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Pinksteren: Schrijf mee aan het ‘derde testament’! 
                   
IHeel Nederland viert Pinksteren met een extra vrije dag, maar wat vieren we 
eigenlijk? Christenen sluiten de Paastijd af. ‘Pentakosta’, de vijftigste dag, 
markeert het einde van de Paastijd. Pinksteren valt op de zevende zondag van 
Pasen. Nog zo’n mooi getal. 

Ons christelijk Pinksterfeest is verbonden met het joodse wekenfeest, ‘Sjavoeot’. 
Het is op Sjavoeot dat joodse gelovigen in Jezus 2000 jaar geleden de heilige 
Geest ontvingen. Met Sjavoeot begint het binnenhalen van de oogst. In de 
synagoge wordt het verhaal van Ruth, een echt oogstverhaal, gelezen. Men viert 
de ontvangst van de Torah, die wij – christenen – het Oude of Eerste Testament 
noemen. Dat ontvangen van die Torah door Mozes was echter geen eenmalig 
gebeuren. Dat ontvangen gaat alsmaar door. Er is ook een mondelinge traditite 
van uitleg ontstaan die zijn weerslag heeft gekregen in bijvoorbeeld de Talmoed. 
Dat vind ik wel een mooi gegeven. Dat de traditie zich blijft ontwikkelen en 
ontvouwen. 

In onze christelijke traditie vieren we met Pinksteren, de gave van de heilige 
Geest. De leerlingen bevrijdden zich van de angst voor joodse en Romeinse 
gezagsdragers en hun soldaten, zetten de deuren en ramen open van de zaal, 
waar zij zich sinds de dood van Jezus hadden opgesloten, en gingen de straat op. 
Hun enthousiasme voor wat zij met Jezus hadden meegemaakt konden zij niet 
langer voor zich houden. Zij moesten erover vertellen. Zo gedreven waren zij. En 
dat gaat door tot op de dag van vandaag. 

We spreken binnen de kerk wel eens over het ‘derde testament’. Dat zijn al die 
verhalen, die mensen elkaar vertellen over hoe geloof in de boodschap van Jezus 
hun leven veranderd heeft en goed heeft gedaan. Dankzij hun inbreng lezen we 
oude teksten telkens weer opnieuw vanuit nieuwe invalshoeken en komen we tot 
nieuwe inzichten over hoe God met ons mensen omgaat, wat Hij ons geeft en van 
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ons vraagt. Die levende traditie, overlevering, houdt kerk en geloof bij de tijd. Voor 
een levendige en daardoor aantrekkelijke parochie is het dus belangrijk om dat 
gesprek met elkaar te blijven voeren, ook als het soms moeilijk is door 
uiteenlopende visies. Zo kunt ook u meeschrijven aan dat Derde Testament. 
Gelukkig laat de Geest van Jezus zich niet temmen. Ook niet door ge- of 
verboden van hogerhand. Als we maar de taal van het hart blijven spreken. Want 
daarmee raken wij elkaar en verrijken wij elkaars leven. Ik wens u veel hartstocht 
en geestdrift toe. Houd uw gelovige gedachten niet voor uzelf, maar deel het met 
anderen. Want van mensen als u moeten wij – de kerk – het hebben. 

Pastoraal werker Frank de Heus. 

Parochiekroniek 

In de Heer overleden: 

Henrica Theresia (Rikie) Beernink-Sprakel. Zij werd geboren 23 februari 1942 
en is overleden 10 april 2021. Vrijdag 16 april 2021 was de uitvaartdienst in onze 
kerk; de crematie was aansluitend in Usselo. 

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

VIERINGEN 
Onderstaand rooster is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat in verband 
met Covid-19 maatregelen vieringen niet doorgaan! 

Vr. 04-06 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld. 

Zo. 13-06 10:30 Eucharistieviering met pastor Kortstee. 
   Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-  
   Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie  
   Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo   
   Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan Klieverik. 

  

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 12-06 t/m 09-07) graag 
 inleveren vóór donderdag 27 mei 2021. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
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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. 

