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Kerst in Corona
‘….dat er een telling moest
worden gehouden…’
In de kerk misschien geen plek.
En ook bij elkaar niet.
Toch tel je mee.
God van alzo hoge, heeft een waanzinnig verlangen naar mensen.
Hij komt onder ons, én rekent op ons.
Als kind geboren, legt God zichzelf en de menswording van anderen
in onze handen. Of we ook in tel zijn! Moge ieder dat ervaren. Een klein gebaar,
een fijne kaart, een app-bericht, of telefonisch een groet.
Je kunt soms niet vermoeden hoe hartverwarmend goed dat doet!
Zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar.
Namens pastores, bestuur en secretariaat,
Paul Daggenvoorde, pastoor
Alle medewerkers, bezorgers en redactie van de Parochiekrant
Glanerbrug wensen u een gezegend Kerstfeest toe en voor 2021
dat iedere nieuwe dag u vrede geven mag en bergen van geluk
een heel jaar aan een stuk
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Vieringen
Zo

13.12

10:30

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; Marie Hemme-Bossink; Gerdy
Nijhuis-Voortman; Willie Richters

Do

24.12

17.30

Woord- en communieviering met pastoraal
werkster Carla Berbée. Gezinsviering.

22:30

Kerstavond
Eucharistieviering met pastor Rekveld. Nachtmis.
Intenties voor alle kerstvieringen: Familie Olde
Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie
Damhuis- van de Straat; Astrid Willemse-Barends;
Lisanne Laura Engels; Marja Baas; Marietje Scholten;
Gerhard Beernink; Paul Kaalverink; Marianne KuipersGering; Jo Hendriks; Jo Bavel; Marie Hemme-Bossink;
Gerdy Nijhuis-Voortman; Willie Richters; Jo
Verbraeken; Bertus Gulden; Joop Mersmann; Bery
Zwarts van Lies.

Vr

08.01

10:00

Eucharistieviering met pastor Rekveld.

Zo

10.01

10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis- van de Straat;
Astrid Willemse-Barends; Jo Hendriks; Jo Bavel;
Familie Koenders-Kuipers; Marie Hemme-Bossink;
Gerdy Nijhuis-Voortman; Willie Richters.
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Met Kerst naar de kerk, kan dat?
Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met
Kerstmis?
Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid
maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van
Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer
gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met
Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden
gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog
op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden.
De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te
bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, exclusief
bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een
hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven. De
R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de
parochies van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Kerstmis 2020: een nieuw begin!
Een overweging door pastoraal werker Frank de Heus
Het is het jaar 1223. Franciscus van Assisi bevindt zich in Creccio, Italië, en
vraagt zich af, hoe hij het Kerstverhaal met dat arme, behoeftige kindje Jezus,
voor de arme en eenvoudige mensen in die regio open kan leggen. Franciscus
bedenkt zich de eerste levende Kerststal. En dat spreekt aan! Het fenomeen ging
de hele wereld over, maar werd ook al snel geannexeerd en geperverteerd door
bijvoorbeeld de rijke elite in Napels, die in hun huizen grote en rijk aangeklede
kerststallen plaatsten. Franciscus zou ervan gegruwd hebben. Franciscus zag in
die letterlijk arme Jezus namelijk een inspirerend voorbeeld van hoe wij alles in
ons leven in God’s handen kunnen leggen. Franciscus leerde van Jezus de kunst
van het loslaten. En ik geloof, dat wij ons de afgelopen maanden in die kunst
hebben kunnen of moeten oefenen. Noodgedwongen weliswaar. De
vanzelfsprekende omgang met elkaar was er niet meer. Fysiek contact werd
afgeraden. De gang over de grens voor vakanties was ‘not done’. Sommigen
verloren familieleden, vrienden of bekenden aan het virus. Afstand kwam in plaats
van nabijheid. Scholen gingen soms geheel, tijdelijk of half dicht. Je zag je
collega’s van werk niet meer. Jong en oud voelde zich beperkt. Dat was de
negatieve kant van het loslaten.
Toch was dat loslaten niet alleen maar negatief. We hebben de illusie moeten
loslaten, dat we alles in de hand hebben; dat we alles vooruit kunnen
vastleggen, zeker stellen, controleren. We hebben moeten leren leven
bij de dag. We werden ons wellicht meer dan ooit bewust van onze
verantwoordelijkheid voor onze medemens; dat onze vrijheid grenzen
heeft, waar die de ander tekort doet of in gevaar brengt; hoe belangrijk
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het gewone menselijke contact is. We kregen meer tijd voor ons gezin, voor vader
of moeder. We realiseren ons en waardeerden meer dan ooit het belang van
school, van goede zorg, van een overheid die de solidariteit tussen mensen
organiseert. Kleine tekenen van aandacht werden zeer op prijs gesteld. Het is de
afgelopen maanden over onze menselijkheid gegaan. Willen wij zorg hebben voor
kwetsbare medemensen, voor ondernemers die in het nauw zijn gekomen, voor
werknemers die hun baan verliezen, voor mensen die allen komen te staan? Er is
naast incidenten enorm veel steun gegeven en ook veel solidariteit geweest. Zal
dat alles straks weer ondersneeuwen, als alles weer normaal wordt? Of kunnen
we dat vasthouden?
Kerstmis is het feest van de menswording van God; van een nieuw begin; van
vernieuwing. Woorden die hol kunnen klinken, maar die ook inhoud en waarde
kunnen hebben, als wij ze inhoud en waarde geven. Ik hoop dat deze Kerst 2020
voor u, voor jou, een nieuw begin markeert. Dat we een ontwrichtend jaar achter
ons laten en met hoop het nieuwe jaar binnen gaan. Ik wens u, jou, een zalig
Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Pastoraal werker Frank de Heus

