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Ootmarsumsestraat 9
7572 AA Oldenzaal

Telefoon 0541-515736

Ootmarsumsestraat 9
7572 AA Oldenzaal

Telefoon 0541-515736

ROB EN RAGONDA ROUWHORST

Telefoon 0541-572072

Winkelcentr. “De Thij” 0541-539353

Specialist in:
 sportieve elektrische fietsen
 trekking - en vakantiefietsen
 advies, reparatie, onderhoud

www.lifestyle-bikes.nl

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL - TABAKORIE

Telefoon 0541-512263
email:

wijnhandel.desmorre@planet.nl

Beeld & Geluid
Verkoop & Reparatie
Telefoon 0541-515120

Tel. 0541-512923

Denekamperstraat 50
7573 GD Oldenzaal

Telefoon 0541-513227

Kerkstraat 18
7571 EE Oldenzaal

0541-532553
info@ouderaadskelder.nl
www.ouderaadskelder.nl

Voor al uw glas- en schilderwerk
Wandafwerking

Wij zijn de gehele dag geopend tot 8 uur: ‘s avonds

AMIKAPPERS.NL
OPENINGSTIJDEN: MA-WO  9-18 u.

DO-VR   9-20 u.
ZA         8-17 u.

Tel.: 0541-521070
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Parochie H. Plechelmus 
Pastoresteam

Pastor M. Grote pw, Frankenkamp 14, 
7597 MX Saasveld, tel.: 074-8510866,
e-mail: pw.m.grote@gmail.com

Pastor C.F.M. Janssen-De Ridder pw, Bataafsekamp 2,
7551 HN Hengelo, tel.: 06-53715635,
e-mail: cfmjanssen@versatel.nl

Pastor B.H.M. Reerink pr, Gasthuisstraat 10,
7571 CC Oldenzaal, tel.: 0541-530291,
e-mail: pastor.b.h.m.reerink.pr@home.nl

Pastor M.H. Zeinstra aa pr, Oranjestraat 2, 
7596 LA Rossum tel: 0541-625203, 
e-mail: m.zeinstra@hetnet.nl

Geloofsgemeenschap Plechelmus en Antonius

Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal
  tel. 0541-512467
Openingstijden:  vrijdag  10-12 uur,
  dinsdag en donderdag 15-17 uur
E-mail:   Plechant@xs4all.nl
Website : www.Plechelmusbasiliek.nl
Bankrelaties: Antonius: Rabo. 13.91.71.797
  Plechelmus: Rabo. 13.91.17.431

Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid

Secretariaat: Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal
  tel. 0541-512532
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-11 uur,
E-mail:   hdrieeenheid@hetnet.nl
Bankrelaties: Rabo. 13.91.71.665

Geloofsgemeenschap Emmaus

Secretariaat: Johanna van Burenlaan 224
  7576 AW Oldenzaal, tel. 0541-513833
Openingstijden: donderdag en vrijdag 9-11 uur, 
E-mail:   emmausthij@hetnet.nl
Bankrelaties: Rabo. 13.91.89.963

Geloofsgemeenschap Maria

Secretariaat: Burgemeester Wallerstraat 88
  7574 AT Oldenzaal, tel. 0541- 513114
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-12 uur
E-mail:  secr-mariaparochie@hetnet.nl
Bankrelaties: ABN-Amro. 59.55.10.183

Centraal Secretariaat / Administratie

Website:  www.plechelmusparochie.nl
Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal
  0541-530485
Openingstijden: woensdag 13.00-16.00 uur,
  maandag t/m donderdag 8.30-12.00 uur
E-mail:  secretariaat@plechelmus.nl

Administratie: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal
  0541-533716
Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.30-11.30 uur
E-mail:  administratie@plechelmus.nl

Inleveren kopij
De volgende Kerktijd zal verschijnen op 29 oktober en loopt 
tot 9 december. Kopij moet voor vrijdag 30 september, 12.00 
uur binnen zijn bij de redactie, p/a Kruisstraat 9, 
7573 GJ Oldenzaal, bij voorkeur per mail: kerktijd@live.nl. 
Als u beeldmateriaal geplaatst wilt hebben, deze in jpg be-
stand (niet in Word) aanleveren. De redactie houdt zich het 
recht voor om aangeleverde stukken in te korten.

COLOFON
‘Kerktijd’ is het blad van de Oldenzaalse locaties 
van de Parochie H. Plechelmus.

Redactieadres : Stedelijk parochieblad Kerktijd
  p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal
  E-mail: kerktijd@live.nl

Redactie Kerktijd : Annie Agterbos, Magda Kienhorst, 
  Diane Groeneveld, Wim Everink, 
  Jan van Rugge, 
  M. Grote (namens pastoresteam) 
Eindredactie : Ton Agterbos
Fotograaf : Richard Hofsté
Vormgeving-DTP : Hans Brand
Drukkerij : Verhaag Enschede

Bankrekening : 1341.55.637 t.n.v. Parochie H. Plechelmus te 
  Oldenzaal inzake stedelijk parochieblad te 
  Oldenzaal

Bezorging:
Kerktijd wordt in de Oldenzaalse locaties bezorgd door vrijwilligers. 
Mocht u Kerktijd een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dit 
melden bij uw parochiesecretariaat.

Elke morgen om 08.00 uur: telefonisch 
bereikbaar voor dringende pastorale zaken: 
Pastor B.H.M. Reerink pr., tel. 0541-530291.
(Bij geen gehoor kunt u de andere leden van 

het pastorale team benaderen.)