• Onze collega’s van “t Klöpke”, het parochieblad uit Losser, hebben vlak voor 
Pasen een nieuwe editie uitgebracht en daarin viel te lezen dat er op 1 mei 
een kledinginzameling was. De opbrengst van de inzameling is bestemd 
voor Cordaid, die in de Democratische Republiek Congo onderwijsprojecten 
opzet en ondersteunt. De locatieraad in Losser laat weten zeer te spreken te 
zijn over het verloop van de actie Kerkbalans. Met kunst- en vliegwerk 
werden ondanks de beperkingen van de pandemie toch nog alle enveloppen 
bij de parochianen bezorgd en vervolgens ook weer opgehaald. De 
Paaskaars 2020 is na de eucharistieviering van Eerste Paasdag overhandigd 
aan Mariët Kortman als erkentelijkheid voor het vele werk dat ze voor o.a. de 
ledenadministratie verricht. 

• De Paaskaars van het afgelopen kerkelijk jaar bij onze buren van de 
Protestantse gemeente ging naar Andre en Erica Kwant voor hun beider 
verdiensten voor de hele gemeente. Uitgebreid wordt in “Rondom de toren” 
verslag gedaan van het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Uit het 
complete overzicht dat in het kerkblad vermeld staat, blijkt dat men over het 
jaar 2020 een bedrag van ruim €47.000 te kort kwam. Er was al rekening 
gehouden met een fors tekort vanwege de renovatie van de goten van het 
kerkgebouw, zodat de klap niet al te hard aankwam.  De parkeerplaats naast 
de kerk is voorzien van een nieuwe toplaag en een van de gemeenteleden 
schonk het fraaie bedrag van € 500 als bijdrage in de kosten. Op diezelfde 
parkeerplaats is nu een plataan gepoot op de plek waar eerst de 
monumentale, maar door zwammen ernstig aangetaste, beuk stond. 

• In Overdinkel was op Tweede Paasdag een gebedsviering waarin zr. 
Castissima werd herdacht. De zuster, die vele jaren een belangrijke rol 
vervulde in de plaatselijke geloofsgemeenschap, overleed vlak na haar 
vertrek uit Overdinkel. 

• In Lonneker kwam de paaseditie van het fraaie blad “Geloven in Lonneker” 
uit. Een keurig verzorgd blad met bijdragen zowel uit de katholieke alsook uit 
de protestantse hoek. In deze uitgave mooie portretten van bijzondere 
“droadneagel”. De redactie belicht in een uitgebreid artikel de jarenlange 
inzet van Jozef Evering in jeugdwerk, pastoraat en in de caritas. Daarnaast 
is er  het indrukwekkende verhaal van de Lonnekerse verzetsstrijder Gerard 
Rutgers, die op 31 maart 1945 (één dag voor de bevrijding) door de SD werd 
vermoord. En verder blikken vier leden van het Gemengde Koor terug op het 
coronajaar en de beperkingen die de lock-down met zich meebracht. Het is 
kortom een hele mooie uitgave, deze paaseditie van “Geloven in Lonneker”! 

Redactie. 
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Opgave Vormselproject Maria Vlucht 2021-2022 

Zondagmiddag 4 juli 
zal er van 13.00 tot 
16.00 uur in Losser 
een begin gemaakt 
worden met de 
voorbereiding van 
tieners en hun ouders 
op het ontvangen van 
het heilig Vormsel. 

Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we 
als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken. Het Vormselproject zelf 
begint na de zomervakantie. Het Vormsel wordt waarschijnlijk begin februari 2022 
toegediend. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die 
komend schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten. 

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel. 
Hier vindt u ook het opgaveformulier en het programma. Opgave voor het project 
is mogelijk tot 20 juni. Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal 
werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 

Basisschool de Troubadour: Laat 
zien wie je bent! 

Op de Troubadour kun je laten zien wie je bent. 
Bij ons mag je meedenken en meepraten over 
jouw toekomst. We geven je het vertrouwen om 
zelf keuzes te maken en nieuwe dingen te leren, 

zodat je straks je eigen weg kunt gaan. Onze leerkrachten zijn er om jou te 
helpen en stimuleren jou om jezelf verder te ontwikkelen. Zo kun jij het beste van 
jezelf laten zien. Bij ons op school zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om te 
verbeteren en gaan we met onze tijd mee. We delen onze kennis, staan positief in 
het leven en doen wat we zeggen. Zo creëren we samen een fijne 
schoolomgeving. De kernwaarden van de Troubadour zijn: mensgericht, 
professioneel, gericht op samenwerking en het delen van kennis, 
toekomstgericht, denken in mogelijkheden.  