Hoop doet leven
Ik weet niet hoe het u vergaat in deze coronatijd, maar ik
denk dat we allemaal lijden aan het gemis van sociaal
contact. Onze wereld wordt kleiner en de glans is er een
beetje af. We kunnen niet meer doen wat eigenlijk zo
vanzelfsprekend was. Maar wat we wel doen is hopen op
betere tijden. We hopen dat we niet meer hoeven te
reserveren voor een kerkdienst, dat de 2e zondag van de
maand weer is met koffiedrinken nadien. Dat de eucharistieviering wordt
opgevoerd met meerstemmig gezang. Dat we weer spontaan bij elkaar op visite
kunnen gaan zonder beperkingen. Dat we weer kunnen knuffelen met degenen
die ons dierbaar zijn. Dat we weg kunnen zonder mondkapje, dat we op vakantie
kunnen, uit eten of wat dan ook zonder erbij te moeten nadenken. Dat alles zijn
nu wensen voor de toekomst. Tot die tijd doen we het met de maatregelen die
ons zijn opgelegd. Want als we eerlijk zijn dan weten we echt wel dat het
coronavirus geen onschuldig griepje is, zeker als je in je omgeving meemaakt hoe
ernstig het virus kan toeslaan, hoe ziek mensen daarvan zijn en hoelang het duurt
voor ze er echt van opgeknapt zijn. Dus voor nu houden we ons aan maatregelen
en hopen daarmee het virus een halt toen te roepen. Dus geduld hebben totdat er
een vaccin en/of geneesmiddel ter beschikking is. Gelukkig zijn daar positieve
berichten over. We hopen dat u gezond blijft en wensen u voor
nu een Zalig Kerstfeest en hopen dat 2021 een beter jaar wordt
dan dat wat we nu meemaken.
Namens de locatieraad Leny Kloppers
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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.
De penningmeester van de locatieraad te Lonneker meldt dat er in t/m
september een bedrag van bijna € 35.000 aan kerkbijdragen binnen is gekomen.
De Mariakapel is iedere dag geopend zodat de parochianen daar een kaarsje
kunnen opsteken en de Lonnekerse pastorie (gebouwd in 1911/1912 en
als gemeentelijk monument is aangemerkt) is verkocht en krijgt een nieuwe
bestemming.
In “Rondom de toren”, het kerkblad van de Protestantse kerk in Glanerbrug,
staat een uitgebreid In Memoriam van buurman Willie Leferink waaruit duidelijk
blijkt dat “een goede buur beter is dan een verre vriend”. Tijdens een dienst op
Eeuwigheidszondag (22 november) zijn de overleden gemeenteleden van het
afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Verder een dringende oproep aan alle
gemeenteleden om ambten op zich te nemen nu enkele trouwe diakenen en
kerkrentmeesters afscheid (gaan) nemen. De dakgoten van de kerk zijn inmiddels
vervangen, nu rest alleen nog de vervanging van het platte dak op het keukentje
van de consistorie.
Iedere woensdagmiddag is de kerk open van 13.00-14.00 uur voor iedereen die
behoefte heeft aan een praatje. Dominee Kroeskop is dan ook aanwezig en sluit
de middag af met een gedicht, een gebed of een vers uit de Bijbel. Op kerstavond
(24 december) is er van 19.00-21.00 een kerstinloop met een levende kerststal.
Op Eerste Kerstdag is er een dienst om 10.00 uur voor maximaal 30 bezoekers
en de Top 2000 van dit jaar wordt een digitale. Aan gemeenteleden de vraag om
een filmpje te mailen waarin men kan aangeven voor wie er een kaarsje moet
worden opgestoken. De Top 2000 wordt op 27 december om 19.30 uur via
Facebook (Top2000dienstEnschedeLosserGlanerbrug) uitgezonden.
De penningmeester van de locatie Losser roept alle parochianen op om de
toegezegde kerkbijdragen te voldoen en ook om de kerk wat extra’s toe te
stoppen nu de collectegelden achterblijven agv de crisis. In de torentrapopgang
van de kerk is een traplift geplaatst. Dankzij deze traplift, die in totaal zo’n € 6000
heeft gekost, kunnen de leden van het St. Caeciliakoor die minder goed ter been
zijn nu gemakkelijker het koor in de kerk bereiken.
De jaarlijkse Gerardusprocessie in Overdinkel werd aangepast ivm de crisis. In
het parochieblad verder de aankondiging dat ook het sfeervolle “Midwinterlicht” dit
jaar niet door zal kunnen gaan. Maar de Heideploeg die verantwoordelijk is voor
het onderhoud van het park, zorgt er wel voor dat er een kerststal in de koepel
wordt opgezet en dat er een verlichte kerstboom voor de kerk komt te staan.
Diezelfde Heideploeg kan nog extra krachten gebruiken overigens.
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De geloofsgemeenschap heeft afscheid genomen van de laatste twee zusters,
zr Leokarda en zr Castissima. De zusters streken 100 jaar geleden neer in
Overdinkel en hebben veel goed werk oa in het onderwijs en in de thuiszorg
verzet. Eind oktober vertrokken zr. Castissima en zr Leokarda naar het
moederhuis in Tilburg. De penningmeester van de locatieraad Overdinkel geeft
aan dat er dit jaar tot 1 oktober in totaal bijna € 13.000 aan kerkbijdragen is
binnengekomen.
Redactie.

