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Een zalig Pasen
‘….ik heb de Heer gezien…’
We zien elkaar ook deze Pasen nauwelijks
live. Online zullen we Maria Magdalena horen
zeggen: “Ik heb de Heer gezien”. Uit beeld
gestuurd, de dood in gejaagd, en weggelegd
achter een steen in een graf, is Jezus kennelijk
toch ‘te zíen’.
Maria Magdalena kon er niet mee leven dat Jezus was vermoord. Dat degene
aan wie zij haar leven had te danken in de dood was. In het duister van de vroege
morgen was ze naar het graf gekomen. Verblind door verdriet. Om te zoeken en
te rouwen. Zo doet een mens die ‘het’ niet kan vinden, die ‘het’ niet meer ziet
zitten.
Maar zijn graf bleek leeg! Dat Jezus in ons leven de weg kent, wist Maria. Dat Hij
het sterven niet uit de weg was gegaan, wist ze ook. Maar dat Hij uit deze dood
de weg wist, dat zag ze nu niet aankomen. Het graf is leeg. En laat zien dat
Jezus die zichzelf de Weg noemt, ook de uitweg is, de exodus, de uittocht. Waar
‘m dat in zit? In de opstanding.
De vreugde van ons paasgeloof is niet dat alleen dat Jezus leeft. Laat staan dat
Hij alleen leeft. De diepte van de paasvreugde is dat Jezus is opgestaan om met
óns te zijn. Zodat wij leven. Maria Magdalena heeft dát gezien. Toen Jezus haar
als de tuinman tegemoet kwam. In haar verdriet over zijn sterven beleefde ze
opnieuw wat ze met Jezus in haar leven eerder al had ervaren: dat wie zich
toevertrouwt aan Hem, zélf opnieuw leeft. En mét Hem het lef en de kracht heeft
om opstandig te zijn. ‘Gezien de Heer’ zullen ook wij niet bang zijn om onszelf te
geven, anderen te vergeven, en op te staan tegen armoede en ongelijke kansen.
We zullen ons verheugen over leven waarin wordt gedeeld en gezorgd.
Opgestaan, was Jezus naar Maria Magdalena gegaan. En toen Hij haar bij haar
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naam noemde, wist ze dat het de Heer was. En wij? Laten ook wij ons door Hem
aanspreken? En zullen ook wij, gezien de Heer, inzien wat leven is, en welke
uitgang de ingang is naar dat leven? We gáan het zien, dankzij de opstanding van
Christus.
Zalig Pasen!
Namens pastores, bestuur en secretariaat,
Paul Daggenvoorde, pastoor

Vieringen
Vr

02.04

19:00

GOEDE VRIJDAG
Gebedsviering met de parochiële werkgroep.
Lijdensverhaal

Ma

05.04

10:30

TWEEDE PAASDAG
Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid WillemseBarends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan
Klieverik.

Vr

09.04

10:00

Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.

Zo

11.04

10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid WillemseBarends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan
Klieverik; Truus Metternich-Ebberink.

Vr

07.05

10:00

Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.

Zo

09.05

10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid WillemseBarends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan
Klieverik.
Dit rooster is onder voorbehoud. Het is mogelijk,
dat vanwege Covid-19 vieringen niet doorgaan!
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Geloof, hoop en liefde
Vorig jaar schreef ik een stukje over hoop, niet
vermoedend dat we nu nog steeds geconfronteerd
worden met het coronavirus. In de krant stond (op het
moment dat ik dit schreef) dat we begonnen zijn aan de
derde golf. Helaas… Maatregelen zijn mondjesmaat wat
versoepeld en dat kun je toch merken. Winkels zijn
geopend op afspraak en loop je langs de Gronausestraat
dan heb je toch het idee dat we wat meer vrijheden hebben. We hebben een
periode van sneeuw en kou achter de rug en dat gaf toch wat afleiding in deze
vreemde tijd. Daarna ging ineens de temperatuur met sprongen omhoog en nu is
het weer “normaal’ voor de tijd van het jaar.
We hebben, denk ik allemaal wel, het gevoel dat mensen wat vriendelijker tegen
elkaar zijn. Als ik mijn dagelijkse wandeling maak, dan zeggen mensen (zelfs als
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je ze niet kent) vriendelijk gedag. Dat voelt prettig. Toch zijn er ook mensen
waarvan het lontje korter is geworden, er zijn corona-ontkenners en ook mensen
die zich aan de maatregelen onttrekken. Dat is jammer, want alleen samen
krijgen we het virus onder controle. In de media kom je steeds meer zogenaamde
deskundigen tegen. Soms heb ik het idee dat Nederland net zoveel virologen kent
als dat de voetbaltrainers en bondscoaches kent. Ik heb steeds meer de neiging
om de tv-programma’s met zogenaamde deskundigen weg te zappen.
Maar nu naar de titel van dit stukje:
GELOOF: we blijven erin geloven dat dit virus voorbijgaat, we geloven dat
vaccinatie hierbij helpt. We geloven dat we dan weer teruggaan naar een
enigszins normaal.
HOOP: we hopen dat tegen de zomer de meeste mensen gevaccineerd zijn. We
hopen dat dan veel van de toch wel onprettige maatregelen teruggedraaid kunnen
worden. We verlangen naar wat meer menselijk contact, een arm om je heen, een
knuffel. Kortom, dat huidhonger gestild wordt.
LIEFDE: lief doen tegen elkaar maakt het leven aangenamer. Denk eens aan wat
de ander nodig heeft, het geven van wat aandacht, compassie met elkaar. Het
doet mensen zo goed als ze gewaardeerd worden.
Kortom GELOOF, HOOP EN LIEFDE, drie kernwaarden van ons geloof.
Namens de locatieraad
Leny Kloppers