Onze school staat bekend om de fijne sfeer, laagdrempeligheid en veel expertise 
in het team. Zo hebben we in ons team bijvoorbeeld een gedragsspecialist, 
specialist meer- en hoogbegaafdheid en een Jonge Kind specialist. Er is een 
vakleerkracht Duits, een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs (gym) van groep 1 t/m groep 8. We zijn vooruitstrevend op 
het gebied van ICT, internationalisering, onderzoekend en ontwerpend leren. We 
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stellen het kind centraal. Gewerkt wordt volgens het gedachtegoed van Jay 
Marino, dat kortgezegd staat voor continue verbetering vanuit eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid, zowel bij collega’s als bij leerlingen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de Kinderraad. Verder is laagdrempeligheid en veelvuldig contact met 
ouders een vanzelfsprekendheid op De Troubadour. 

Aanmelden en inschrijven van uw kind(eren) 
Als uw kind 3 jaar is kunt u uw kind inschrijven (aanmelden) op de basisschool. 
Wij nodigen u van harte uit dit te doen. U kunt contact met ons opnemen voor 
meer informatie over onze school. Hebt u of iemand in uw omgeving die kinderen 
heeft in de leeftijd om naar de basisschool te gaan? Dan kunt u ook hen erop 
wijzen dat ze hun kind kunnen aanmelden op onze school. Ook deze ouders 
kunnen gerust contact opnemen met onze school voor meer informatie, en een 
Corona-proof kennismaking. 

Basisschool de Troubadour 
Sonatestraat 44a 
7534 XC Glanerbrug 
053 - 461 16 91 
www.troubadour-glanerbrug.nl 
e-mail: troubadour@skoe.nl 

Van uw locatieraad 

‘’ONZE KERK” 
Onze kerk is in mijn beleving meer dan een gebouw. Onze kerk is een plek waar 
mensen samen komen, waar ruimte en tijd is voor bezinning, waar we samen ons 
geloof kunnen beleven. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik heb mezelf er wel 
eens op betrapt, dat ik door een dienst bij te wonen, uitgerust en met nieuwe 
energie naar huis ging. Had ik ook voor mezelf de zaken weer op de rij gezet en 
was dus eigenlijk met mezelf in conclaaf geweest. 

We missen allemaal dat er op dit moment geen of weinig diensten in onze eigen 
parochiekerk zijn. Hopelijk kan dat binnenkort weer. Het naar de kerk gaan is ook 
een sociaal gebeuren, even een praatje met bekenden, even wat nieuwtjes horen, 
luisteren hoe het een ander vergaat. We missen de tweede zondag van de 
maand, met mooi uitgevoerd meerstemmig gezang door het koor, we missen een 
stemmige preek, kortom we missen het samenzijn. 

We zijn erg afhankelijk van wat er in Den Haag besloten wordt. Er zijn mensen die 
er burgerlijk ongehoorzaam van worden, maar dat is niet aan te raden, anders 
zitten we nog langer in een soort van quarantaine. Na het laatste persmoment 
van het kabinet over de coronacrisis zijn er wat versoepelingen aangekondigd. 
Weliswaar gaat alles in een gematigd tempo (begrijpelijk) en lijkt het erop dat we 
de beperkende maatregelen op redelijke termijn achter ons kunnen laten. Geduld 
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is een schone zaak, maar eerlijk gezegd: dat geduld raakt langzaamaan op. Dus 
schouders eronder en volhouden. Het locatiebestuur wenst u daarbij veel sterkte 
en hopelijk kunnen we een volgende keer melden, dat we teruggaan naar redelijk 
normaal, niet alleen voor onze sociale bezigheden, maar ook voor onze kerk. 

