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Koele hoofden en warme harten 
                   
In mijn studietijd voor theologie had ik een docent, die elk college 
begon met een kort gebed: ‘Vader in de hemel, geef ons koele 
hoofden en warme harten om te zijn bij de dingen van Uw 
Koninkrijk. Amen.’ Dat was kort en krachtig. Ik bid het zelf nog 
regelmatig en hoor dat mijn collega Paul Daggenvoorde bij 
bijeenkomsten ook af en toe doen. We zaten in dezelfde 

collegebanken. Maar hoe zeer hebben we dat koele hoofd en dat warme hart in 
deze tijd nodig! In mijn privésfeer wordt momenteel de ene na de andere afspraak 
afgezegd. De één heeft Corona. De ander snottert en heeft koorts. Een 
familiebijeenkomst is te groot. Dat kan echt niet in deze tijd.  

Dat koele hoofd heb ik nu hard nodig! Steeds moet ik tegen mijzelf zeggen: ‘Het 
glas is niet half leeg, maar half vol’. Blijf de mooie dingen zien. Want dat is de 
enige manier. Ik kan wel zitten treuren om alles wat niet doorgaat, maar wat heb 
ik daaraan? En dus richt ik mij telkens weer op alles wat wel doorgaat. En ik moet 
zeggen: ‘Dat is nog heel wat’.  

De afgelopen week zijn we begonnen met de Vormselvoorbereiding. We zaten 
met zeventig man, ouders en kinderen, voor een Startavond in de Sint Janskerk 
in Enschede Zuid. Ik vind het mooi dat zoveel kinderen en ouders toch weer 
meedoen. Kinderen in de groepen 4 die ik vanwege de aanmelding voor de 
Eerste Communie bezoek, zijn altijd enthousiast en zitten vol vragen. Ik ontmoet 
mensen met mooie verhalen. Met parochianen ontdekken we het getijdengebed. 
Dat doet wat met mensen! En ook al zingen we niet, iedereen kan meedoen.  

Wandelen in de natuur blijft prachtig. Er is tijd om een boek te lezen. Ik wens ook 
u een koel hoofd en een warm hart toe. Vrede en alle goeds! 

Pastoraal werker Frank de Heus. 
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Parochiekroniek 

In de Heer overleden: 

Marie Hemme-Bossink. Zij werd geboren 17 augustus 1934 en is overleden 29 
augustus 2020. De uitvaart was vrijdag 4 september 2020 in onze kerk. De 
crematie was aansluitend in Usselo. 

Gerdy Nijhuis-Voortman. Zij werd geboren 26 juni 1933 en is overleden 14 
september 2020. De uitvaart was zaterdag 19 september 2020 in onze kerk, de 
crematie die middag in Usselo. 

Willie Richters. Hij werd geboren 10 juli 1942 en is overleden 26 september 
2020. De uitvaart was donderdag 1 oktober 2020 in onze kerk, de crematie de 
volgende dag, vrijdag 2 oktober 2020, 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 
Zo. 25-10 10:30 Woord- en communieviering met pastor v.d. Hulst. 
   Intenties: Astrid Willemse-Barends; Familie van    
   Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat;  
   Annie Beimer-Muller; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Jeanet 
   Theusink-Bakker; Bennie Röring; Marietje Olde    
   Hartmann; Marietje Postel-Weustink; Marie Hemme- 
   Bossink; Gerdy Nijhuis-Voortman; Willie Richters. 

Ma. 02-11  19:00  Allerzielenviering met parochiële werkgroep.   
   Besloten viering alleen voor genodigden! 
   Intenties: 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 Kuipers-Gering; Jo Hendriks; Jo 
   Bavel; Guus ter Pelle; Irmgard Scholten-Scherwinski;   
   Diny Zwaferink; Rikie Hesseling-Kuipers; Annie Boers- 
   Hulsmeijer; Emile Alferink-van Gils; Joop Hulsmeijer; 
   Marietje Wevers-Reuver; Annelies Feldmeier- 
   Langenhorst; Gerdy Bosch; Marietje Olde Hartmann; 
   Bennie Röring; Jeanet Theusink-Bakker; Annie Beimer- 
   Muller; Marietje Postel-Weustink; Henk Sprengers; Betsy 
   Heurman-Olde Benneker; Marie Hemme-Bossink; Gerdy 
   Nijhuis-Voortman; Willie Richters. 
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Vr. 06-11  10:00  Eucharistieviering met pastor Rekveld. 

Zo.  08-11  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. 

Zo.  15-11   Geen viering in onze kerk. 

Zo.  22-11  10:30  Woord- en communieviering met par. werkgroep. 
   Intenties: Astrid Willemse-Barends; Familie van 
   Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; 
   Annie Beimer-Muller; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Jeanet 
   Theusink-Bakker; Bennie Röring; Marietje Olde    
   Hartmann; Marietje Postel-Weustink; Marie Hemme-  
   Bossink; Gerdy Nijhuis-Voortman; Willie Richters. 