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 lezen we dat er
op 21 maart een digitale dienst was in de “Twentse Sproake” en dat er een
berging is geplaatst voor de opslag van gereedschappen, grasmaaiers en
stoelen. De gemeenteleden hebben voor dit jaar een bedrag van € 46.000
toegezegd via de kerkbijdragen en dat bedrag is ongeveer even hoog als in 2020.
Namens de diaconie werd o.a. De Wonne verblijd met een gift van € 550,= en
daarmee was men aan de Pastoor Meijerstraat duidelijk verguld.
De begraafplaatscommissie in Lonneker roept de parochianen op om
kerststukjes van de graven van hun dierbaren vóór 29 maart te verwijderen.
Kerststukjes die dan nog op de graven liggen, worden door de commissie
verwijderd.
In Losser en Overdinkel zijn in januari, februari en tot aan medio maart geen
parochiebladen verschenen ivm de pandemie.
Redactie
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Teun is ‘de slimste vormeling’
Op vrijdag 5 maart speelden 11 vormelingen van 20202021 online mee in een ‘Wie is de Slimste-quiz’. Hessel,
een begeleider van jongerenpastoraat van Maria Vlucht,
was de quizmaster. In de eerste 10 vragen kwamen
bijbelfeitjes voorbij, daarna ging het over spreekwoorden
en gezegden en kwamen te gekke weet- en gokvragen
voorbij. De jongeren vonden het leuk om even iets samen te doen. Sommigen
deden mee samen met een ouder. Helaas kan niet iedereen winnen. Teun
Riesewijk was de ‘slimste’ van de avond. Hij won een bioscoopkaart voor zichzelf
en voor een vriend. Gefeliciteerd Teun!
JePe Maria Vlucht
Ans te Lintelo