Namens de locatieraad, Leny Kloppers 

Vijftigdagentijd 

We leven nu in de 50-dagentijd, de tijd tussen Pasen 
en Pinksteren. Kent u onze inspiratiepagina al? Kijk 
eens op Inspiratie Hemelvaart en Pinksteren: 
www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-pinksteren.  

Meer inspiratie: Op onze website www.mariavlucht.nl vindt u onder het menu 
Inspiratie nog veel meer interessante onderwerpen, zoals Nieuws uit de 
Wereldkerk (met elke maand een nieuwe video van de paus en boodschappen 
van paus Franciscus), over het Jozefjaar, Laudato Sí, Maria (Mei is 
Mariamaand!), de Bijbel en bijvoorbeeld tips en inspiratie met kinderen. Er is nog 
veel meer te lezen, voor elck wat wils! 

Nieuws voor Vormelingen: Speciaal voor onze vormelingen, maar voor iedereen 
tussen de 12 en 18 jaar is er alles over het Jongerenpastoraat te lezen op onze 
informatiepagina Activiteiten JP Maria Vlucht : https://www.mariavlucht.nl/
activiteiten-jp-mariavlucht. 

Kinder- en Tienerkamp: Van 31 juli t/m 5 augustus is er een Kinderkamp voor 
kinderen van 7-12 jaar en een Tienerkamp voor jongeren van 13-16 jaar waar u 
uw kind(eren) alvast voor kunt opgeven, zie ons nieuwsbericht https://
www.mariavlucht.nl/actueel/kinder-en-tienerkamp-2021 

Lintjesregen 

In de gemeentes Haaksbergen, Enschede en Losser werden dit 
jaar 20 mensen koninklijk onderscheiden. Drie van hen zijn 
bekende parochianen: Martijn Fischer, Gerard Gervink en Annie 
Gerritzen. Martijn doet veel voor Losser. Velen kennen hem als 

acoliet in de H. Maria Geboortekerk. Gerard en Annie doen veel voor Overdinkel: 
Gerard voor de Gerardus Bedevaart en Annie voor de pastoraatsgroep. 
Daarnaast doen zijn nog veel meer voor andere organisaties en verenigingen. Ze 
werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd! 

Lees het hele nieuwsbericht op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/
vrijwilligers-gedecoreerd. 
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Van uw redactie 

De vorige editie van dit blad hebben wij zelf gestencild bij onze collega’s in 
Losser. De kwaliteit van dit stencilwerk is minder dan wanneer het professioneel 
gedrukt wordt en u hebt dan ook vast en zeker gemerkt aan de afgedrukte foto’s. 
Helaas is het niet mogelijk om foto’s met weinig contrast duidelijk af te drukken in 
de toekomst. Het is niet anders. Om financiële redenen is het niet langer mogelijk 
om de Parochiekrant in zijn geheel te laten drukken en we zullen dus op deze 
ingeslagen weg door moeten gaan. Het betekent dat u voortaan minder foto’s in 
de Parochiekrant zult aantreffen en dat de kwaliteit van de foto’s die we wel 
kunnen plaatsen sterk afhangt van de kwaliteit van het origineel.  
Wij zijn erg blij dat onze collega’s uit Losser ons de helpende hand hebben 
gereikt en dat de dames van het centrale secretariaat hand- en spandiensten 
hierbij willen verlenen. Op deze manier kunnen we het voortbestaan van dit 
medium nog een tijd rekken zonder een beroep te doen op de (bijna lege) kas van 
de geloofsgemeenschap Glanerbrug. 

Redactie. 

Komen opdagen 

De tijd na Pasen is meer dan anders een tijd van gebed. Om de Geest; dat het 
opnieuw zal waaien en werken vanuit de kerken. Iemand merkte eens op dat 80 
procent van het leven bestaat uit gewoon komen opdagen. Zo is het ook met 
gebed, las ik bij een ander. Dat is vooral gewoon komen opdagen, voor God. En 
God, God laten zijn. Als we zijn aanwezigheid voelen: geweldig. Zo niet: ook 
goed! God is toch wel aan het werk met ons. Immers God heeft de tijd, ziet beslist 
altijd kans, en zál die uitwerken. 

