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De tweede helft
Het nieuw werk- en schooljaar
begint. Halverwege ons kerkelijken kalenderjaar; de tweede helft.
Weet je nog wat je dacht, toen je
elkaar begin januari een gelukkig
jaar wenste? Vast niet dat in de
avond van 12 maart van het een
op het andere moment heel
Nederland zou worden stil gelegd.
In mijn agenda maakte ik er nog diezelfde avond aantekening van. En de
agenda’s van de drie parochies maakten we meteen leeg. Geen openbare
vieringen, geen vergaderingen, geen bezoek. Contact vooral telefonisch en
digitaal. Er was een virus ontdekt. Het kerkelijk leven is vreemd en afstandelijk
geworden; contact maken, bij elkaar komen, communie ontvangen, alles gaat
anders. Met de lockdown is een nieuwe tijd begonnen, waarin pas na Pinksteren
weer wat beetje beweging kwam.
Maar dat virus is er nog. En doet wat elk virus doet: het beweegt met óns mee om
zich te verspreiden. Hoe ziet de kalender van dit najaar eruit? Een tweede golf, in
de tweede helft? Hoe vieren we Allerzielen, en Kerst?
Bij het begin van deze tweede helft moet ik denken aan de heilige Willibrord. Aan
wat hij bij schreef in de kantlijn van zijn liturgie-kalender: ‘in Dei nomine feliciter’.
Letterlijk betekent dat zoiets als: ‘in de naam van God geluk’. Hij schreef dat bij
zijn verjaardag. Wellicht als een motto voor elke dag. Want je kunt het ook
vertalen als een opdracht: ‘wees in godsnaam gelukkig’. Willibrord was een
typische reizende monnik. Aan het begin van de achtste eeuw kwam hij in ons
land. Alles was vreemd én bedreigend. Zoals nu voor ons de wereld van dat virus.
1

En precies dat zocht hij. Het onbekende. Want vooral daar zou hij ontmoeten wie
hij verkondigde: Jezus de opgestane. ‘Wees in godsnaam gelukkig’.
Wat betekent dat voor jou? Een uitdaging misschien om nooit het vertrouwen te
verliezen in God die overal en altijd bij ons is overeenkomstig zijn Naam:
‘Ik ben er’.
Vrede, en alle goeds voor de tweede helft van dit jaar.
Paul Daggenvoorde, pastoor

Gebed en financiële steun voor Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï riepen op tot hulp
Libanon werd op 4 augustus
getroffen door een verwoestende
explosie in de haven van
Beiroet. Een aanzienlijk deel van
de hoofdstad werd verwoest en
zwaar beschadigd, met vele
doden, gewonden en duizenden
dakloze mensen tot gevolg.
Beiroet en Libanon leven in
kwetsbare omstandigheden.
Tijdens zijn toespraak bij het
Angelus-gebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus Franciscus op tot het
verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï
opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.
De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de
kardinaal en vroegen op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en
instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de
bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook vragen zij een
collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van
Beiroet. Kerk in Nood Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl)
een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe
contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten
voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in
Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.
Samenwerkende hulporganisaties
De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie
gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig
drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt
met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie oor
Beiroet
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Vieringen
Vr

04-09

10:00

Eucharistieviering met pastor Rekveld.
Viering in de kerk.

Wo

09-09

19:00

Openingsviering KVG Vrouwen van Nu met pastoraal
werkster Carla Berbée.

Zo

13-09

10:30

Eucharistieviering met pastor Kortstee,
m.m.v. het herenkoor.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis- van de Straat;
Astrid Willemse-Barends; Emile Alferink-van Gils; Joop
Hulsmeijer; Marietje Wevers-Reuver; Annelies FeldmeierLangenhorst; Gerdy Bosch; Jo Hendriks; Jo Bavel;
Familie Koenders-Kuipers; Marietje Olde Hartman;
Bennie Röring; Jeanet Theusink-Bakker;Joke van DijkHulsmeijer; Annie Beimer-Muller; Marietje PostelWeustink; Henk Sprengers; Betsy Heurman-Olde
Benneker

Zo

20-09

Zo

27-09

10:30

Oecumenische viering met pastoraal werkster,
Carla Berbée

Vr

02-10

10:00

Eucharistieviering met pastoor Rekveld.
Viering in de kerk.