Za.  28-11  17:00  Doopviering met pastoraal werkster Carla Berbée. 
  19:00  Eucharistieviering met pastor Daggenvoorde. 
   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. 

Vr.  04-12  10:00  Eucharistieviering met pastor Rekveld. 

Zo.  06-12   Geen viering in onze kerk. 

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 kerk Glanerbrug lezen we dat 
de gemeenteleden in oktober weer blikken voedsel kunnen inleveren voor de 
Voedselbank, dat de keuken is vernieuwd en dat men in overleg is met een 
installatiebedrijf over de vervanging van de dakgoten. Op zondag 20 
september (het weer was schitterend) werd het nieuwe seizoen afgetrapt 
met een dienst op het Oaseterrein en nadien een fietstocht naar het terrein 
van vv Sportlust waar onder het genot van een hap en wat drank kon worden 
nagepraat. Gemeenteleden hebben ondanks dat er geen collectes konden 
worden gehouden toch nog een bedrag van € 2817,= overgemaakt naar de 
penningmeester. De rode beuk op de parkeerplaats is aangetast door de 
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reuzenzwam en zal binnenkort gekapt moeten worden. De vergunning 
hiervoor is al binnen. 

• In het parochieblad van Overdinkel staat vermeld dat de traditionele 
Gerardusprocessie dit jaar op aangepaste wijze zal moeten verlopen, zonder 
processie door en viering in het sfeervolle park. Helaas. Het koor Dynamique 
was voor het eerst sinds de crisis uitbrak te beluisteren op 29 augustus 
tijdens een openluchtviering in het pastoorsbos. Pastor Rekveld dankt de 
parochianen voor de vele enveloppen met inhoud als compensatie voor 
gemiste collecteopbrengsten. De penningmeester ter plekke maakt bekend 
dat de stand van de kerkbijdragen  t/m juni op € 10.449,= is gekomen.  

Redactie. 

Van uw bestuur 
Over het gebruik van het Parochiehuis is een brief uitgegaan 
naar de belangrijkste gebruikers van het huis. Kort gezegd komt 
het er op neer dat de locatieraad als beheerder van het gebouw 
onmogelijk kan toezien op de naleving van alle RIVM 
maatregelen. Dit betekent dat tot nader order geen activiteiten 
kunnen plaatsvinden in het Parochiehuis. Een uitzondering zal 
worden gemaakt voor kerk-gerelateerde bijeenkomsten/

vergaderingen tot een maximum van 10 personen. De keuken blijft hierbij 
gesloten, zodat geen koffie of andere drankjes geserveerd kunnen worden. Ook 
voor deze bijeenkomsten blijven eerder genoemde regels van toepassing. Bij 
deze bijeenkomsten/vergaderingen is het niet nodig dat een lid van de locatieraad 
daarbij aanwezig is. De deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn zelf 
verantwoordelijk voor de hygiënemaatregelen. De locatieraad zal zorgen dat de 
middelen hiervoor aanwezig zijn. We begrijpen dat het een teleurstelling is dat het 
Parochiehuis voorlopig niet gebruikt kan worden als ontmoetingscentrum en als 
ruimte voor andere activiteiten. Van harte hopen we dat de corona pandemie 
spoedig onder controle is en dat we de deuren van het Parochiehuis weer voor 
iedereen kunnen openen. Voor alle zaken betreffende het gebruik van het 
Parochiehuis is Mien Besseler het aanspreekpunt namens de locatieraad.  

Met droefheid hebben we eind september kennis genomen van het toch nog 
onverwachte overlijden van Bertus Gulden. Bertus was vele jaren de trouwe 
beheerder van ons parochiehuis en voor zijn vele verdiensten zijn we hem zeer 
dankbaar. Zijn nabestaanden wensen we veel kracht toe. Dat hij ruste in vrede. 

De verantwoordelijke persoon voor onze begraafplaats is Louis Alferink. De 
kerkhofgroep opereert onafhankelijk van de locatieraad en valt rechtstreeks onder 
het parochiebestuur van MariaVlucht. 

Dit waren de berichten van uw locatieraad. Blijf gezond en tot de volgende keer! 
Gerard Hammer, voorzitter. 
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Van het pastoresteam 

De Rijksoverheid heeft met de kerken afgesproken tot een maximale bezetting 
van kerken met 30 personen te gaan. Het pastoraal team en de gezamenlijke 
parochiebesturen hebben die afspraak overgenomen. Wij nemen – zoals we al 
deden – onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al doet het pijn, want we 
deden het al goed. De maximale bezetting van 30 personen houden we ook aan 
voor uitvaarten en huwelijksvieringen. Het virus houdt immers geen rekening met 
de aard van de samenkomst. Koorgroepen begrenzen we op vier personen. 
Koorrepetities beschouwen we als samenzang. Voorlopig repeteren we dus niet.  

En,… kerkgangers moeten zich aanmelden als ze een viering willen bijwonen.  
Voor Glanerbruggers kan dat telefonisch op de woensdagochtend tussen 
09.00-11.00 uur via 4611232. 