En dan is het stil….
De Allerzielenviering van 2020 gaat niet door op de
gebruikelijke manier. Zoals zoveel dingen niet
doorgingen, niet doorgaan en niet door zullen gaan.
Desalniettemin is het wederom sfeervol in de kerk en op
het kerkhof. In de sfeervol verlichte kerk heeft de
pastoraatgroep kaarsjes opgesteld in de kerk en
daarnaast liggen de kruisjes van overledenen.
Familieleden zijn uitgenodigd om die kruisjes tussen
18.00-20.00 uur op te halen en van die gelegenheid maakt het overgrote deel van
de genodigden gebruik. Muziek van de cd van ons eigen mannenkoor omlijst de
avond in de verder lege kerk. Maar ook zo’n lege kerk heeft iets dat je aan het
denken zet. Zeker in deze tijden. Op het kerkhof branden al vele lichtjes bij de
graven. De lantaarns branden eveneens en uit de luidspreker klinkt ook hier de
muziek van ons eigen mannenkoor. Het is droog die avond, na de natte en
stormachtige middag. Alsof het allemaal zo gepland is. Ook de wind is wat gaan
liggen en de vredige rust op ons kerkhof stemt tot nadenken. Het is
indrukwekkend en -zeker gelet op de omstandigheden- de moeite waard geweest
om even stil te staan bij allen die ons zijn voorgegaan.
Redactie.