Zo

04-10

Wo

07-10

19:00

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde;
Feestdag OLV

Zo

11-10

10:30

Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde,
m.m.v. het herenkoor.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Familie van
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis- van de Straat;
Astrid Willemse-Barends; Emile Alferink-van Gils; Joop
Hulsmeijer; Marietje Wevers-Reuver; Annelies FeldmeierLangenhorst; Gerdy Bosch; Jo Hendriks; Jo Bavel;
Familie Koenders-Kuipers; Marietje Olde Hartman;
Bennie Röring; Jeanet Theusink-Bakker;Joke van DijkHulsmeijer; Annie Beimer-Muller; Marietje PostelWeustink; Henk Sprengers; Betsy Heurman-Olde
Benneker.

Geen viering in onze kerk.

Geen viering in onze kerk.
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Reserveren voor vieringen (secretariaatolv@ziggo.nl)
Vermeld bij reserveringen altijd:
1. De viering, waarvoor u reserveert ( datum, tijd, locatie)
2. De voor- en achternamen van de personen met telefoonnummer en hun
mail-adressen.
3. Eventuele bijzonderheden ( jaargedachtenis; Eerste heilige Communie;
jubileum ).

Parochiekroniek:
In de Heer overleden:
Marietje Postel-Weustink. Zij werd geboren 23 mei 1928 en is overleden 1 juli
2020. De uitvaart was maandag 6 juli 2020 in onze kerk; de begrafenis was
aansluitend op de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap.
Henk Sprengers. Hij werd geboren 9 november 1933 en is overleden 7 juli 2020.
De avondwake was maandag 13 juli 2020 in onze kerk; de crematie de volgende
dag, dinsdag 14 juli 2020, in Usselo.
Betsy Heurman-Olde Benneker. Zij werd geboren 21 maart 1934 en is
overleden 10 juli 2020. De uitvaart was donderdag 16 juli 2020 in onze kerk; de
crematie de volgende dag, vrijdag 17 juli 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.

Copy en misintenties
Copy en misintenties voor de eerstvolgende
Parochiekrant (periode 24-10 t/m 11-12) graag
inleveren vóór donderdag 8 oktober.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.
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Het Licht
Heer,
Toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht aan de top,
heb ik U aangeroepen en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal en langs het licht klauterde ik omhoog, moeizaam.
Maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie.
Het leed was geleden en dankbaar heb ik Uw licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralende licht aan de top van de berg,
maar ook de schittering van het vonkje in het dal.
Toon Hermans

Jacobuslezing donderdag 10 september
Mgr. Woorts over de eucharistie in de kunst
Mgr. Woorts, hulpbisschop van
ons aartsbisdom, neemt ons aan
de hand van een powerpointpresentatie mee op reis door de
kunstgeschiedenis en laat zien
hoe in de loop der tijd de
eucharistieviering is gewaardeerd
en afgebeeld. Dat doet hij met
veel kennis en enthousiasme.
Mrgr. Woorts heeft in Rome
christelijke kunst gestudeerd en
weet er veel over te vertellen. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen.
Datum: donderdag 10 september.
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur.
Locatie: Parochiezaal of kerk van Sint Jan, Haaksbergerstraat 253.
Kosten: vrije gift.
Opgave / reserveren: secretariaat@katholiekenschede.nl

Pastorale weekwacht
07 – 13 sept
14 – 20 sept
21 – 27 sept
28 – 04 okt
05 – 11 okt

Pastoraal werkster Berbée
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld
Pastoor Daggenvoorde
Pastor Rekveld
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06 41 25 25 58
06 39 17 04 07
06 20 87 48 66
06 39 17 04 07
06 20 87 48 66

Nieuws van het pastorale team
Met blijdschap wordt kennis gegeven van het feit dat Ans te Lintelo per 1
september voor 5 uur per week werkzaam is voor de parochies Jacobus de
Meerdere (Enschede) en Franciscus van Assisi (Haaksbergen e.o). Ans zal zich
ook in die parochies bezighouden met jeugd- en jongerenwerk en dat is haar
zeker toevertrouwd.
Op donderdag 10 september houdt mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht een
lezing over de eucharistie in de kunst. De lezing wordt gehouden in de St.Jan aan
de Haaksbergerstraat en als u de lezing wilt bijwonen, is aanmelden verplicht. Dat
kan digitaal via secretariaat@katholiekenschede.nl . De lezing begint om 19.30
uur en duurt tot ong. 21.00 uur.
Het pastoraal team studeert op mogelijkheden om de vieringen rond Allerzielen
en kerst ook in coronatijd door te laten gaan.
Vanuit datzelfde team ook de dringende oproep om de eigen
geloofsgemeenschap financieel te blijven ondersteunen via de actie Kerkbalans.