Over opdagen gesproken: In deze brief leest u over medeparochianen die heel 
trouw, vrijwillig komen opdagen. Ze werken eraan dat wij samen parochie zijn; Dat 
bestuur en beheer worden gedaan. Dat vieringen worden verzorgd en 
uitgezonden. Dat mensen worden getroost en geholpen. Dat verdient een lintje. Al 
kan niet iedereen er een ontvangen. Als onze inzet ongezien bleef, bedenk dan: 
God ziet en werkt in het verborgene. 
  
We zoeken mensen dus. Bid mee, doe mee! Of maak iemand van bestuur, 
secretariaat of pastoresteam bekend met namen van wie jij denkt dat die 
misschien wel ergens voor gevraagd kunnen worden. Dat hoef je dan niet zelf te 
doen; wij doen het graag. 
  
Pastoor Daggenvoorde. 

Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 
jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren. 
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Uitvaarten in Coronatijd  
  
Of er in Coronatijd ook uitvaarten in de kerk mogelijk zijn? Ja 
zeker! 
  
Begrafenisondernemers weten dat. Namens de nabestaanden 
nemen ze contact op met onze parochies. Elk van de drie 
parochies in Zuidoost Twente heeft een eigen uitvaartwacht waar 
uitvaartleiders melding doen van overlijden. En ook waar ze de 
mogelijkheden voor een uitvaart bespreken: beschikbaarheid van 
de kerken, van kosters, koren en voorgangers. Hoeveel mensen 

er dan in de kerk mogen? Dit is per kerkgebouw verschillend omdat het  
afhankelijk is van de ruimte die er is, van looproutes en van de ruimte in de 
banken of tussen de stoelen. Want overal moet de 1.5 meter afstand kunnen 
worden gehouden. En ook moet overal op reiniging  kunnen worden toegezien.  
  
Al één jaar livestreams! Afgelopen weekend (25 april) was het precies een jaar 
geleden dat we begonnen zijn met livestreams. Vanuit de H. Maria Geboortekerk 
in Losser werden inmiddels 75 livestreams gedaan met een totaal van 32.500 
kijkers! Dat betekent gemiddeld zo ongeveer 400 kijkers per uitzending. Onze 
dank gaat uit naar Carlo van den Beld, die dit telkens mogelijk maakt. Carlo is ook 
onmisbaar geweest bij de opstart van livestreams vanuit de Gerardus Majellakerk 
in Overdinkel en vanuit de Jacobuskerk in Lonneker. 

Voor wie zich geroepen voelt… 
Samen parochie zijn! 
  
Heb je nog wat tijd over? Wil je zinvol bezig zijn en anderen een plezier doen? 
Heb je het afgelopen jaar misschien ontdekt, hoe belangrijk ‘gemeenschap’ is; het 
samen optrekken met andere mensen; hoe je het fysiek samenzijn met anderen 
mist, het horen van hun verhalen, het vertellen van je eigen verhaal, de koffie, de 
borrel en de gezelligheid? Misschien ook wel de verdieping van je leven? Meld je 
dan aan als vrijwilliger in onze parochie. Voor doeners en denkers, ouderen en 
jongeren, financieel onderlegden, taalvaardigen, luisteraars en sprekers, mensen 
die graag binnen bezig zijn of juist buiten in de tuin, mensen met veel en mensen 
met weinig tijd, voor wie graag met kinderen werkt, jongeren, volwassenen, 
ouderen…. Het kan allemaal in de parochie! Wij willen parochie zijn mét, vóór en 
dóór parochianen. Draag je de parochie een warm hart toe doe dan mee! Ieders 
inzet is welkom! Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van jouw parochie of 
locatie. Pastor, bestuurder of vrijwilliger van de parochie neemt dan contact met  
je op. 

Voor Glanerbrug betekent dit dat je contact kunt opnemen met het secretariaat 
van de parochie dat op maandag en woensdag van 09.00-11.00 uur bereikbaar is 
onder tel.nr. 053-4611232 
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“Wees niet bang, kom dichterbij” 
 
Aldus het thema van roepingenzondag van afgelopen 25 april. Juist in deze 
coronatijd klinkt dit misschien een beetje raar; “Kom dichterbij”. 
 