Vooruit!
Krijgen jullie ook langzaamaan het gevoel dat we weer
vooruit mogen en durven te kijken? Ik persoonlijk
eindelijk wel weer! Afgelopen zondag 14 maart was er
een weer een viering. Het was een mooie
eucharistieviering en de eerste in 3 maand tijd. Drie
maand! Dat de tijd soms snel kon gaan wist ik, maar de
afgelopen 3 maand gingen (gelukkig) wel heel snel. Wij
als pastoraatsgroep zitten nu dan ook met smart te
wachten op het 'oude normaal'. Maar tegelijkertijd
vragen we ons af of deze nog wel terug komt. De mondkapjes, het reserveren en
afstand houden zullen voorlopig nog wel blijven. Ook het secretariaat in
Glanerbrug blijft voorlopig gesloten...
Maar wat kan er dan wel?
Op 28 maart (palmzondag) was er een extra gebedsviering. Op Tweede Paasdag
hebben we een eucharistieviering en daarnaast is er iedere 2e zondag van de
maand weer een eucharistieviering. We kijken en plannen dus weer in het vooruit.
En daar zijn we heel erg blij mee! En wanneer we vooruit kijken zien we helaas
ook onderbezetting op het secretariaat. Wij zijn hiervoor dan ook hard op zoek
naar een vrijwilliger op de vrijdagochtend, van 9:00 tot 11:00 uur. Wilt u hierover
meer informatie? Laat het ons dan weten via mail: secretariaatolv@ziggo.nl
Namens de pastoraatgroep, Feya Bakker-Bosch
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Verliezen om te winnen
Sterven om te kunnen leven. Het lijkt een paradox.
Voor christenen is het een diepe levenswijsheid.
Het raakt de kern van het christendom. We horen
Jezus daarover zeggen: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.’ (Johannes 12, 24) Zoals een
topsporter zichzelf pijnigt op de atletiekbaan, in het
krachthonk, op de fiets, of hoe en waar dan ook; zoals een jonge pianiste die
verder wil komen, uren moet oefenen, ook als zij er geen zin in heeft; zoals een
jongere met zijn neus in de boeken moet zitten om zich in een beroep te
bekwamen, ook al was hij liever met zijn vrienden op stap; zo moet een mens
lijden om meer ‘mens met en onder de mensen’ te kunnen worden. Dit betekent
niet, dat je het lijden op moet zoeken. Je kiest er doorgaans niet voor, maar het
komt erbij. En als je dan die mens geworden bent die je had willen worden of die
kwaliteiten hebt eigen gemaakt, waar je verlangend naar uitzag, dan kun je
tevreden terugkijken. Het is niet voor niets geweest. Het is levenskunst je verlies
te nemen. Je kunt er een leven mee winnen.
Vrede en alle goeds!
Pastoraal werker Frank de Heus

“Ik kijk met een heel goed gevoel op die tijd terug!”
Over minder dan twee jaar vieren we dat dit blad 50 jaar bestaat. In 1973 startte
(wie anders dan?) pastor Hendriksen met de parochiekrant, dat toen nog een
wekelijks gestencild A4-tje was en zeven jaar later verscheen de eerste
“Parochiekrant -extra” in de omvang en het formaat dat we nu nog kennen. Bijna
een halve eeuw doet dit blad nu al verslag van wat er leeft binnen en buiten de
parochie Glanerbrug. Op gezette tijden zullen we terug blikken op hoe het ooit
begon.
Dit keer doen we dat met redacteur van het allereerste uur, Jos Kortman. De
thans 72-jarige oud-leerkracht is gelukkig getrouwd, vader van 3 kinderen en
grootvader van 7 kleinkinderen. Van 1971 tot 1985 was hij leerkracht van de
Mariaschool/Troubadour en ook op die periode blikken we terug met deze -nog
altijd zeer gedreven- medeparochiaan uit de Beekhoek. Het is een mooie periode
geweest, zowel in het sfeervolle gebouw met die prachtige tuin aan de Pastoor
Meijerstraat als in de nieuwe school. Anekdotes rijgen zich aaneen en Jos vertelt
met veel enthousiasme en plezier over musicals, over schoolkampen en over