Het pastorale team. 
Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06-39170407 
Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06-20874866 
Pastoraal werker: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06-41252558 
Pastoraal werker: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06-30098833 
Pastoraal werker: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, 06-38903999 

Opgave Eerste heilige Communie 
Tot 19 oktober kunnen kinderen van groep 4 en hoger worden 
opgegeven voor deelname aan de voorbereiding op de Eerste 
heilige Communie. Zie hiervoor het aanmeldformulier op website 
van uw parochie: www.mariavlucht.nl. 

Met spoed bezorger voor Dolphia gevraagd !!! 
Voor de wijk Dolphia zoeken we met spoed een nieuwe bezorger. Dhr. J. Scheffer, 
die vele jaren lang trouw de kranten heeft bezorgd, moet om gezondheidsredenen 
stoppen met dit werk. We zijn hem heel veel dank verschuldigd voor zijn 
jarenlange inzet. We zoeken dus een nieuwe bezorger (m/v) die 9 keer per 
kalenderjaar ongeveer 30 parochiekranten wil bezorgen op Dolphia. De 
parochiekranten worden altijd door de hoofdbezorger bij u thuis afgeleverd. Op de 
bijgeleverde lijst staat op welke adressen u de kranten kunt bezorgen. Mocht er 
zich onverhoopt geen bezorger aanmelden, dan kunnen de parochianen van de 
betreffende wijk op Dolphia altijd een parochiekrant halen uit het portaal van de 
kerk. Uiteraard hopen we dat er iemand bereid is om de kranten te bezorgen. 
Aanmelden kan via het parochiesecretariaat (tel. 053-4611232) op 
woensdagochtend tussen 09.00-11.00 uur. 
  
Redactie.  
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Rectificatie 

In de september-editie van de Parochiekrant is een hele vervelende fout gemaakt. 
In het verslag van de Eucharistieviering van 8 augustus had vermeld moeten 
worden dat de mis ook opgedragen werd ter nagedachtenis aan Bennie Röring, 
een zeer betrokken en gewaardeerd lid van het herenkoor. We betreuren deze 
misser ten zeerste en bieden de familie onze oprechte excuses aan. 

Redactie.  

Een stap terug …. 
Een stap terug om hopelijk straks ook weer 2 of 3 stappen 
vooruit te kunnen zetten. Want zo voelt het op dit moment wel, 
dat we opnieuw een grote stap terug moeten doen. De nieuwe 
maatregelen tegen corona volgen elkaar razendsnel op en 
belangrijke vieringen moeten opnieuw aangepast worden… 

De registratieplicht bij het voorportaal blijft en ook kunt u zich nog steeds vooraf 
aanmelden via de mail of telefonisch (4611232). Bij de registratieplicht in het 
voorportaal, kan het zijn dat u even moeten wachten, afhankelijk of er voldoende 
plek is. Bij vooraf aanmelding, ontvangt u een bericht/bevestiging terug. 
Daarnaast blijven ook de andere algemene regels gelden: 1,5 meter afstand en 
alleen huishoudens bij elkaar in de bank. Het gebruik van het parochiehuis blijft 
voorlopig niet mogelijk. De doordeweekse viering op de 1e vrijdag van de 
maand blijft gelukkig wel. Maar, wel in de kerk. Onlangs is daar bovenop ook nog 
eens besloten dat er nog maar 30 personen aanwezig mogen zijn bij een viering 
en ook zonder zang. Dat betekent dat we opnieuw moeten gaan kijken naar 
Allerzielen en ook moeten vooruitkijken naar de kerstviering. 

We hebben voor nu vooral gekeken naar Allerzielen, want voor we het weten is 
oktober voorbij! Voor Allerzielen hebben we besloten om ‘aangepast’ te gaan 
herdenken. Deze avond zal in de kerk alleen plek voor genodigden zijn. Wanneer 
u een uitnodiging hebt ontvangen, kunt u tussen 18:00 en 20:00 het kruisje 
komen ophalen in de kerk. Hier zal echter geen viering plaatsvinden. Daarna zijn 
alle parochianen van harte welkom op het kerkhof, waar het licht zal zorgen voor 
een mooie herdenking. Hopelijk een mooie en passende oplossing om op deze 
avond tussen 18.00 en 20.00 uur alle overledenen te herdenken. Het spreekt 
vanzelf dat iedereen op het kerkhof 1,5 meter afstand in acht dient te nemen. 

En de Kerstviering? Daar gaan we binnenkort opnieuw over brainstormen… We 
hopen uiteraard snel weer 2 stappen vooruit te kunnen zetten, zodat we iedereen 
weer kunnen verwelkomen tijdens de vieringen. Maar voor nu, helaas even 1 
stapje terug…. 

Namens de pastoraatgroep, 
Feya Bosch. 
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Kralen van de Rozenkrans 
“Onze jeugd is het waard!”  