Stilstaan of vooruitgang
Wat zou op dit moment beter zijn?
Voor de vieringen in de kerk, voor de werkgroepen of
juist voor uzelf. Waar gaat uw voorkeur naar uit in deze
(helaas nog steeds) roerige tijden? Stilstaan? Of
vooruitgang?
Of wellicht een combinatie van allebei?
Persoonlijk vind ik de afwisseling van beiden wel prettig.
Dit jaar zou voor de pastoraatsgroep nl in het teken
moeten staan van vooruitgang. Door te verbinden,
gezamenlijk met alle werkgroepen, een goede toekomst tegemoet gaan. Met z'n
allen ervoor zorgen dat de vieringen weer meer bezocht worden. Energie en
enthousiasme krijgen van elkaar. We hebben nu ook weer een locatieraad. Een
vergadering met de pastoraatsgroep en de locatieraad moet nog komen, maar
ook hiermee hopen wij weer vooruitgang te boeken....
Maar toen kwam het coronavirus om de hoek kijken en werden we verplicht om
even stil te staan. Stilstaan en om ons heen kijken. Want wat is de natuur en ook
die stilte toch eigenlijk mooi. Wat is de mens ook mooi wanneer we een ander
helpen. Een klein gebaar kan zo ontzettend veel betekenen voor een ander. In de
stilte kijkend naar onszelf. En dat laatste doe ikzelf voornamelijk tijdens een
viering in de kerk. Daar vind ik de rust. En heel eerlijk, ik ben er lang niet iedere
viering bij. Misschien zou ik vaker moeten gaan.
Na een viering thuiskomen, bij een druk gezin en sociaal leven. Hopend iets van
deze rust over te brengen. En wanneer ik dan de volgende dag mijn jonge
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dochter in de ochtend vraag om heel even stil te staan zodat ik haar haren kan
fatsoeneren voor school, staat zij al dansend voor de spiegel en denk ik... al
dansend de dag tegemoet gaan is toch eigenlijk ook heel mooi. Dans, zing en
geniet, van het leven en van elkaar!
Namens de pastoraatgroep,
Feya Bakker

Bie Herry op ’t ketoor
De vieringen op de tweede zondag van de maand
verlopen tot dusver naar wens. Wel is er het dringende
verzoek aan kerkgangers om zich voorafgaand aan de
viering aan te melden, hetzij via de mail van het centraal
secretariaat Maria Vlucht (secretariaat@mariavlucht.nl)
of telefonisch bij ons eigen secretariaat waar u op
maandag- of woensdagochtend tussen 09.00-11.00 uur
gehoor vindt op nr. 4611232
De vieringen op de eerste vrijdag van de maand beginnen weer op 4 september.
Maarrrrrr,…de vieringen zijn niet in het parochiehuis, maar in de eigen kerk. En
het koffiedrinken na afloop, kan ivm de crisis ook nog even niet.
Het parochiehuis blijft waarschijnlijk nog dit hele kalenderjaar gesloten voor
groepen en dat betekent ook dat de traditionele vrijwilligersavond in oktober niet
door kan gaan.
Tijdens vieringen moet de 1 ½ meter regel echt gehandhaafd worden. Dus alleen
mensen uit eenzelfde huishouden bij elkaar in een bank.
Aan mensen die een uitvaartviering bijwonen, wordt dringend gevraagd om de
linten om de banken NIET te verwijderen. Ze zijn bevestigd voor ieders veiligheid,
geven aan dat de betreffende bank vrij moet blijven en zijn dus niet als versiering
gedacht.
De coördinator geeft aan dat de kerkbijdragen afnemen vooral agv het overlijden
van trouwe betalers, maar ook omdat de bijdragen sinds de invoering van de euro
niet verhoogd zijn door de parochianen. De uitgaven zijn daarentegen wel fors
gestegen. En dan heeft Herry ook nog eens een rekening op het kantoor
gekregen van enige honderden euro’s vanwege werkzaamheden in de vm
Martinuskerk……
We hebben in onze geloofsgemeenschap weer een locatieraad en dat betekent
dat onze gesprekjes met de coördinator, Herry Beernink, tot het verleden gaan
behoren. Uiteraard danken we hem van harte voor zijn bereidwilligheid en zijn
openhartigheid. De volgende keer zit op zijn plaats de voorzitter van de
locatieraad, Gerard Hammer.
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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.
In “Rondom de toren” van de Protestantse gemeente Glanerbrug lezen we dat het
leven op gang is gekomen en dat diensten geheel conform de RIVM-voorschriften
worden gehouden. De traditionele startdienst van het nieuwe seizoen vindt plaats
op zondag 20 september op het Oaseterrein aan de Dinkel. Daar, lekker in de
buitenlucht, kunnen de kerkgangers naar hartenlust meezingen en na afloop ook
genieten van een kop koffie. Als de weersomstandigheden het toelaten, vindt
daar ook de lunch plaats en kan vanaf dat terrein een mooie fietstocht naar de
kerk aan de Gronausestraat worden gemaakt. Hier wordt dan de barbecue
aangestoken. Maar, zo meldt het kerkblad, dit alles alleen als de weersomstandigheden dit toelaten. Helaas kan de jaarlijkse rommelmarkt in september
vanwege het virus nog niet doorgaan. Misschien in 2021 weer….
In Losser verscheen begin juli het parochieblad voor het eerst sinds de uitbraak
van het virus. Daarin valt te lezen dat de Paaskaars 2019 is overhandigd aan
Harry Klein Rot als dank voor zijn vele verdiensten voor de geloofsgemeenschap
ter plekke. Harry is voorganger in diverse vieringen, is lid van zowel de
locatieraad alsook van de pastoraatgroep, verricht kosterswerk en is actief binnen
de Lourdesgroep. Harry zelf dankt in een ingezonden stuk voor dit eerbetoon en
hij schrijft dat de kaars dagelijks bij Maria wordt aangestoken. De plaatselijke
MOV-groep roept kerkgangers op om alsnog de Vastenactie te steunen. Achter in
de kerk liggen de vastenzakjes en die kunnen, nadat ze gevuld zijn, in de
brievenbus van het parochiecentrum.
Uit Overdinkel wordt gemeld dat er t/m eind maart een bedrag van € 4.045,= aan
kerkbijdragen binnen kwam. De jaarlijkse Gerardusprocessie op 18 oktober wordt
dit jaar voor de 108e keer gehouden, zij het in aangepaste vorm. De eucharistieviering vindt plaats in de parochiekerk en hier is slechts plek voor 50 pelgrims. De
viering is wel via internet te volgen.
Redactie