kinderen en ouders:
“Het was een fantastische tijd! Zonder meer. We hebben van alles gedaan en ik
herinner me nog goed dat ik de kinderen een keer vliegtuigjes heb laten vouwen
die ze in de hal van de school mochten weggooien. Ook “versierde” ik een extra
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zwemles voor mijn zesde klas en weet je dat ik zelfs mijn zwemdiploma heb
gehaald in die tijd? Ik deed altijd mee; niets was me te gek. Geweldig. Ik heb al
die jaren mooie collega’s gehad en uitstekend samengewerkt met Harrie Snijders.
Ouders stonden altijd voor de volle 100% achter ons. Maar na verloop van tijd
had ik het wel gezien; ik wilde hoofd van een school worden. In Twente waren die
mogelijkheden er op dat moment niet en ik wilde niet uit Twente weg. Toen heb ik
in 1985 de overstap gemaakt naar het voortgezet speciaal onderwijs. Ik had mijn
studie Duits afgerond en kon op het Steenriet in Enschede les gaan geven. Daar
heb ik ook een mooie tijd gehad met bijzondere collega’s en evenzo bijzondere
leerlingen. Dat spontane en die directe en onverwachte reacties van de
leerlingen; prachtig!”
Na 15 jaar Steenriet volgden nog 11 jaar op het Carmelcollege in Oldenzaal en in
2011 sloot de Glanerbrugger zijn onderwijsloopbaan af en ging vervroegd met
pensioen. Het was mooi geweest, heel mooi en met een voldaan gevoel trok hij
de schooldeur achter zich dicht. Tijdens zijn periode op de
Mariaschool/Troubadour stond Jos bekend als een man die vol overtuiging les gaf
en die ook in de omgang met collega’s en ouders discussies nooit uit de weg
ging. Het geloof was een belangrijke inspiratiebron in die jaren en dat was ook
pastor Hendriksen opgevallen. De onderwijzer werd gevraagd om zitting te
nemen in de nieuw op te richten parochieraad en Jos hapte toe. Vanuit die raad
werd een werkgroep gevormd die de feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan
van de parochie in 1978 zou organiseren. Jos werd naar voren geschoven als lid
van deze werkgroep en uiteindelijk als voorzitter daarvan. Een intensieve periode
(“Ik had in één maand 32 vergaderingen, heb ik eens geteld! Tweeëndertig! ”)
waar onze gesprekspartner ook na meer dan 40 jaar nog met heel veel
voldoening op terugkijkt:
“Ik kwam mede dankzij pastor Hendriksen in die jubileumgroep terecht. Wat was
dat een goede pastor! Hendriksen was een man die de dingen heel scherp zag.
Hij was een verbinder en een hele goede organisator die oog had voor mensen
en die nooit iemand veroordeelde. Hij kwam misschien wat aarzelend en
bedachtzaam over, maar als je goed luisterde dan merkte je dat hij heel
wezenlijke dingen te zeggen had en dat hij wel degelijk een waardevolle
boodschap verkondigde. Ik heb heel veel waardering voor hem en als je ziet wat
hij hier allemaal heeft opgebouwd; fantastisch. Een hele goede pastor! Ik denk
wel dat hij eigenlijk nooit die waardering heeft gekregen die hij verdiende. Maar
goed, de pastor was dus degene die me min of meer die werkgroep in pushte en
daar kwam ik samen met Antoon Visschedijk, Hennie Oonk, Elly Kroeze, Hans
Everink en Janny Oude Vrielink in. We hebben heel veel werk verzet om voor
iedereen binnen de parochie iets te kunnen organiseren. Van een fietstocht voor
de ouderen en een fancy-fair en disco voor de jongeren, tot aan een mooie fototentoonstelling en de grote parochie-revue aan toe. Dat feest werd breed
gedragen door de hele parochie en we hebben gelukkig van heel veel kanten hulp
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gekregen. Het een groot succes geworden, dat feest in 1978 en ik denk dat we
heel goed werk hebben verricht.”