Maar wat zijn we eigenlijk blij, dat iedere 2e zondag van de maand de 
parochianen niet bang zijn en toch komen naar de viering. De meesten 
reserveren netjes van te voren. En tot nu zitten we qua aantal nog steeds onder 
de 30. Het gaat dus nog steeds goed! En wat zou het toch mooi zijn dat, als de 
regering de maatregelen nog meer kan versoepelen, wij ook meer parochianen 
mogen verwelkomen. Blijven ze dan nog steeds komen? In grote getale? Zien we 
dan misschien ook nieuwe generatie binnenkomen? 
 
Voor nu houden we nog even vol. Met dank aan vele vrijwilligers (kosters, 
misdienaars, schoonmakers en velen anderen) hebben we iedere maand een 
prachtige 'corona-proof' viering. Daar zijn wij dankbaar voor. Daardoor kunnen wij 
zeggen: “Wees niet bang, kom dichterbij!” 

Namens de pastoraatgroep, 
Feya Bosch 

Hoge opbrengst communicanten Maria Vlucht voor goed doel 
  
Communicanten van Maria Vlucht hebben in de Goede Week enveloppen met 
inhoud ingeleverd. Die inhoud aan geld is vervolgens geteld en overtrof alle 
verwachtingen. De 39 kinderen hebben het geweldige bedrag van € 528,-- bijeen 
gebracht. Alle kinderen, die zich daar middels een heitje voor een karweitje 
hebben ingespannen worden heel hartelijk bedankt. Het geld is intussen 
overgemaakt naar de Vastenactie. 

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.  

10 – 16 mei Pastoor Daggenvoorde  31 – 06 juni Pastor Rekveld  
17 – 23 mei Pastor Rekveld  07 – 13 juni Pastoor Daggenvoorde 
24 – 30 mei Pastor Berbée  
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Mariakerk Enschede: Einde aan door-de-weekse vieringen op 
de donderdag in Ariënsstaete 

Na de sluiting van de Mariakerk aan de Deurningerstraat zijn de door-de-weekse 
vieringen op de donderdag nog een tijd lang doorgegaan. Eerst in de Kajuit, het 
oude jeugdhonk in een bijzondere sfeer. Later in Ariënsstaete. Daar waren we van 
harte welkom. Er werd gevierd in de prachtige kapel en daarna werd er 
koffiegedronken in de koffiezaal.  

Johan Lubberink, oud-koster van de Mariakerk, was al die tijd het aanspreekpunt 
en coördinator van dit samenzijn. Een kleine groep oud-parochianen maakte 
gebruik van de gelegenheid. Afwisselend gingen pastores, oud-deken Henk 
Antonissen, pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée en parochianen 
voor. Nu, gedurende de Corona-tijd, is mede door overlijden de groep nog kleiner 
geworden. Het onderlinge contact van voorheen is er niet meer. In gezamenlijk 
overleg is daarom besloten de vieringen na Corona niet meer op te pakken. We 
zullen te zijner tijd – als het weer kan – met een viering afsluiten. Een mooie tijd 
komt daarmee ten einde.  

Pastoraal werker Frank de Heus. 

De "Luisterlijn"  

De Luisterlijn is voor alle 
(eenzame) mensen die behoefte 
hebben aan een luisterend oor. 
Het nu nieuwe nummer is 088 
0767 000 (voorheen 
0900-0767).  
Men belt ALTIJD anoniem. 

De Luisterlijn, voorheen Sensoor en tot 2008 SOS Telefonische Hulpdienst,  
is een Nederlandse organisatie die dag en nacht emotionele ondersteuning op 
afstand biedt.  

Dit gebeurt vanuit een landelijk bureau verdeeld over 28 locaties in Nederland.  
Bij de Luisterlijn werken ruim 1.500 vrijwilligers. Zij ontvangen jaarlijks ruim 
500.000 oproepen.  

De Luisterlijn wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn & Sport en maakt deel uit van de IFOTES: International Federation of 
Telephone Emergency Serv. 
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Is er reden tot zorgen? 

Er moet mij, waarde geloofsgenoten, iets dringends van 
het hart. Ik begin mij ernstig zorgen te maken over de 
toekomst van onze eigen geloofsgemeenschap in 
Glanerbrug.  