Nieuwe bezorger gezocht
Voor de wijk Shackletonstraat/Fridjof Nansenstraat en een klein stukje
Vlinderbuurt (totaal 22 adressen) zoeken we per direct een nieuwe bezorger.
Mw. Leerkotte heeft vele jaren trouw dit werk gedaan, maar moet daar nu
vanwege gezondheidsklachten mee stoppen. Een bezorger hoeft er slechts 9
keer per jaar op uit om de Parochiekranten te bezorgen. Deze kranten worden
met een actuele bezorglijst bij u aan huis afgeleverd waarna u erop uit kunt.
Aanmelden kan op de maandag- of woensdagochtend tussen 09.00-11.00 uur via
het secretariaat van de parochie, tel.4611232. Heel hartelijk dank alvast.
Mocht er geen bezorger komen, dan kunnen parochianen uit deze wijk een
Parochiekrant uit het portaal van de kerk ophalen.
Redactie.
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De laatste maand
December, de laatste maand van 2020.
Velen hebben hier wellicht met smart op zitten wachten...
Een zeer bewogen jaar waarin we veel vieringen hebben moeten
aanpassen (bijv Allerzielen) of zelfs moesten afzeggen (zoals de
woord en communievieringen). En ook het eerste kwartaal van 2021 zal hier niet
veel verandering in brengen. Het klinkt allemaal heel negatief, maar gelukkig
hebben we een mooie groep vrijwilligers die iedere keer weer met ons mee wil
denken!
Hoe zal de decembermaand er dan uit gaan zien, wat betreft de vieringen? Na
veel vergaderingen, appjes, mailtjes en telefoontjes zijn we tot het volgende
gekomen: op 13 december is er een eucharistieviering en daarna volgt er op 24
december een doorloopavond (ipv een gezinsviering) én een eucharistieviering.
Op kerstavond bent u tussen 17:30 en 19:00 uur van harte welkom op onze
doorloopavond. Deze is ook zeer geschikt voor gezinnen! Meer informatie over
deze doorloopavond vindt u elders in deze parochiekrant.
Later op kerstavond, om 22:30 zal er nog een eucharistieviering plaatsvinden. Wij
verzoeken u hiervoor dringend, om van te voren te reserveren! Er geldt immers
nog steeds een max aantal van 30 personen. Ook geldt er nog steeds een
mondkapjesplicht bij binnenkomst en vertrek. En bij het ter communie gaan
tijdens de eucharistieviering vragen wij u vriendelijk om in de banken te blijven
zitten en daar te wachten op aanwijzing van de vrijwilligers.
Na kerstavond zal op 10 januari de eerstvolgende viering zijn. Dat wordt dan de
eerste viering van 2021.
De pastoraatsgroep