"De jubileumcommissie "75-jaar parochie Glanerbrug" met staande rechts onze
gesprekspartner Jos Kortman. Naast hem staat Antoon Visschedijk en op de bank
vlnr Janny Oude Vrielink-Kerkhof, Hans Everink, Elly Kroeze-Dood en Hennie
Oonk."
De jubileumcommissie zorgde niet alleen voor een uitstekend verzorgde
feestweek maar gaf ook twee boekjes uit: eentje met daarin het complete
feestprogramma en eentje waarin werd ingegaan op het ontstaan van de
parochie. Na het jubileumfeest ontstond bij een paar leden van de
jubileumcommissie het idee om vaker zo’n boekje uit te geven. Een boekje waar
meer in stond dan korte mededelingen en de vieringen en misintenties die in de
wekelijkse parochiekrant te vinden waren. De vele werkgroepen konden zich dan
via dat boekje presenteren en ook de contacten met de parochianen
onderhouden. Kort en goed: er moest een Parochiekrant-extra komen. En die
kwam er! Jos Kortman daarover:
“Ja, dat ging als vanzelf eigenlijk. Antoon Visschedijk en Elly Kroeze deden mee
en Wil Vonder deed het typewerk. Marina Muller kwam er vrij snel ook bij en zo
hadden we een mooi ploegje met elkaar. De bezorging was al geregeld door de
pastor met de wekelijkse krant en we streefden er naar om 6 keer per jaar een
“extra” uit te brengen. Dat lukte. Het mooiste voor mij was toch elke keer weer het
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interview. Wat ik me vooral goed herinner is het interview dat ik had met pater
Nijssen, een oud-missionaris die bij ons in de pastorie woonde en die onder
Spaanse en Italiaanse gastarbeiders werkte. Een prachtige kerel met schitterende
verhalen. Ik had het hele gesprek op een bandje opgenomen om het thuis uit te
werken. Vlak na ons gesprek kreeg Nijssen een hersenbloeding en kwam te
overlijden. De moeder van pater Nijssen vroeg me om dat bandje zodat ze zijn
stem nog kon horen. Ik krijg nog kippenvel als ik dat verhaal vertel….. “
Aan de samenstelling van de “extra’s” gingen intensieve redactievergaderingen
vooraf. Er werden pittige discussies gevoerd en de vergaderingen, die in den
beginne bij Jos thuis werden gehouden, liepen niet zelden uit tot in kleine uurtjes.
Een absoluut hoogtepunt uit de beginperiode was toch wel de “Parochiekrantspecial” die in 1981 werd samengesteld als afscheidscadeau voor de
vertrekkende pastor Hendriksen. Een editie waarin de pastor terugblikte op zijn
periode in Glanerbrug en waarin alle groepen en clubs binnen de parochie hun
herinnering/wens voor Hendriksen lieten opnemen. Het werd een bijzondere
uitgave waarin de redactie ziel en zaligheid stopte.
Voor Jos naderde met deze bijzondere uitgave ook het afscheid van de redactie.
Hij verzorgde in de zomer van 1981 nog het interview met de nieuwe pastor
Vrehe en droeg toen zijn taken over. Het was mooi geweest. Tussen de verhalen
door klinkt heimwee naar die tijden. Naar de discussies, de kameraadschap met
de mederedacteuren en naar die mooie gesprekken met bijzondere mensen voor
een interview. Desondanks nam hij weloverwogen en toch ook wel met een
opgelucht gevoel afscheid:
“Natuurlijk kijk ik met een heel goed gevoel terug. Dat heb je wel gemerkt. Maar
het was ook een giga-drukke tijd! Dat was niet meer vol te houden. Ik ben in die
tijd begonnen met de studie Duits, had daarnaast mijn gewone werk op de
Troubadour en er was niet in de laatste plaats ook nog een gezin en een huis in
de Beekhoek. Nee, het was een goed besluit om te stoppen en om een nieuwe
weg in te slaan. Daar heb ik nooit spijt van gehad.
Of ik het wel en wee van de parochie nog volg? Vanaf een afstand. Ik ben en blijf
betrokken bij de mensen waarmee ik heb samengewerkt, maar ik hoef niet
zonodig nog iets te gaan doen binnen de parochie. Men heeft mij al wel eens
benaderd voor het een en ander, maar ik wil dat niet meer. Ik ben het liefst lekker
fysiek bezig; de tuin omspitten, bekenden helpen met verhuizingen of met
klussen. Mensen vooruit helpen. Dat soort werk. Daar heb ik enorm veel plezier
in. En wat ik verder zoal nog meer doe? Tuinieren dus, af en toe bijles geven,
beetje lezen en puzzelen en natuurlijk het volgen van onze eigen kinderen en
kleinkinderen. Daar heb ik nu tijd en gelegenheid genoeg voor!”
Aldus Jos Kortman, een man die zijn sporen binnen onze parochie meer dan
verdiend heeft en die we van harte een mooi en rustig bestaan gunnen in dat
fraaie buitengebied van Glanerbrug: de Beekhoek.
Redactie.
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Van uw redactie.
Onze adverteerders dragen (soms al jarenlang)bij in de kosten van dit blad en
uiteraard zijn we hen dankbaar voor hun ondersteuning. Maar het zal ook u zijn
opgevallen dat het aantal adverteerders ieder jaar verder afneemt. Logisch,
omdat veel ondernemers zijn gestopt of omdat ze op een andere manier reclame
(moeten)maken. Tegelijk zijn ook de drukkosten sterk gestegen. Dit alles heeft
ervoor gezorgd dat onze financiële reserves, opgebouwd in de tijd dat we nog
volop adverteerders hadden, op beginnen te raken.
We mogen nu -om kosten te besparen- de Parochiekrant voortaan zelf drukken bij
onze collega’s van “’t Klöpke” in Losser en daarvoor zijn we die collega’s uiteraard
zeer dankbaar. Op deze manier kunnen we het nog langer uitzingen zonder dat
we een beroep hoeven te doen op de kas van de parochie. Alleen de kaft en de
pagina met advertenties worden nog door de professionals gedrukt. Het kan dus
zijn dat de kwaliteit van het “binnenwerk” iets minder is dan in het verleden, maar
dan weet u hoe dat komt.
Overigens zij opgemerkt dat we nog steeds (en ieder jaar opnieuw) mooie
bedragen toegestopt krijgen van individuele parochianen. We zijn al deze “fans”
heel dankbaar voor hun spontane giften. Top!