“Ans is een baken voor onze theatergroep ‘sTOF. Zij regelt 
alle zaken rondom onze groep, zodat iedereen het beste uit 
zichzelf kan halen om een prachtig stuk neer te zetten. 
Vaak noem ik haar gekscherend 'Tante Ans', en dat is niet 
zonder reden. Ans is er altijd voor iedereen en helpt waar 
ze kan. Dat zie je ook terug in onze samenwerking. We 
werken goed samen, soms wat discussie, maar altijd om 
het beste te bereiken. En dat werkt. Ze voelt bijna als 
familie. Ans is een bijzonder mens!” 
  

Aldus Michel de Wal, regisseur van theatergroep ‘sTOF van het 
Jongerenpastoraat in MariaVlucht. Michel is duidelijk vol lof over Ans en met 
diezelfde Ans gaan wij nu in gesprek. Praten we over haar lange staat van dienst, 
over uitdagingen en over zaken die je moed geven om door te zetten. 
  
Ans is - voor wie dat nog niet had begrepen - Ans te Lintelo, een vrouw die nu al 
34 jaar het gezicht is van het Jongerenpastoraat in Maria Vlucht. Deze groep 
bestaat uit drie verschillende groepen: JP Losser, New Spirit uit Overdinkel en 
natuurlijk JP4YOU2 uit ons eigen Glanerbrug. De laatste jaren sluit ook een leuke 
groep uit Lonneker aan. In 1986 is Ans er voor het eerst bij op een zonnige 
zondag op de Heurmanshei. Overbuurman Cor van Raaij, de bevlogen pastoraal 
werker in Losser, Glanerbrug en Overdinkel met o.a. het jeugdwerk in zijn 
portefeuille, heeft haar uitgenodigd om eens een Jongerendag mee te maken in 
Glanerbrug. Het Jongerenpastoraat in Glanerbrug bloeit; er is veel aanwas van de 
jongeren en er zijn gedreven begeleiders die veel organiseren voor en met de 
jongeren. Cor wil het slapende jongerenpastoraat in Losser opnieuw leven 
inblazen en Ans zou bij die klus goed kunnen helpen. De twee buren aan de 
Hofkamp hebben ook voor dit uitstapje al vaker met elkaar gesproken over het 
werk met jongeren. Ans is in 1985 met echtgenoot Gerard en hun twee kinderen 
vanuit Groenlo neergestreken in Losser en is van beroep leerkracht 
basisonderwijs. Dat werk heeft ze vier jaar lang gedaan en daarnaast heeft ze in 
de parochieraad van de Calixtus in Groenlo meegewerkt aan de totstandkoming 
van een jongerenplan. Doel van dat plan is om jongeren meer bij de parochie te 
betrekken en hen iets te bieden voor de toekomst. Deze gemeenschappelijke 
belangstelling voor het jongerenwerk leidt tot dat bewuste uitstapje in 1986 naar 
de Heurmanshei. Ans vertelt over die Jongerendag op het erf van de familie 
Heurman: 
  
“Dat was een geweldige dag! Eerst al die openluchtmis bij Heurman met koffie 
daarna en toen nog de hele dag spelletjes voor de jeugd. Wat een grote opkomst 
van de jongeren! Enthousiaste leiding ook. Een geweldig mooie dag. Zoiets wilde 
Cor dus ook in Losser van de grond zien te krijgen en hij vroeg of ik mee wilde 
helpen. Dat wilde ik wel en zo begon in 1986 mijn “loopbaan” binnen het 
Jongerenpastoraat.” 
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Van 1986-1996 is Ans “gewoon” vrijwilliger binnen het Jongerenpastoraat. In 1996 
wordt stichting GLOVER opgericht, die het jongerenwerk in Glanerbrug, Losser 
en Overdinkel moet coördineren en van nieuwe impulsen voorzien. Er wordt een 
zodanige constructie gevonden zodat Ans ook betaald kan worden. Zelf ziet ze 
deze betaling als erkenning en waardering voor haar inzet en werk en dat het 
werk dat zij voor en met de jongeren verzet er ook echt toe doet. Na die 
geweldige eerste kennismaking met het Jongerenpastoraat in 1986, moet ook 
Ans meemaken dat de belangstelling bij de jongeren in de loop der jaren duidelijk 
afneemt. Ze wijt het aan de algemene trend tot individualisering maar ook het 
negatieve imago van de kerk heeft zeker een rol gespeeld. Bovendien - en 
misschien is dat wel de belangrijkste verklaring voor de teruggang - worden 
jongeren niet meer door hun ouders gestimuleerd om bijeenkomsten van het 
Jongerenpastoraat bij te wonen. Voor de start van iedere nieuwe jaargroep wordt 
door de begeleiders van alles uit de kast gehaald en bedacht: 
  
“Wij gaan naar de basisscholen en verzorgen dan met een paar begeleiders een 
ochtend JP Sirkelslag. Dan zijn we een hele ochtend in de school of op de 
speelplaats met leerlingen van groep 8 bezig met spelletjes waarvan ik de 
meesten zelf heb bedacht. Het welslagen van zo’n dag staat en valt met de 
medewerking van leerkrachten en directies, heb ik wel gemerkt. Hoe 
enthousiaster de leerkracht is, hoe leuker zo’n dag verloopt. Op het eind van de 
dag vertellen we dan dat de kinderen na de vakantie welkom zijn bij allerlei 
activiteiten die we organiseren. Maar de opkomst dan valt vaak tegen. Jammer, 
want ik denk dat we de jongeren ook écht iets te bieden hebben. We organiseren 
ontmoetingen met leeftijdgenoten, met mensen die iets betekenen voor de 
samenleving, maar ook thema-avonden en excursies. Hierdoor zorgen we voor 
gespreksstof over maatschappij en geloof en kunnen de jongeren nadenken over 
hun eigen rol in de samenleving. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar er is veel 
tijd en gelegenheid voor ontspanning, hoor. Gelukkig wel! Want dat is heel 
belangrijk.” 
  