Waarom?
Onlangs zat ik mijn oudste op de bank te kijken naar een
documentaire van Stephen Hawking. Het ging over het
universum, het ontstaan van sterren/planeten, het zwarte
gat, singulariteit en relativiteit. Hij vindt dit ontzettend
interessant en weet hier veel van. Ikzelf? Ik probeer het
snappen, maar dat lukt nog niet echt....
Tijdens deze documentaire kwam de persoonlijke mening van dhr Hawking naar
voren over eventuele goden en waarom hij denkt dat deze niet bestaan. En
hoewel mijn oudste gedoopt is en communie heeft gedaan, kan hij zich wel
vinden in het wetenschappelijke bewijs dat overal te vinden is. In boeken, op
internet en het logische nadenken. Geheel terecht stelde hij de vraag: “Maar
mama, waarom geloof jij wel dan?”
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Een vraag die ik niet zo snel had verwacht en een antwoord waar ik toch maar
weer eens diep over moest gaan nadenken. Het staat immers ook geschreven in
boeken, het internet en ook met logisch nadenken kun je ook blijven geloven. Een
simpel antwoord. Er té diep op ingaan is voor deze 11 jarige ook net iets teveel
om te begrijpen, zoals ik dat heb met het universum...
Ik geloof, omdat ik in het diepste van mijn hart ook heel erg graag wil dat het waar
is. Dat er een hemel is voor de mensen die wij hier op aarde moeten missen. Dat
mijn geloof bestaat uit liefde en respect naar anderen. Mijn geloof geeft mij rust,
geeft mij hoop, geeft mij liefde. Ondanks de fouten die ik als mens maak. Je hoeft
het niet te begrijpen, zolang je het maar voelt...
Feya Bakker

Veel gestelde vragen uit de parochies over Corona regels
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig
met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en
tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een
aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk vieren op
anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.
Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten?
De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van
verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid
(gemeente, veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze
bijeenkomsten plaatselijk ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen.
Dit betekent dat in beginsel openluchtvieringen, herderstochten, processies en
dergelijke buiten niet plaats kunnen vinden, tenzij de plaatselijke parochie
hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.
Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen.
Wat betekent dit voor zingen in de kerk en voor koren?
Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten
heeft de overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19
november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen
tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer
voorzichtig te zijn. De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat
tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door
één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve
meter’ is vastgelegd. Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene
overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij
elkaar komen om te oefenen.
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Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit
geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?
Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een
mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het
mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.
Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?
Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden
bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het
kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen
in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal
van maximaal 30 aanwezigen gelden

Akkers voor ontheemde
gezinnen in DR Congo
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede,
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is
een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo
steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR Congo waarbij
ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen.
Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken! Wat is er aan de hand? In april vorig
jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor
extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht
in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de
dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land.
Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.
Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van
school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij
gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het
gezin en daarmee voor het leven van kinderen en jongeren.
Hoe doen we dat? In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op
gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond
beschikbaar gesteld. CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij
landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de
moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden
voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan)
en een schoffel.
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De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een
pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers.
De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van
zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te
betalen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrarische
technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in
verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen
verkopen.
www.adventsactie.nl
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00.

WhatsApp-tekst ter bezinning in de Advent
Waar kerken maar voor kleine groepen mensen open zijn,
willen we dit jaar de mogelijkheid bieden op andere
manieren toe te leven naar Kerstmis. Een van die manieren
is via een WhatsApp-groep. Tussen Hemelvaart en
Pinksteren sprak dit veel mensen aan. We gaan dus op
herhaling, maar nu voor de Advent. Als jij je hiervoor opgeeft dan krijg je
gedurende de Advent op zon- en woensdagen, en de laatste dagen voor Kerst
dagelijks, ‘s morgens voor 9.00 uur het evangelie van de dag met daarbij een
korte meditatie van één van de pastores of parochianen per WhatsApp
toegestuurd. Wij – het pastoraal team en medeparochianen – hopen je zo iets van
onze inspiratie voor deze tijd mee te geven. Na Kerstmis wordt de Whatsappgroep opgeheven.
Doe je mee en wil je in de Adventstijd onze Appjes ontvangen, geef dan je vooren achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300
988 33.