Juist nu, zo van belang
Succes bij redactie, productie en lay-out! Dank ervoor. Want erg fijn dat ook, en
juist, in Coronatijd de totstandkoming en verspreiding van de Parochiekrant
gewoon door jullie wordt verzorgd. Ik hoor van mensen dat ze er echt blij mee zijn
dat op deze manier de parochie nog achter de voordeur komt.
Extra dank dus!
Paul Daggenvoorde, pastoor

Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 15-05 t/m 11-06) graag
inleveren vóór donderdag 29 april 2021.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.

Als ik s’ nachts lig te piekeren
Bedenk ik, waar ik wel graag van wakker wil liggen
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Wat betekent Pasen?
Pasen is het belangrijkste christelijke feest.
Toch weten veel mensen niet meer wat er
met Pasen gevierd wordt. Wat is ook weer de
betekenis van het christelijke Paasfeest?
De opstanding van Jezus
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus
Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet
je wanneer je naar de betekenis van Pasen
zoekt altijd ook nadenken over Goede
Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus
gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende
gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de
Romeinen. Opvallend is alleen wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt
en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dit is een belangrijk gegeven om de dood
en opstanding van Jezus te begrijpen.
De noodzaak van Jezus’ dood
Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij gaf meerdere keren aan dat het
nodig was. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van
de wereld te dragen. Daarbij is het dus ook van belang om ons te realiseren wie
Jezus is. In de bijbel lezen we dat Hij zichzelf als de Messias en Zoon van God
laat zien. In de manier waarop Hij sprak, wat Hij deed en wat Hij vertelde liet Hij
zien dat Hij niet zomaar iemand was en is. Zijn dood aan het kruis was in die zin
dus veel meer dan een terechtstelling. We denken op Goede Vrijdag aan de
vrijwillige dood van de Zoon van God. Aan het kruis droeg Hij de straf op de
zonde. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en
mens te herstellen.
Gebrokenheid en zonde
Zonde is een belangrijk maar ook moeilijk begrip in het christelijk geloof. Veel
mensen denken bij zonde direct aan het overtreden van regels. Ten diepste gaat
het daar eigenlijk niet om. In de bijbel wordt zonde heel direct verbonden aan de
gebrokenheid van het leven. God schiep onze wereld en mensen om samen te
leven. Dat ging mis en dat zien we dagelijks om ons heen. We leven in een
gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met
elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s
waarmee wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd.
We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde
om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het
bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan
over het overtreden van regels.
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Herstel en verbinding
Met die wetenschap is het belang van Pasen voor christenen beter te begrijpen.
Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. De kruisdood en opstanding
van Jezus is daarom in eerste gericht op herstel tussen God en mens. God
maakte de mens om samen met Hem te leven. God is op zoek naar het herstel en
wil graag in een goede relatie met mensen samen leven. Jezus maakte een
nieuwe verbinding met God mogelijk. Er hoeft niets tussen God en mensen in te
staan.
Opnieuw beginnen
Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een
nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar jou en mij en er staat niets in de weg.
Er kan veel mis gaan in ons leven maar het hoeft geen obstakel te zijn om
opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel
nieuw perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe toekomst.
Henk Boerman (WaaromGeloven.nl)

Pastorale weekwacht
29.03 – 04.04 Pastor Berbee
19.04 – 25.04 Pastor Rekveld
05.04 – 11.04 Pastor Rekveld
26.04 – 02.05 Pastor Berbee
12.04 – 18.04 Pastoor Daggenvoorde 03.05 – 09.05 Pastor Rekveld
(contactgevens laatste bladzijde van de parochiekrant)

