrycans voor hun eigen
bloemen en planten en … een deel van het water laten we zegenen door de
pastor en dat verkopen we dan als wijwater. In Lourdes verdienen ze daar goud
geld mee, dus waarom in Glanerbrug niet? En wat als de regens te lang uitblijven
en de vaten leeg raken? Dan huren we een sjamaan in die in de tuin van de
pastorie een regendans kan gaan uitvoeren. Schijnt te werken. En zo
niet, dan kondigen we een noveen af om hulp van Boven af te smeken.
Tot zover,
Japie.
Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 22-10 t/m 16-12) graag
inleveren vóór donderdag 17 oktober 2022.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie:

Herenkoor:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op maandag en
woensdag van 09.00-11.00 uur

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers
tel. 06-34087927
marijkelammers@live.nl

Locatieraad:
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: Marcel Brueker (tel. 4613746)
marceltruus@ziggo.nl.
Leden: Leny Kloppers (4617885),
Henk van der Meer, tel. 053-4611072

Jongerenpastoraat:
Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

Lourdeswerk:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kerkbijdragen:

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

Verliezen verwerken:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Vincentiusver. Glanerbrug:

tel. 4611232

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ouderenbond K.B.O.

Bestuur Maria Vlucht:

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers
en vacant.

Begraafplaats Glanerbrug:

Parochiehuis:

Benno Masselink, tel. 053-4615201
asmasselink@home.nl
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

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

Leden Pastoraatsgroep:

Parochiekrant:
Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

Voorz. vacant, Secr. vacant
Leden: Marije Vinke, Marijke Lammers
Bert Jannink

Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

R.K. Basisscholen:

Ziekenbezoeksters:

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

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Dameskoor:
Ine van der Meer, 053-4614936

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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