Nieuwe leden van de kerk
Bij ‘nieuwe leden ‘van de kerk zult u vooral denken aan ouders die hun baby of
peuter laten dopen, waardoor deze kinderen officieel lid worden van de RK kerk.
Daarnaast zijn er ook volwassenen die deze keuze heel bewust maken. In onze
regio kom ik hen met name in Enschede tegen. De aanleiding is verschillend.
Soms door een voorgenomen kerkelijk huwelijk waarbij de partner al katholiek is.
Soms is het een jarenlang proces van nieuwsgierig zoeken. Soms is het door een
ingrijpende gebeurtenis waardoor het geloof veel belangrijker wordt. Als een
volwassene wil toetreden tot de kerk wordt hij in één viering gedoopt, gevormd en
ontvangt hij voor het eerst de communie. Soms is iemand wel als
kind gedoopt maar is het vormsel er niet van gekomen. Of iemand
is gedoopt in bijvoorbeeld een protestantse gemeenschap maar
daarvan weg gegroeid; en voelt zij zich nu beter thuis in de
katholieke kerk. Dan hoeft het doopsel niet opnieuw, maar wordt
deze persoon enkel gevormd. Afgelopen najaar zijn drie jonge
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mensen, ieder om verschillende redenen, opgenomen in onze parochie. Na een
voorbereiding van gesprekken en verdieping. Ik ben voor de komende tijd
onderweg met nog vier mensen: in gesprek, in gebed, in een proces dat iedere
keer vragen stelt over wat ieder gelooft. En het toetreden zelf is geen eindpunt of
doel. Het is de poort tot een verdere weg die wij als gemeenschap samen moeten
gaan.
Pastoraal werker Carla Berbée

Uw bijdrage voor uw Parochiekrant
Ieder jaar opnieuw worden we verblijd met gulle donaties van
parochianen die de Parochiekrant een warm hart toedragen.
Een gebaar dat ons goed doet. Heel goed. De Parochiekrant
is ook qua financiën geheel zelfstandig en ontvangt geen
bijdragen van de parochie. Dat is ook nooit het geval geweest ook en op die
onafhankelijkheid zijn we best trots. We hopen dat er ook in 2021 weer
parochianen ons een envelop met inhoud willen toestoppen zodat we ook in het
nieuwe jaar door kunnen gaan om u van informatie te voorzien. Uw bijdrage kan
in een envelop in de brievenbus van de pastorie. Wilt u dan wel op de envelop
zetten dat het gaat om een bijdrage voor de Parochiekrant? Maar,.. uiteraard is
uw gift ook via de bank van harte welkom. Ons rek.nr is NL32 RABO
0337354227.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Redactie Parochiekrant

Het gebeurt in het verborgene
Jezus zei het al: ‘Het gebeurt in het verborgene’ (Mat. 6, 1-6). Zo ook in deze tijd
in de parochie. Wie denkt dat alles in de parochie stil ligt, heeft het mis. Op
catechetisch gebied is inmiddels naast het Vormselproject ook het Eerste
Communie-project van start gegaan. Daar is door vrijwilligers al veel werk voor
verzet. Er moesten nog houten poorten voor de Eerste Communie in
Haaksbergen worden bijgemaakt (met dank aan de vader van Marcel Leferink).
Alice Snijders heeft zich gestort op het
opnieuw uitbrengen van de
Adventskalender voor de
Communicanten in Zuidoost en heeft
een prachtig kwartetspel ontwikkeld
voor de Vormelingen. Een nieuwe
mobiel voor de Communicanten is zij
nog aan het ontwikkelen. Annelies
Tenbergen heeft de schappen met
glazen lichtjeshouders van IKEA
leeggekocht voor de Adventskransen,
die Communicanten gaan maken.
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Germaine Hering heeft een filmpje voor de kinderen gemaakt, hoe je zo’n krans
maakt. In het centraal secretariaat van de Franciscusparochie worden momenteel
grote dozen met allerlei benodigdheden voor diezelfde kransen voor heel
Zuidoost klaargemaakt. Werkgroepsleden treffen de voorbereidingen voor de
eerste ontvangst van de kinderen. Meer dan 90 gezinnen doen dit jaar mee. Da’s
een mooi aantal en onverwacht onder de huidige omstandigheden. We gaan er
weer een mooi project van maken!