Het is vijf jaar geleden dat paus Franciscus zijn postsynodale apostolosche
exhortatie Amoris Laetitia ondertekende. Dit document heeft als ondertitel ‘Over
de liefde in het gezin’.
Het themajaar zal plechtig worden afgesloten op 26 juni 2022, bij gelegenheid van
de tiende editie van de Wereldgezinsontmoeting in Rome. Dat evenement wordt
georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven.
Het is de bedoeling dat gedurende het ‘Familie Amoris Laetitia’-Jaar in alle
bisdommen van de wereldkerk extra aandacht wordt gegeven aan het gezin.
Daarmee wil paus Franciscus een aanzet geven voor een vernieuwing van de
pastorale begeleiding van gezinnen, vooral die aan de rand van de maatschappij
en de kerk verkeren. (https://kro-ncrv.nl/familie-amoris-laetitia-jaar-van-start)
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Terugkijken:
Lezing over de RK-kerk en
de EU
Op donderdag 11 maart kwam de hulpbisschop van Utrecht, Mgr. Ted
Hoogenboom, naar Enschede om een lezing te geven over het werk van
COMECE, een commissie van katholieke bisschoppen binnen de Europese Unie.
De commissie is in het leven geroepen door de bisschoppenconferenties van de
lidstaten van de Europese Unie.
COMECE werd op 3 maart 1980 opgericht met als doel een directere band te
creëren tussen de Katholieke Kerk en de Europese Gemeenschap. Directe
aanleiding voor de oprichting was de eerste rechtstreekse verkiezing van het
Europees Parlement in 1979. De Commissie komt twee keer per jaar bijeen in
Brussel, waar ook het permanent secretariaat is gevestigd.
Na een verhelderende uitleg (en deze docent Maatschappijleer kan dat weten!)
over het werk en de organisatie van de Europese Unie gaf Mgr. Hoogenboom ons
een inkijkje in zijn werkzaamheden voor COMECE. Naast het voortdurend
aangaan van de dialoog met EU-parlementariërs houdt hij zich ook bezig met het
informeren van de Nederlandse kerkprovincie over ontwikkelingen binnen de
Europese Unie. Ook het stimuleren van het denken over de uitdagingen waarmee
de Europese Unie wordt geconfronteerd (klimaat, bio-ethiek, duurzaamheid en
vele andere thema’s) behoort tot zijn takenpakket.
Een boeiende en leerzame lezing van een bevlogen bisschop. Het was goed om
juist in deze verkiezingstijd de rol en betekenis van de EU en de positie van de
katholiek kerk daarin nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Deze
lezing verdient een vervolg.
Frank Beuger

Beste mensen,
De maatregelen van de regering om het coronavirus beter in de greep te krijgen
bepalen al maanden ons sociale leven. Het ziet er naar uit dat er voorlopig
nog geen grotere samenkomsten mogen worden gehouden. Dat betekende
bijvoorbeeld dat de koren die dit jaar mee zouden doen aan de viering van
Bevrijdingsdag zich al in een vroeg stadium hadden afgemeld. En vorige week
kreeg het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug de mededeling dat Muziekvereniging
Wilhelmina Glanerbrug heeft besloten al haar activiteiten tot de zomervakantie
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stop te zetten. Aangezien de viering van Bevrijdingsdag in Glanerbrug voor een
belangrijk deel bestaat uit de culturele bijdrage van de koren en Wilhelmina heeft
het Comité besloten dat de viering van Bevrijdingsdag op woensdag 5 mei in
Glanerbrug niet doorgaat. En ook de stille tocht en herdenking die op dinsdag 4
mei bij het herinneringsmonument op het Heldersplein in Glanerbrug zou worden
georganiseerd is afgelast. Het Comité zal die avond om 19.45 uur in kleine
bezetting nog wel een krans leggen bij het herinneringsmonument ‘Abrupt
vaarwel’. Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug en de Muziekvereniging Wilhelmina
Glanerbrug bedanken de verenigingen, instellingen, bedrijven en organisaties die
ons van dienst zijn geweest bij de voorbereidende activiteiten. We hopen volgend
jaar weer een beroep op u te mogen doen.
Namens het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug, Jenne Smit
Namens Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug, Wim Elfring

Vrijwilligers weer aan het werk
Vrijwilligers zijn iedere dinsdagmorgen weer bezig
om het Oaseterrein klaar te maken voor het
seizoen 2021. Banken worden herplaatst, struiken
en bomen krijgen een snoeibeurt, het zand van de molshopen wordt verspreid en
zo zijn er nog heel wat klussen.
Kinderen hebben het terrein ontdekt om er te spelen, de ouders kunnen uitrusten
en genieten van de natuur. Er is altijd iets te beleven. In Duitsland en Nederland
zijn er tot 31 maart weinig versoepelingen aangekondigd . Wat er daarna gaat
gebeuren moeten we afwachten. Zoals het er nu uitziet gaat de aasochtenddienst
niet door. Verdere berichtgeving komt op de website en in de plaatselijke kranten.
Hopelijk zien we elkaar in betere tijden gauw terug op het Oaseterrein.
Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam.
Namens hen Carlien Oldekamp .