Een goed voorbeeld van de combinatie diepgang/humor zijn de opvoeringen van 
de - al eerder aangehaalde - eigen theatergroep ‘sTOF. De groep oogst veel lof 
met opvoeringen die actuele thema’s zoals armoede, uitsluiting of sexting als 
onderwerp hebben. In Glanerbrug is de belangstelling voor het Jongerenpastoraat 
helaas wat marginaal en Ans grijpt alle mogelijkheden aan om de groep te 
promoten. De vraag is hoe ze zelf omgaat met de teruggang. Het moet haar na 
die daverende start in 1986 toch ook pijn doen dat er nu nog maar een handjevol 
jongeren de bijeenkomsten bezoekt. 
  
“Ja, eerlijk gezegd word ik er ook wel eens moedeloos van. Zeker als je ziet dat 
de aanwas van onderaf stokt. Maar je ziet de teruglopende belangstelling overal, 
hoor. Ook bij clubs en verenigingen. Wat mijzelf moed geeft dat zijn de 
enthousiaste reacties van de betrokken jongeren en de hulp en steun van de 
begeleiders. Nieuwe begeleiders brengen ook nieuwe energie binnen en dat geeft 
mij moed om door te gaan. Mijn eigen inspiratie haal ik uit bijbelverhalen, maar 
ook uit andere teksten of uit teksten van liederen. Het verhaal van Pinksteren 
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waarin de leerlingen de wereld in trekken om het verhaal van Jezus te vertellen is 
een inspiratiebron voor mij en de begeleidersgroep. Ook de tekst van het lied 
“Changes” van Ilse de Lange bijvoorbeeld nodigt uit om over na te denken en 
over te praten.  
  
Hoe lang ik nog door blijf gaan met dit werk? Nou, ik ben van plan om door te 
gaan totdat ik mijn AOW krijg. Dus ik kan nog even verder. En,.. ik heb er ook zin 
in om door te gaan hoor! De omgang met jongeren geeft mij heel veel kracht en 
energie. Ik geloof in de belangrijke rol van de jongeren in onze maatschappij en ik 
ben blij dat ik aan de vorming van die jongeren een steentje mag bijdragen.” 
  
Ans vertelt met zichtbaar plezier over de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van 
de JP4YOU2 groep in Glanerbrug. Tijdens het gourmetten wordt steevast een 
“gast aan tafel” uitgenodigd en dat zijn toch spraakmakende personen. Dit jaar 
was dat Glanerbrugger Theo Noordman die zich inspant om met name het 
Bultserve veilig te houden. Een bijzondere man die veel indruk heeft gemaakt. En 
zo zijn er meer ontmoetingen met mensen waarover Ans vol vuur kan vertellen. 
Het zijn de pareltjes binnen het Jongerenpastoraat. Pareltjes die moed geven om 
door te gaan. De slotvraag aan deze Losserse met Gelderse wortels die in haar 
vrije tijd graag schildert en die vol bewondering de ontwikkeling van haar 6 
kleinkinderen volgt, is wat ze denkt achter te laten als ze over een paar jaar stopt. 
Wat heeft ze bereikt? 
  
“Ik hoop dat wij (want het gaat niet alleen om mijzelf) de jongeren iets wezenlijks 
hebben kunnen meegeven: zorg en aandacht voor de medemens en voor de 
schepping. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen jaren in de 
overtuiging dat het ons is gelukt om diepgang aan te brengen bij de jongeren. 
Natuurlijk zijn er “ups en downs” geweest. Logisch. Maar… de jeugd blijft boeien. 
Altijd! Ik hoop wel dat we er in Glanerbrug in slagen om de aanwas te vergroten 
en dat er ook meer ouders willen meedenken en meehelpen bij de begeleiding. 
Want onze jeugd, die is het waard! Wij gaan vol enthousiasme door, hoor!” 
  
Een bevlogen werker in de wijngaard, deze Ans te Lintelo uit Losser, die sinds 1 
september 2020 ook werkt in de parochies van Enschede en Haaksbergen. Van 
harte hopen we met haar dat veel jongeren uit Glanerbrug de weg naar het 
Jongerenpastoraat weten te vinden en….dat er een nieuwe bloeiperiode gloort 
aan de horizon. De jeugd is het waard en Ans heeft dat verdiend. 
  
Redactie.  
  