Wandelen op de grens op de grens van Oud en Nieuw
‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’
De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen en velden
rond Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het decor van deze
wandeling op de grens van Oud en Nieuw o.l.v. Karel Tijhuis.

Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar
in? Met welke gedachten willen we verder? Tijdens de wandeling, die als thema
heeft ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’, zullen we een aantal keren luisteren
naar inspirerende (bijbelse) teksten rond dit thema. De natuur helpt ons daarbij
om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad waarop we wandelen brengt ons
letterlijk tot aan en over de grens… De wandeling verloopt deels in stilte en heeft
een lengte van ongeveer 6 kilometer. De wandeling wordt afgesloten met een
eenvoudige broodmaaltijd.
Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Hebt u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in?
Wanneer:
Startpunt:

29 december, 13.00 - ca. 18.00 uur (max. 12 deelnemers!)
Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, Brunninkhuisweg 3,
7662 PH Hezingen.
Kosten:
€ 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop)
Opgave is i.v.m. corona verplicht.
U kunt zich nog tot en met 20 december aanmelden via
secretariaat@lumenchristi.nl met vermelding van uw naam en
telef.nummer. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het
parochiesecretariaat van Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook
dan met vermelding van uw naam en email adres.
12

December
December: mist en duisternis en koude
En vrolijkheid die me maar matig smaakt
Ik ben dit rotjaar iemand kwijtgeraakt
Van wie ik tot het eind toe heb gehouden
De uren dat ik bij haar heb gewaakt
Terwijl de dood haar in zijn richting klauwde
De kleine strohalm waar ik op vertrouwde
Totdat het sloperswerk was afgemaakt
December-ik zou zo graag opnieuw beginnen
Maar als mijn schone lei het lijkt te winnen
Dan mikt de regen tranen op de ruit
De mist brengt de herinnering weer boven
De koude kan de wonden niet verdoven
Het donker wist het oude beeld niet uit.
(IdW)

Hulp gevraagd
Op 19 December wil de Caritas Enschede ongeveer 200 gezinnen in Enschede
blij maken met een kerstpakket. Deze pakketten moeten echter ook bezorgd
worden. Hebt u op 19 december misschien twee uurtjes over en bent u in het
bezit van een auto, dan hoop ik, dat u zich bij mij wilt melden om mee te helpen
bezorgen. Dit kan op mailadres Edwin_seinen@hotmail.com. Bedankt alvast.
Edwin Seinen, namens de PCI

Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 16-01 t/m 26-02) graag
inleveren vóór donderdag 7 januari 2021.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Eerste bijeenkomst voorbereiding Eerste heilige Communie
Afgelopen zaterdag vonden door heel Zuidoost
de eerste kinder- of Ouder-kind-bijeenkomsten
plaats voor de voorbereiding op de Eerste
heilige Communie.
88 Gezinnen doen mee. We nemen kinderen
mee langs de verhalen van Jezus en zo ook
door het liturgisch jaar. Aan het begin van de
Advent klonk het verhaal van de ontmoeting van
Elisabeth met Maria. Twee vrouwen in
verwachting. Voor kinderen werd de vraag: ‘En
waar zie jij naar uit?’ De antwoorden gingen van
‘een Ferrari’ en ‘een huis van snoep’ tot een
wereld vol vrienden en gezondheid. En vooral…
naar het einde van de huidige Corona-crisis. Met
deze antwoorden gingen de kinderen door de
poort het land van verwachting, het land van
God binnen. Opdracht voor thuis is onder
andere het maken van een Adventskrans. Hier zie je een eerste resultaat, een
inzending van Lucas Wilke.