De tijd dat er in de Parochiekrant een uitgebreid overzicht stond van inkomsten, 
bezittingen , schulden en uitgaven is voorbij. We doen het al een paar jaar enkel 
met begrotingen en die zeggen op zich niet zo heel veul. Onze financiële 
contactpersoon gaf regelmatig blijkt van de precaire situatie van de Glanerbrugse 
schatkist in dit blad, maar daarbij bleef het dan. Ook al omdat de echte cijfers 
natuurlijk van het parochiebestuur moeten komen. Nou weet ik ook wel dat je de 
cijfers kunt komen bekijken na een afspraak, maar dat doe je toch niet zo een, 
twee, drie.  

Tenminste ikke niet. Het gaat mij erom dat ik wil weten hoelang we in Glanerbrug 
nog vooruit kunnen. Volgens de al eerder aangehaalde financiële chef alhier is 
het nog slechts een kwestie van een paar jaar voordat de poen helemaal op is. 
Komt er dan een schip met geld vanuit Losser de Dinkel en de Glanerbeek 
opgestoomd richting Glanerbrug? Ik denk het niet en ben bang dat we op 
afzienbare termijn zullen vernemen dat het licht van de Godslamp (die dit jaar 118 
jaar brandt) gedoofd wordt. Het schijnsel van deze lamp dat in tijden van crises, 
twee oorlogen, verdriet, twee pandemieën, werkloosheid, ziekte en God alleen 
weet wat nog meer verlichting heeft gebracht, wordt gedoofd. Dat stemt tot 
nadenken. We hebben dat licht blijkbaar niet meer nodig in ons leven omdat er 
genoeg ander licht is.  

En dan, als dat licht is gedoofd en als de deur van de kerk gesloten is, wat 
gebeurt er dan met dat gebouw waarin zoveel vreugde maar ook verdriet is 
gedeeld? Ik moet er niet aan denken dat het een of andere opslagplaats wordt. Of 
dat er een brouwerij in komt. En wat gebeurt er met de geloofsgemeenschap hier 
als de kerk dicht is? Valt die gemeenschap, zoals iemand in dit blad een tijdje 
geleden opmerkte, uit elkaar omdat men niet bereid of in staat is om vieringen 
elders bij te wonen? En,…toch ook belangrijk om over na te denken, wat gebeurt 
er met de zak geld die Glanerbrug ontvangt als het gebouw verkocht wordt?  

Genoeg stof tot nadenken, ook voor deze (bijna)eenzame kerkganger op de 
achterste bank 

Tot zover, 
Japie 
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Parochie-informatie en contactadressen 

Pastorie: Herenkoor:      
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u) 
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885 
Secretariaat geopend van M.O.V./I.K.V. 
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers, Lonnekerweg  72, 
 7532 RN Enschede, tel. 4614833, 
Locatieraad:  marijkelammers@live.nl 
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 Jongerenpastoraat: 
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)  Ans te Lintelo, tel. 06-30958689 
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers  Lourdeswerk: 
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)  Centraal Secretariaat Maria Vlucht 
Kerkbijdragen: Kinderpastoraat: 
Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46 Carla Meekes, tel. 4615630 
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage Verliezen verwerken: 
 tel. 4611232 
Centraal Secretariaat Maria Vlucht:  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Vincentiusver. Glanerbrug: 
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,  
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl 06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com  
website: www.mariavlucht.nl  
 Ouderenbond K.B.O. 
Bestuur Maria Vlucht: Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622 
Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde  
Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts Begraafplaats Glanerbrug: 
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers  Mien Besseler, tel. 4611530 
en vacant. Louis Alferink, tel. 06 48152085  
  r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl 
Parochiehuis: Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76 
Beheerder:  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Voorz. vacant 
 Secr. vacant 
Parochiekrant: Leden: Marije Vinke 
Redactie / copy: J. Kwakman Feya Bakker, 06-15891525 
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of  
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Misdienaars: 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen Miranda Gouma, misdienaars@live.nl 
ook mogelijk via secretariaat  
 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 
Dameskoor: Ouverturestraat 113, tel. 4615387 
Via locatie secretariaat Kerkstraat 14 

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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