Extra actie Kerkbalans in corona-tijd
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals wij gewend zijn,
missen wij als geloofsgemeenschap veel inkomsten. Er
loopt daarom momenteel een extra Actie Kerkbalans.
Uw steun is van harte welkom.
Maria Vlucht (Glanerbrug) NL86 RABO 013037 4946
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Een nieuw begin
Eerlijk is eerlijk, de viering van
zondagmorgen 9 augustus in onze kerk is
niet de eerste in het coronatijdperk. In juli
gingen voor het eerst de kerkdeuren weer
open voor een eucharistieviering, maar deze
tweede viering is om meer dan een reden
bijzonder. Pastoor Daggenvoorde staat die
ochtend in het portaal de gelovigen zó
enthousiast op te wachten dat het lijkt alsof
hij iedereen persoonlijk gaat omhelzen.
Gelet op de omstandigheden zit dat er niet
in en ook een ferme handdruk moet
achterwege blijven. De pastoor houdt het bij een “Van harte welkom!” en dat is
mooi genoeg. Marije Vinke is als lid van de pastoraatgroep present om alles in
goede banen te leiden. Zij toont zich een perfecte gastvrouw, die de kerkgangers
vriendelijk wijst op het contactformulier en op de pompjes met desinfectans. Ook
tijdens de viering houdt ze de gang van zaken nauwlettend in het oog en is zij
degene die aangeeft wanneer mensen te communie kunnen. En ook dat gebeurt
wederom op een uiterst vriendelijke manier met een brede glimlach. Vrijwilligers
hebben tijdens de kerksluiting de banken gemarkeerd waarop je niet mag zitten
en hebben pijlen op de grond geplakt voor de juiste looprichting. Langzaam maar
zeker komt het kerkvolk binnen. Verwachtingsvol en benieuwd wie er nog meer
de moeite hebben genomen om op deze bloedhete zondagochtend kerk te gaan.
Het herenkoor omlijst voor de eerste keer deze viering en ook voor hen is het een
memorabele viering. De bassen zitten gescheiden van de tenoren in de kerk en
oud-dirigent Koen Edeling is terug van weggeweest. Tijdens de viering wordt het
overleden koorlid Willie Röring herdacht. Willie overleed tijdens de “lock-down” en
van hem kon dus niet op de gebruikelijke wijze afscheid worden genomen.
Datzelfde geldt ook voor twee partners van (oud-) koorleden die afgelopen
maanden overleden. Bovendien herdenkt het koor oud-dirigent Christo Iliev, die
vorig jaar plotseling overleed tijdens zijn vakantie in Bulgarije. Ter nagedachtenis
aan hem zingen de heren het “Onze vader” in de
Byzantijnse versie. Pastoor Daggenvoorde neemt in de viering de tijd om uit te
leggen wat de coronamaatregelen inhouden en waarom hij de communie uitreikt
met een pincet en met een gezichtsmasker op. Het is een indrukwekkende viering
op die zondagochtend in augustus. De vele vrijwilligers, die achter de schermen
het mogelijk hebben gemaakt dat er weer gevierd kan worden hebben eer van
hun werk en Marije verdient een compliment vanwege de vriendelijke en
voorkomende manier waarop zij alles regelt. Het smaakt naar meer. En zo
oordelen ook de 50 aanwezigen die ochtend. Nu alleen nog dat lekkere kopje
koffie na afloop, en alles is bijna zoals het eens was.
Redactie.
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“Schouders eronder!
Er is genoeg te doen!”
Wat bezielt Gerard Hammer, onze
75-jarige gesprekspartner, om
opnieuw de kar te gaan trekken als
voorzitter van de locatieraad in
Glanerbrug? Zeker nadat- zoals
bekend- de leden van de locatieraad
eind 2018 besloten om na een
(diplomatiek gezegd) “verschil van
inzicht” met het pastoraal team hun
werkzaamheden te beëindigen.
Heeft Gerard Hammer niet al lang
en breed zijn sporen verdiend in
vrijwilligersland? En,… realiseert hij zich wel wat er allemaal op zijn pad gaat