Voortgang Vormselproject
Inmiddels is het Vormselproject aardig
op streek. Na de vrijwilligersmarkt
waarin de vormelingen vrijwilligers uit
de parochie konden bevragen op hun
werkzaamheden en inspiratie, gingen
we verder verkennen wie of wat die
heilige Geest nu is. Hoe zou het zijn of
voelen, als je - zoals in het
Pinksterverhaal - geraakt wordt door de
heilige Geest; met vlammen boven je
hoofd, een wind die door de ruimte
jaagt of een vreemde taal, die je
zomaar opeens spreekt of verstaat? De
vormelingen beelden dat als volgt uit…
Uitzendingen eucharistie op zondag op YouTubekanalen en NPO2
Zondag om 9.00 uur, H.M. Geboortekerk Losser:
https://www.youtube.com/c/mariavluchtparochie
zondag om 10.00 uur op NPO 2
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Kerst … licht in duisternis
Hij zat er even helemaal doorheen. Het sombere
weer en de rotcrisis die het leven beperkte
droegen bij aan zijn zwaarmoedige bui. Ook al die
fraaie lichten in tuinen en aan gevels van de
huizen konden hem op dit moment niet op andere
gedachten brengen.
De intieme warmte en gezelligheid die bij deze tijd van het jaar hoorden, gingen
aan hem voorbij. Vooral het kerstfeest kon hem dit jaar gestolen worden. Er was
helemaal niets wat hem licht gaf nu de vrouw waarvan hij zoveel jaren had
gehouden was overleden. Zijn vrouw. Vanaf het eerste moment dat hij haar voor
het eerst zag, vele jaren geleden, was hij verliefd op haar geworden. Op haar
schoonheid, maar meer nog op haar bescheiden en altijd opgewekte karakter.
Zij op haar beurt werd verliefd op die vlotte kerel en het werd een liefde die had
geduurd tot aan dat onverbiddelijke einde. Natuurlijk besefte hij dat de eeuwigheid
ook voor hen beiden niet was weggelegd. En natuurlijk was het een klap toen
haar geheugen haar meer in de steek liet, zij verdwaalde in de tijd en hij de rol
van mantelzorger met liefde en geduld op zich nam. En natuurlijk was het een
opluchting dat er na een uitputtende ziekte en na een zware eindstrijd een eind
aan haar leven was gekomen. Dat was allemaal waar.
Zijn verstand zei hem dan ook zo vaak dat het goed was en dat hij haar moest
loslaten, maar het gevoel werkte niet mee. Ieder voorwerp in huis, ieder
kledingstuk in de kast en ieder plantje in de tuin bracht herinneringen boven. Al
die gedachten en herinneringen benauwden hem en versterkten de somberte. Het
zou een lange, zware winter worden bedacht hij. Maar terwijl hij naar haar foto
staarde, veranderde er iets in hem. Het was alsof zijzelf hem tot actie dwong. Hij
herpakte zich en stond op om datgene te doen wat hun kinderen hem hadden
aangeraden. Hij pakte een koffer vol kleren en bovenop al die kledingstukken
legde hij heel behoedzaam haar foto. Vervolgens regelde hij het een en ander
met buren en bekenden, deed de deur op slot en vertrok. Een paar maanden in
een andere omgeving, dat zou hem goed doen. Onderweg naar zijn bestemming
dommelde hij wat in en in zijn droom zag hij haar zoals ooit, lang geleden. Ze
glimlachte en straalde een serene rust uit.
Een gelukzalig gevoel kwam over hem. December leek minder zwaar en de
nieuwe lente zou ook nieuw leven brengen. Zoals altijd.
Zalig Kerstmis en een sprankelend 2021 gewenst.
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,
Rietie Kenter, 06-38775591
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 Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999;
- Pastoraal werkster Carla Berbee, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-41252558.
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