Jongeren vanaf 12 jaar die belangstelling hebben voor activiteiten van het 
Jongerenpastoraat kunnen vrijblijvend een keertje komen kijken en meedoen.  

Meer informatie en/of opgave via: 
ans.telintelo@mariavlucht.nl  
www.mariavlucht.nl/jeugd  
www.theatergroepstof.nl.  
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Oase Oogstfeest/Früchtefest op 27 september 2020 

Met toestemming van de gemeente Gronau hebben we 
met inachtneming van de coronaregels op 27 september 
2020 een goede afsluiting van het buitenseizoen gehad. 
Het weer was ons goed gezind en de vele bezoekers 
hebben genoten van alles wat er aangeboden werd. Op 
vrijdagavond kwamen Vrouwen voor Vrede uit Enschede 
naar de Oase.  

Yasmin Haidar vertelde over de zware ontploffing in de haven van Beiroet en hoe 
ze daar met de Jozefkerk in Damascus hulp biedt. Saher, een Syrische muzikant, 
heeft de avond opgeluisterd met prachtige muziek. De traditionele Zwiebelkuchen 
ontbraken niet. Op zondagmorgen werd In de dankdienst door ds. Kroeskop de 
oogst besproken maar ook de toestand in de wereld. “Vrede verbindt verschil”. 
Liederen zingen kon sinds maart niet meer, maar nu uit volle borst in de open 
lucht. ’s Middags heeft het Posaunenchor van de voormalige Erlöserkirche hun 
muzikale kwaliteit getoond. Fijn dat ze er waren.  

Ondertussen werden er heerlijke pannenkoeken gebakken waarvoor men in de rij 
stond, de appelpers leek op een honingraat, de kinderen kwamen er op af als een 
bijenzwerm. De leemoven brandde al sinds de ochtend en na verloop van tijd 
werd er allerlei soort brood gebakken. Lekker met een kop koffie of thee en een 
goed gesprek. Vele bezoekers namen een kijkje bij de verschillende 
verkooppunten en kochten een paar sokken, een pot jam, honing van de imker, 
frutsels, fair artikelen en dit alles voor een goed doel. Aan het eind van de middag 
hebben we met velen het terrein opgeruimd. Iedereen, medewerkers en 
bezoekers, hartelijk dank voor dit prachtige weekend. 
Hartelijke groet Carlien Oldekamp. 

Verdwenen bouwhekken!! 
Naast de kerk stonden een aantal bouwhekken met voeten en dekzeilen. Deze 
werden gebruikt als afscherming om de indertijd naast de kerk staande container 
uit het directe gezichtsveld te houden. De container is inmiddels al lang niet meer 
aanwezig. De nog aanwezige bouwhekken nu ook niet meer. De eigenaar van 
deze hekken, de Vincentiusvereniging Glanerbrug, heeft navraag gedaan bij de 
locatieraad Glanerbrug en het bestuur van Maria Vlucht of zij weten waar deze 
hekken zijn dan wel opdracht hebben gegeven tot verwijdering. Bij beide 
instanties was hieromtrent niets bekend. Dan rijst de vraag wie weet wel waar 
deze hekken zijn dan wel wie de hekken heeft verwijderd. 

Wij zijn benieuwd of u kennis draagt van het een en ander en ons daarvan 
mededeling wil doen. Wij zijn bereikbaar op vincentiusglanerbrug@outlook.com 
dan wel telefonisch onder 0640193758.  
A.M.L. Hesselink, secretaris Vincentiusvereniging Glanerbrug. 
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Kledinginzameling 2020 

De kledinginzameling 2020 is dit jaar voor Stichting Paardrijden Gehandicapten 
“HET ROESSINGH”. Het doel van de stichting is om kinderen en volwassenen 
met een handicap te helpen met paardrijden. 

Inleveradres:  Parochiehuis R.K. Kerk, Kerkstraat, Glanerbrug. 
Inlevertijden:  Vrijdag 6 november  10.00 - 12.00 uur 
    14.00 - 18.00 uur 
    19.00 - 20.00 uur 

 Zaterdag 7 november 10.00 - 11.00 uur 

Wij vragen u vriendelijk geen losse kartonnen dozen te gebruiken en eventuele 
schoenen per paar aan elkaar te bevestigen. Leden van de Vincentiusvereniging 
Glanerbrug zullen op bovenstaande tijden aanwezig zijn om uw bijdrage in 
ontvangst te nemen. 

In memoriam 

Bertus Gulden was al enige tijd bij de koorleden 
bekend als beheerder van het parochiehuis. 
Maar in 1999 
gaf hij te kennen dat hij wel lid van ons koor 
wilde worden. Bij de toenmalige dirigent, Ed van 
Rheden, moest hij een stemtest afleggen. Het 
resultaat was dat Bertus niet zo’n geweldige 
stem had maar zijn enthousiasme maakte veel 
goed.  