komen? Vragen genoeg en op een zomerse middag zitten we (uiteraard op 1 ½
meter afstand) in de beschutte tuin aan de Beringstraat om op deze vragen een
antwoord proberen te krijgen. Gerard vertelt allereerst over hoe het tot deze
verrassende ontwikkeling is gekomen:
“Op de folder bij de actie Kerkbalans van dit jaar stond een oproep aan
parochianen om zich aan te melden als lid voor een nieuwe locatieraad. Leny
Kloppers heeft naar aanleiding van deze oproep een kritische brief geschreven
naar pastoor Daggenvoorde. Op persoonlijke titel. Laat dat duidelijk zijn. De
strekking van haar brief was dat als er eind 2018 gehoor was gegeven aan de
wens om met elkaar in gesprek te komen, dat dan de leden van de raad niet
waren opgestapt. Nou, die brief kwam aan en was aanleiding om in actie te
komen. Leny werd uitgenodigd voor een gesprek met pastoor Daggenvoorde en
met de vice-voorzitter van Maria Vlucht, Jan Olde Heuvel. Leny op haar beurt
stelde dat mijn aanwezigheid in dit gesprek van belang zou zijn en toen hebben
we een paar maanden geleden hier bij ons thuis een goed gesprek gehad. Het
werd een kritisch, maar vooral constructief gesprek waarin man en paard zijn
genoemd. Natuurlijk werden de knelpunten uit het verleden besproken, maar het
accent lag toch vooral op het hier en nu van de Glanerbrugse geloofsgemeenschap. Op het eind van dat gesprek vroeg Jan Olde Heuvel of wij bereid waren
om opnieuw zitting te nemen in de raad. Wij wilden daar eerst even over
nadenken en met dat voornemen en met de afspraak dat pastoor Daggenvoorde
mij over ons besluit zou bellen, gingen we uit elkaar.”
Enkele weken later zit pastoor Daggenvoorde, dit keer vergezeld van Carla
Berbee opnieuw bij Gerard Hammer aan tafel. Voor Carla is het van wezenlijk
belang dat er een goede samenwerking komt tussen de locatieraad en de
pastoraatgroep. Uiteraard is dat voor de gastheer een vanzelfsprekendheid en op
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het eind van dat gesprek krijgt hij het verzoek om het voortouw te nemen bij het
samenstellen van een nieuwe locatieraad. Het antwoord van Gerard daarop is
positief, want:
“Kijk, je kunt wel in je frustratie blijven zitten en zeggen: “Barst er maar mee!”,
maar zo zit ik niet in elkaar. Je moet ook kijken naar de toekomst van de
geloofsgemeenschap van Glanerbrug. Eigen belang telt niet, het belang van die
geloofsgemeenschap moet voorop staan. Dat vind ik en dat vindt Leny ook. Toen
zijn we naar Mien Besseler gegaan en gelukkig wilde die ook weer meedoen.
Mien blijft verantwoordelijk voor het parochiehuis en voor het kerkhof en daar zijn
we blij mee. Herry Beernink heeft aangegeven dat hij niet in de raad wil, maar wel
dat hij bereid blijft om de administratie en de financiën te blijven doen en de raad
hierover periodiek te informeren. Dat is een goede zaak. Ook Jaap van de Vegt
blijft bereid om ons te helpen met zaken die betrekking hebben op het onderhoud
van de gebouwen en Trudy Nijhuis blijft de notulen verzorgen en een deel van de
correspondentie doen. Deze drie toezeggingen, van Herry, Jaap en Trudy, geven
ons het vertrouwen dat we op een verantwoordelijke manier dienstbaar kunnen
zijn aan de geloofsgemeenschap Glanerbrug. Daarnaast moeten in dit verband
ook de namen genoemd worden van Leo Elferink, Louis Alferink, Lidy Weber,
Annie Teggeler, Henk Harmsen en Ben Reinink die allemaal van onschatbare
waarde zijn door hun vele werkzaamheden in en rondom de kerk en de pastorie.
Ook hun grote inzet maakt dat wij het volste vertrouwen hebben in de toekomst.”
Gerard Hammer gaat nu op zoek naar versterking van de raad, omdat een raad