Hulp bij wakes en uitvaarten

(advertentie)

José Wessendorp, al bijna 25 jaar een vertrouwde begeleider van avondwakes
en/of uitvaarten, is en blijft beschikbaar voor dit werk. Zij draagt zorg voor een
persoonlijke noot bij het afscheid van een dierbare en dat zal veel nabestaanden
een goed gevoel geven. José is bereikbaar onder tel. 053-4614401 of via mail:
josewessendorp@home.nl en families kunnen haar benaderen ongeacht
waarbij de uitvaartverzekering is afgesloten.
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Samen verder …
Nu langzaam maar zeker de duistere periode
wordt overwonnen, is het wellicht ook een goed
moment om te kijken hoe we de toekomst kunnen
ingaan.
Glanerbrug moet “op de skup” en dan bedoel ik
niet de werkzaamheden aan “de Stroat”. Nee, het
gaat om de eerstverantwoordelijken binnen onze eigen parochie; met de dames
en heren van onze locatieraad en de pastoraatgroep om mee te beginnen.
Ik heb geen enkel probleem met de personen op zich, begrijp me goed.
Integendeel; niets dan bewondering en respect voor deze kanjers die hun nek
uitsteken, die te pas en te onpas bloot staan aan commentaren vanaf de zijlijn en
die hun vrije tijd vast en zeker ook beter kunnen gebruiken. Het zijn toppers, stuk
voor stuk en niemand uitgezonderd.
Nee, het gaat mij om de groepen als zodanig. Is het, zeker ook gezien de huidige
magere bezetting van beide groepen, niet raadzaam om er één club van te
maken? Op die manier smeden we kennis, ervaring, creativiteit en enthousiasme
tot een sprankelend geheel. Het lijkt mij dat zo’n combigroep in staat moet zijn om
de uitdagingen aan te gaan en Glanerbrug door zware tijden te loodsen. Het moet
toch ook veel aantrekkelijker en vooral ook inspirerender zijn om met een grote
groep bijeen te komen, dan om met z’n tweetjes of drietjes om tafel te zitten? Ik
zie dat wel zitten, eerlijk gezegd.
Probleem is wel hoe we zo’n nieuwe groep dan moeten gaan noemen en daar
heb ik nog wel een zwaar hoofd in, want wij katholieken zijn in dat opzicht nou
geen echte helden. Kijk maar naar ons pastorale team. Om Daggenvoorde
pastoor te noemen is prima en die man draagt die benaming ook terecht. Maar
“parochievicaris”? Ik vind het helemaal niks. Noem die beste man -want dat hij
heel zeker- gewoon kapelaan of pastor voor mijn part. En die andere pastores
dan? Die kun je wat mij betreft gewoon met meneer of mevrouw aanspreken. Je
zegt tegen de praktijkondersteuner van de huisarts toch ook geen dokter, daktor
of doktar? Nee, gewoon meneer of mevrouw en het gehele pastorale team
noemen we dan het “Team van geestelijke bijstand”.
En onze nieuwe club in Glanerbrug dan? Ook daarover heb ik nagedacht. Een
combinatienaam zoals loc-groep of pasto-raad, lijkt me maar niks. Ik stel
“kerkbestuur” voor. Onder leiding van een club in de nieuwe samenstelling onder
zo’n oude en vertrouwde naam kunnen we ook Glanerbrug vol vertrouwen de
katholieke toekomst tegemoet zien. Zeker weten.
Tot zover,
Japie.
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie:

Herenkoor:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op
ma-woe-vr 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, Lonnekerweg 72,
7532 RN Enschede, tel. 4614833,
marijkelammers@live.nl

Locatieraad:
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers
(tel. 4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)

Jongerenpastoraat:

Kerkbijdragen:

Kinderpastoraat:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

Carla Meekes, tel. 4615630

Maria Vlucht:

tel. 4611232

Ans te Lintelo, tel. 5387396

Lourdeswerk:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:
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:
Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede
06-40193758, vincentiusglanerbrug@outlook.com

Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Ouderenbond K.B.O.

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

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Parochiehuis:

Begraafplaats Glanerbrug:
Mien Besseler, tel. 4611530
Louis Alferink, tel. 4612106
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Beheerder: vacature
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:
Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

Voorz. vacant
Secr. vacant
Leden: Marije Vinke,
Feya bakker, 06-15891525

Dameskoor:
Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:
R.K. Basisscholen:

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

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

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

Belangrijk
- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
- Pastochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;
- Pastoraal werkster Carla Berbee, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-41252558;
- Jongerenwerker, Ans te Lintelo, ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689
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