Jarenlang was hij als bariton te horen. Ook bij 
het glaasje bier na de repetities was Bertus altijd 
present. Hij was al gauw de baas over de 
koelkast en daar regeerde hij op zijn manier 
prima over. Bij het 100-jarig jubileum van het 
koor in 2001 was Bertus voor de organisatie een 

geweldige steun. Helpen bij het op zetten van de feesttent, aankleding en 
verzorgen van drankjes en hapjes waren bij hem in goede handen. 

In 2002 werd Bertus benoemd in de activiteitencommissie. Samen met deze 
groep verzorgde hij de jaarvergadering en het St. Caeciliafeest. Ook de zomerse 
fietstocht en barbecue werd mede door hem op een geweldige wijze 
georganiseerd. Van de vele reizen die het koor maakte heeft Bertus samen met 
Tatjana enorm genoten. Ja, een Brabander houdt wel van een uitstapje en een 
feestje. 
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Aan het begin van dit jaar ging het bergafwaarts met Bertus. Hij viel heel snel vele 
kilo’s af. De laatste tijd kwam hij ook niet meer op de repetities. Vrijdag 26 
september werd hij erg benauwd en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Daar is Bertus maandagmorgen overleden. Als je Bertus ergens mee had 
geholpen, dan werd je bedankt met de woorden “Dat God je mag belonen”. 
Bertus bedankt voor je kameraadschap. Dat God je mag belonen! 

Namens het herenkoor St. Caecilia, 
Herman Kloppers (secretari 

Foto onkruid verwijderen (Bron: Bert Jannink). 

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

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk  

Broeders en zusters, 
De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere 
tunnel. Overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, 
uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten 
plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden 
mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, 
staan op ons netvlies gebrand. 
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Wekenlang werd de coronacrisis almaar erger en werden de maatregelen 
navenant strenger. De zomer bracht licht aan het eind van de tunnel en 
gedurende enkele weken heerste er optimisme. De ‘intelligente lockdown’ werd 
opgeheven en de coronamaatregelen werden versoepeld. We konden weer 
samenkomen voor onze vieringen in kerkgebouwen. We gingen op vakantie – 
veelal in eigen land – en haalden opgelucht adem. Maar niet iedereen kon dat: in 
sommige sectoren bleven beperkingen van kracht, veel mensen raakten hun 
baan kwijt en er werd gerouwd om mensen die bezweken aan het coronavirus. 
  
De samenleving likte deze zomer tevens haar wonden. Tegelijkertijd 
normaliseerde het leven enigszins – zij het dat de regel om tegenover 
medemensen anderhalve meter afstand te houden maatgevend bleef. Van het 
opgelucht ademhalen is sinds enkele weken echter geen sprake meer. We 
houden juist onze adem in als de dagelijkse RIVM-cijfers worden bekendgemaakt: 
elke dag meer besmettingen, elke dag meer ziekenhuisopnames, elke dag meer 
overlijdens. En dat terwijl de zorg nauwelijks hersteld is van de eerste coronagolf. 
  
Zijn we als samenleving misschien te optimistisch geweest? Heeft Nederland de 
teugels te snel laten vieren? Het is duidelijk dat geduld niet de sterkste kant is van 
de hedendaagse haastige maatschappij. En dat terwijl juist deze 
coronaviruspandemie vraagt om volharding, een houding waarover de apostel 
Paulus in zijn Brief aan de Romeinen schrijft: “Volharding leidt tot beproefde 
deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods 
liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd 
geschonken” (Rom. 4,4-5). Het sterke individualisme dat in ons land heerst, 
maakt dat mensen zich niet gemakkelijk leefregels laten voorschrijven. Wellicht 
moeten we ook constateren dat individualistisch ingestelde mensen te weinig oog 
hebben voor het algemeen welzijn, een grondprincipe van de christelijke sociale 
leer. Onze bijdrage aan het algemeen welzijn houdt ook in dat we oog hebben 
voor medemensen die wat betreft de gevolgen van een besmetting met het 
coronavirus tot de risicogroep behoren. Onze zorg voor hun welzijn houdt in dat 
we bereid zijn ons gedrag daarop af te stemmen, ook al kost dat offers. 
  
In dit concrete geval moeten we volharden in ons gedrag dat rekening houdt met 
de zwakkeren. Normaal gesproken is een EHBO-cursus nodig om levensreddend 
te kunnen optreden, nu zijn afstand houden en handen wassen en desinfecteren 
al levensreddende handelingen die iedereen kan verrichten. Zoals gezegd, vraagt 
dat wel wat van ons, omdat we ons natuurlijke gedrag moeten aanpassen. Maar – 
zegt onze Heer Jezus – “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van 
mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25,40). Waar – als het goed is – de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is tijdens deze pandemie het 
tegenovergestelde het geval. Het zijn ouderen en mensen met een zwakke 
gezondheid die de meeste risico’s lopen en het zijn vooral mensen in 
verzorgingshuizen en instellingen die vereenzaamden tijdens de lockdown, vooral 
als zij hun kinderen en kleinkinderen niet konden zien en omhelzen.  
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In de parochies hebben velen in de afgelopen periode alles op alles gezet om 
vieringen binnen de anderhalve-meterregel te houden. Ook zijn er andere 
maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hoestschermen en het uitreiken 
van de communie met pincet of schepje. Veel energie is gestoken in het streamen 
van vieringen, zodat mensen deze thuis toch konden meevieren. Alle lof voor 
deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de 
parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers. De 
inzet van gelovigen tijdens deze crisis om mensen in nood te helpen, wil ik hier 
eveneens expliciet noemen. Op veilige afstand werd getracht de eenzaamheid 
van mensen te verkleinen, er werden boodschappen gedaan voor hen die hun 
huis niet konden verlaten en via voedselbanken werd ook materiële steun 
geboden aan mensen die in financiële nood waren geraakt door verlies van werk 
of vermindering van inkomen. Al die welgemeende aandacht en inzet voor 
anderen zijn een teken van Gods liefde die zo handen en voeten krijgt. 
   