van 3 personen wel erg krap is. Deze zoektocht levert resultaat op en een
duidelijk opgeluchte Gerard Hammer vertelt:
“Een locatieraad van drie personen is inderdaad te mager, zeker ook omdat we
allemaal een dagje ouder worden. Ik ben dan ook heel blij dat we Marcel Brueker
bereid hebben gevonden om lid te worden van de locatieraad. Marcel is binnen
Avanti-Wilskracht bepaald geen onbekende en heeft daar vele jaren heel veel
werk verricht. Ik heb hem bij Avanti leren kennen als een heel betrokken kerel, die
niet terugschrikt voor uitdagingen. Marcel is gepokt en gemazeld is het
bestuurlijke werk. We zijn er dan ook vast van overtuigd dat Marcel een
meerwaarde heeft en dat we veel aan hem zullen hebben. Een specifiek
beleidsterrein hebben we nog niet voor hem; ik heb hem al de “algemeen-adjunct”
genoemd, maar Marcel kennende wil hij (bijna) alles wel aanpakken.”
Het Glanerbrugse kwartet is inmiddels benoemd voor een periode van 4 jaar en
daarmee telt ook onze geloofsgemeenschap weer volledig mee binnen Maria
Vlucht. Over de fouten uit het verleden die tot de breuk van 2018 hebben geleid,
is Gerard Hammer duidelijk:
“Het heeft geen zin om daar lang bij te blijven stilstaan. Ik heb geleerd dat het
blijven communiceren met elkaar van het grootste belang is. Er zijn goede
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afspraken gemaakt met het pastorale team en met het parochiebestuur. Voor ons
geldt nu alleen: Schouders eronder! Er is genoeg te doen!”
Dat laatste lijkt een behoorlijk understatement, gelet op de uitdagingen die de
nieuwe raad te wachten staat. Immers, “Herry van ’t kantoor” heeft al meerdere
keren aangegeven dat de bodem van de schatkist in zicht is en het schrikbeeld
van kerksluiting doemt daarmee steeds duidelijker op. Ook het teruglopende
aantal vrijwilligers baart zorg evenals het afnemende kerkbezoek. Weten de leden
van de raad eigenlijk wel waaraan ze beginnen?
“Tsja,…kijk al die dingen die jij nu noemt, speelden natuurlijk ook al voor de breuk
van 2018. Dus ze overvallen ons niet. Wat de invloed van de corona-crisis
moeten we ook nog maar afwachten. Het kan heel goed zijn dat die crisis ook van
invloed zal zijn op kerksluitingen in het hele land. Gelukkig zijn er nog geen
signalen die wijzen op kerksluiting in Glanerbrug. Wat het geld betreft, is het een
illusie om te verwachten dat parochianen die nu al keurig hun kerkbijdragen
betalen, veel meer zullen gaan bijdragen. Ik wou dat het zo was of dat we op
andere manieren geldbronnen kunnen aanboren. Het onderhoud van onze
gebouwen kost handenvol geld. Geld dat er niet is en dat ook niet binnenkomt.
Dat besef breekt bij de meeste mensen door, is mijn idee. Tegelijk is er ook bij
iedereen die ik hierover spreek de zorg om de kerk te behouden als plek waar we
kunnen blijven samenkomen om te bidden en om het geloof te beleven.”
Het aanboren van financiële bronnen, zorgen voor het behoud en onderhoud van
het kerkgebouw en de werving van voldoende vrijwilligers om de
geloofsgemeenschap in stand te houden; het zijn stuk voor stuk fikse
aandachtspunten voor de locatieraad. De vier bestuursleden: Mien Besseler,
Leny Kloppers, Gerard Hammer en Marcel Brueker, hebben geen gemakkelijke
taak. Ze steken behoorlijk de nek uit en dat getuigt van moed. Het getuigt ook van
betrokkenheid om na de clash van 2018 opnieuw de kar te willen trekken en dat
verdient respect. Gelukkig weten ze zich gesteund door een groep enthousiaste
en noeste werkers achter de schermen. Van harte wensen wij de leden van de
locatieraad veel wijsheid toe en de kracht om vol te houden.
Redactie.

Opgave Vormselvoorbereiding
U kunt tot 6 september uw zoon of
dochter opgeven voor de
voorbereiding op het Vormsel via de
website van de Jacobusparochie te
Enschede. Dit jaar zal het programma
alleen in Enschede worden
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aangeboden, maar kinderen van groep 8 of hoger uit andere parochies zijn ook
welkom om mee te doen. De Startavond voor vormelingen én hun ouders vindt
plaats op maandag 21 september van 18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de
Sint Jan aan de Haakbergerweg 253 te Enschede.

Opgave Eerste heilige Communie
We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan
de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, hun kinderen
liefst vóór 19 oktober op te geven via de website van hun eigen
parochie. U vindt alle informatie incluis de planning op de
website van uw eigen parochie. De Startavonden voor ouders
vinden plaats vanaf eind oktober. De eerste ouder-kindbijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag 21 november.

Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin
Kloosterweekenden november, januari en juni

Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en
‘ongelovigen’ een weekend naar het klooster in Megen. En telkens weer is het
verrassend wat het met mensen doet. Je bent er even helemaal tussen uit, in een
andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven.
De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los
en kan nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven.
Het weekend staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te
Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We
eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen
programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen
op de zaterdagavond… Ook in Coronatijd zijn we bij de broeders van harte
welkom en zal het meeste zijn, zoals we het gewend zijn.
Begeleiders: pastoraal werker
Frank de Heus en drs. Frank
Beuger.
Data: vrijdagavond 6 t/m
zondagmiddag 8 november
2020 én 25 t/m 27 juni 2021
(voor wie jonger dan 50 jaar is)
én vrijdagavond 22 t/m zondag
24 januari 2021 (voor alle
leeftijden). Kosten: € 70,00.
Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of tel. 06 300 98 833.
Aantal deelnemers: maximaal 10.
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K.V.G. “VROUWENGILDE GLANERBRUG”
Het doorgaan van de volgende activiteiten is afhankelijk van
ontwikkelingen a.g.v. het Coronavirus. (volg hiervoor de
berichtgeving in de media of bij één van onze bestuursleden)
Activiteiten K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug"., bestaande uit 75 actieve leden:
(waarop ook bij diverse activiteiten niet-leden van harte welkom zijn, t.w.:
wo. 9 sept. aanv. 19.00 uur: Openingsviering in onze parochiekerk m.m.v.
Pastor Carla Berbee, aansluitend hierop zal de avond in het parochiehuis worden
voortgezet door dhr. Derk te Riet alias "Dorus"", die met ons terug gaat naar de
jaren 50 en 60. Er zal dus heel wat herkenbaars voorbij komen, hetgeen borg
staat voor een ontspannende gezellige avond.
wo. 7 okt. aanv. 19.30 uur: lokatie. parochiehuis. met als thema: "Voltooid
leven"? met als doelstelling - informatieavond via power- point presentatie door
de N.V.V.L: Nederlandse Vereniging Vrijwillige Levenseinde.
De N.V.V.L. is er voor hulp aan iedereen die waardig wil sterven.
Er wordt gestreden voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet en hulp
gegeven aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Ok wordt er
informatie gegeven over de beslissingen rondom het levenseinde, de
wilsverklaring en de vraag of euthanasie bij o.a. dementie mogelijk is. Al deze en
meerdere facetten over dit voor velen, gevoelig onderwerp zullen aan de orde
komen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van
een discussie, met dien verstande dat ieder zijn mening gerespecteerd zal
moeten worden en dat een ieder die wil, kans krijgt zijn vraag te stellen. De avond
zal gepresenteerd worden door dhr. Jon Bos medewerker van de N.V.V.L.
Ook niet-leden zijn voor zowel dd. 9 september als 7 okt. van harte welkom om
deze avonden bij te wonen en betalen 3,-- euro excl. koffie/thee en of een
drankje. Einde van beide avonden ca.22.15 uur.
Geplande activiteiten voor onze leden: di. 20 oktober, aanv. 19.00 uur
Modeshow bij Modehuis Judith aan de Schoolstraat te Glanerbrug.
di. 27 okt. De jaarlijkse ledendag van het district Twente bij zalencentrum Frans
op den Bult, te Deurningen met als thema:
Een kijkje achter de schermen van het Vaticaan door Wilfred Kemp,
presentator bij o.a. KRO- NPO TV vanuit Rome en o.a. Kruispunt. na een
uitgebreide lunch zal het programma 's middags worden voortgezet door het
bekende muziek en dans duo "Brothers Two”. Opgave onder betaling van 20,-euro t/m maandag 19 oktober bij Mevr. Mersmann, niet leden zijn ook van harte
welkom, zij betalen 25,-- euro. Nadere mededelingen hierom trend volgen op één
van onze avonden.
Meer informatie: Frouwke Velthuis-Renshof, voorz./secr. tel. 053-4615387
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Te koop in Losser …
Het voordeel van de vakantie (en zeker in
coronatijd) is dat je jezelf meer tijd gunt om te
lezen. En dat had ik dus ook met de laatste editie
van de parochiekrant. In het stukje van onze
coördinator, Herry Beernink, las ik iets dat me aan
het denken heeft gezet. Het ging over de
opmerking dat op de leegstaande Martinuskerk graffiti was aangebracht die door
een gespecialiseerd bedrijf moest worden verwijderd.
De kosten van deze verwijdering en ook van andere lasten (OZB, onderhoud,
oplossen van storingen etc.etc) moeten ook door onze Glanerbrugse
geloofsgemeenschap worden opgebracht, zo begreep ik uit het verhaal. Da’s
goed waardeloos! Hier in Glanerbrug zit geen geldpakhuis van Dagobert Duck
waaruit we kunnen putten en het geld dat nu naar een nutteloos en leegstaand
gebouw gaat, kunnen we heel goed zelf gebruiken.
Wat het geheel nog veel wranger maakt is het feit dat er voor het kerkgebouw in
Losser serieuze belangstelling bestond en nog steeds bestaat. Zo begreep ik uit
diverse wandelgangen. Dan zou je als parochiebestuur toch denken: “Verkopen
die handel! En rap wat!” Een leegstaand gebouw kost alleen maar geld. Veel geld
zelfs en dat ook nog eens iedere maand opnieuw. Waarom ons bestuur nog niet
tot de verkoop is over gegaan, weet ik niet. Ik heb het parochieblad van Losser er
op nageslagen, maar daarin is helemaal niets over deze materie te vinden. Ook
onze coördinator weet van niets. Vreemd toch?
Het parochiebestuur van Maria Vlucht hult zich wat dit aangaat in een deken van
stilzwijgen. We komen dus niet te weten of men het gebouw gaat verkopen. Of
men het überhaupt wel wil verkopen. Zo nee, waarom niet. En zo ja, voor welk
bedrag. Nou heb ik geleerd dat je een broedende kip niet mag storen en ik
vermoed dat er met ons bestuur iets dergelijks aan de hand is. Kijk, dat er ook in
Losser slimme geesten wonen, snap ik. Dat ons parochiebestuur slimmeriken in
haar gelederen heeft, lijkt me eveneens voor de hand liggend. Wellicht zijn onze
bestuursleden met een ongelooflijk slim plan bezig en houden ze zich alleen voor
de buitenwereld nog aan het aloude: “Kump oet Losser, wet van niks!” adagium.
Maar omdat het ook over geld gaat dat in Glanerbrug bijeengebracht wordt, vind
ik dat ons bestuur wel eens een keer opening van zaken mag (en moet) geven.
We houden het voor u in de gaten vanaf de achterste bank.
Tot zover,
Japie
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Parochie-informatie en contactadressen
Pastorie:

Herenkoor:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend van
ma t/m 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, Lenie Kloppers en Marcel
Brueker (tel. 4613746)

Jongerenpastoraat:

Kerkbijdragen:

Kinderpastoraat:

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

Carla Meekes, tel. 4615630

Ans te Lintelo, tel. 5387396

Lourdeswerk:
Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:
tel. 4611232

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:

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

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede
06-40193758, vincentiusglanerbrug@outlook.com
Misdienaars:
Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Parochiehuis:

Begraafplaats Glanerbrug:
Mien Besseler, tel. 4611530
Louis Alferink, tel. 06 48152085
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Beheerder: B. Gulden,
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

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

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

Dameskoor:
Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:

R.K. Basisscholen:

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

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

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

Belangrijk
- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
- Pastor 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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