Laten we de komende periode – wat deze ook moge brengen – in ieder geval met 
ons hart bij de Heer zijn, zoals we dat ook tijdens het begin van elk Eucharistisch 
gebed uitspreken. Het persoonlijk gebed, ik noem juist in deze oktobermaand met 
name het rozenkransgebed, is daarbij van onschatbare waarde. Zo kunnen we 
onze zorgen delen en voorleggen aan Maria, onze hemelse Moeder, en onze 
hoop voeden. En ik vraag speciaal om gebed voor de mensen in de zorg, die nu 
alweer alle zeilen bij moeten zetten, alsook voor de zieken en hun dierbaren. Dat 
zij en wij allen de aanwezigheid van de Heer mogen ervaren tijdens deze 
moeilijke periode. Dat we juist in deze periode verbonden zijn in het gebed, 
waarover de heilige Teresia van Lisieux zegt: “Voor mij is het gebed een opwelling 
uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van 
dankbaarheid en liefde te midden van de beproeving evengoed als midden in de 
vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimer 
maakt en mij met Jezus verenigt.” 
  
Utrecht 1 oktober 2020 
Gedachtenis H. Teresia van Lisieux. 

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.  

19 – 25 okt.  Pastor Rekveld 16 – 22 nov.  Pastor Rekveld 
26 – 01 nov.  Pastoor Daggenvoorde  23 – 29 nov.  Pastoor Daggenvoorde 

02 – 08 nov.  Pastor Rekveld  30 – 06 dec.  Pastor Rekveld 

09 – 15 nov.  Pastor Berbée  07 – 13 dec.  Pastor Berbée 
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Ligt sluiten van de kerk in het verschiet? 

We hebben weer een nieuwe locatieraad. Dus. Dat is 
een hele goede zaak en ik vind dat de dames en heren 
van deze raad veel respect verdienen omdat ze in deze 
tijd en met een mogelijk duistere toekomst in het 
verschiet hun nek uit durven steken. Want, geacht 

lezersvolk, er komt nogal wat op ons en de raad af. De financiële stand van zaken 
van onze geloofsgemeenschap is bepaald niet om over naar huis te schrijven, zo 
heeft Herry Beernink via deze krant al meermalen laten weten.  

Eind september overviel mij hier bovenop nog het bericht dat maar liefst 6 kerken 
in Noord-Twente de deuren moeten sluiten. Zes! En dat in een gebied dat toch 
altijd nog het katholieke beeld uitstraalt van vrij massale kerkgang. Een gebied 
waar het geloof nog echt iets lijkt toe te voegen aan het dagelijkse leven van de 
mensen. En juist in dat gebied, het kerngebied van de katholieke kerk van 
Twente, gaan dus zes kerken dicht. Is dat ook ons voorland? Moeten wij het 
meemaken dat we de deuren van onze 117-jarige kerk definitief moeten sluiten? 
De voortekenen voor Glanerbrug waren al niet bijster gunstig en dan gooit dat 
rotvirus er nog een schepje bovenop ook. Hoe komt onze gemeenschap uit die 
crisis? Hoe overleven de koren de periode zonder hun repetities? En dan is er 
ook nog de mist die over Maria Vlucht hangt. Het parochiebestuur blinkt niet uit 
door openheid over tal van zaken. Misschien mag je dat ook niet verwachten van 
deze goedwillende vrijwilligers (want dat zijn het zeker). Maar ik zou graag weten 
hoe ons “hoofdbestuur” over de toekomst van de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen denkt.  

Kortom: genoeg dingen om je als gewone gelovige in Glanerbrug zorgen over te 
maken. En lichtpuntjes?? Ik zie ze nog even niet. Maar dat kan aan mij liggen. 
Er zijn in ieder geval kerkbestuurders geweest die een gemakkelijkere start 
hebben gehad. Ik wens de leden van onze locatieraad wijsheid en sterkte toe. Ze 
zullen het nodig hebben. 

Tot zover,  
Japie. 

 Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 12-12 t/m 15-01) graag 
 inleveren vóór donderdag 26 november 2020. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
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Parochie-informatie en contactadressen 

Pastorie: Herenkoor:      
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 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 

Belangrijk 
- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl;  
- Parochievicaris 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 Berbée, c.berbée@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558.
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