Rozenkransmaand
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Woensdag 17 augustus was het dan 
zover: de kapel was gevuld met een 
kleine honderd zusters, verzorgend 
personeel, leiding, het bestuur van de 
congregatie, een vertegenwoordiging 
uit de landen waar de congregatie nu 
bloeit, Indonesie en Afrika. Ook de 
burgemeester van Amersfoort was 
aanwezig. Deze laatste roemde in zijn 
toespraak het voor Amersfoort en 
wijde omgeving belangrijke spirituele 
en onderwijskundige werk van de zus-
ters van O.L.Vrouw. 
 
Hoewel mijn tante thans aan het 
genieten is van haar veertigste pensi-
oenjaar, werkte zij vanaf haar negen-
tiende in het onderwijs in Amersfoort, 
Enschede en Groningen. Daarnaast 
was zij vele jaren lid van het kapittel 
van de congregatie, was zij moeder-
overste, hoofd der school en maakte 
zij deel uit van vele besturen binnen 
en buiten de kerk.
 
Haar geheim en spiritualiteit gaf zij 
onlangs in een interview prijs: ''Zo-
lang ik leef en mij herinner, had ik een 
levende band met Christus.   Ik ging 
met Hem om als zat Hij naast mij."
Veel heb ik gehad aan wat ik zelf 
thuis heb ervaren, in het bijzonder de 
sterke invloed die een moeder in de 
opvoeding van de kinderen heeft. Veel 
is er in de loop van die 85 jaren in de 
kloosters veranderd, veranderingen 
die nodig waren, zo zegt mijn tante in 
haar interview.
Er waren veel onnodig strenge regels, 
vooral ook regels die in strijd waren 

Zou God tevreden over mij zijn?

Woensdag 17 augustus 2011 was het 85 jaar geleden, dat de oudste zus van mijn vader, 
haar plechtige kloosterprofessie deed bij de Zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort.
Mijn tante is 104 jaar oud, helder van geest en lichamelijk nog redelijk mobiel - wel be-
weegt zij zich voort met behulp van een rollator op aanbeveling van de verzorging van 
het kloosterverzorgingshuis Agnietenhove in Amersfoort. Zij belde mij onlangs nog op 
en vroeg of het naast het drukke parochiepastoraat nog wel mogelijk was die ochtend 
van de 17e augustus de eucharistieviering te verzorgen in de kapel van de zusters aan 
de Zuidsingel.
Ik kon haar geruststellen, die dag had ik geen geplande verplichtingen in de parochie 
H.Plechelmus.

met de menselijkheid. Doordat zij 
vele keren gekozen werd in de leiding 
van de congregatie, heeft zij kunnen 
bijdragen aan die veranderingen. 
Prachtig hoe zij in dat interview ook 
zichzelf de vraag stelt:
''Zou God tevreden over mij zijn... ik 
bid dikwijls... Lieve Heer zit ik op de 
goede weg?
Het blijft ook altijd een onzekerheid, 
geen mens weet hoe het verder gaat....

Ik dacht bij mezelf...die vraag...die 
vraag zou veel vaker gesteld mogen 
worden:
“ZOU GOD 
TEVREDEN OVER MIJ ZIJN?...” 

Pastor B.Reerink

Geluk?
Dat krie’j a’j’t

vótgewt

De vacanties zitten er op; we 
zijn met hernieuwde energie aan 
een nieuw werkjaar begonnen. 
Dat is ook te merken aan de 
hoeveelheid ingezonden kopij. 
Het Parochiebestuur roept zijn 
parochianen op tot deelname aan 
de actie om met behulp van de 
moderne sociale communicatie-
media tot een hechte gemeen-
schap uit te groeien. Grote 
aandacht is ook besteed aan het 
verscheiden van de bij velen zeer 
geliefde pastor Theo Siegmund. 
De kerkelijke plechtigheden in 
het kader van de afsluiting van 
het schooljaar en van de opening 
van het nieuwe, zoals gevierd in 
de R.K. Daltonschool ‘De Bon-
gerd’ , bewijzen hoe het onder-
wijzende personeel zich inzet 
voor de godsdienstige opvoeding 
van hun pupillen. Teleurstelling 
werd gewekt, doordat in het vo-
rige nummer de vormelingen van 
de Drieëenheidkerk – door een 
misverstand binnen de redactie - 
niet genoemd werden. Dat wordt 
in dit nummer rechtgezet.
Op het gebed van de zangkoren 
is een en ander in beweging: 
het Parochiebestuur promoot 
het nieuwe jongerenkoor ‘VOF 
De Hof’ van Jan Schoenaker, het 
jongerenkoor ‘Passe Partout’ 
viert half september zijn 30-jarig 
bestaan en in de Mariakerk heeft 
het dameskoor met 87% van de 
stemmen besloten te fuseren met 
het gemengde koor.
Jongeren worden op allerlei ma-
nieren opgeroepen tot een meer 
bewuste beleving van het geloof 
en in lijn daarvan tot actieve 
deelname aan het kerkewerk: 
een ‘Top Ten Event’ in Raalte, 
een ‘Rondje cultuur’, ‘Nightfever’-
manifestaties en reünies her en 
der van de Wereldjongerendagen 
in Madrid van afgelopen zomer. 
Dat alles stemt tot hoop en ver-
trouwen voor de toekomst van 
de geloofsgemeenschappen in 
Oldenzaal en Twente Dat neemt 
niet weg, dat vele ouderen nog 
zitten met een heel wat negatie-
ver beeld daaromtrent. Daarop 
zinspeelt Martin Grote in zijn 
‘Beeldmeditatie’ . Maar hij wijst 
daarin ook een weg: steek uw 
hand in eigen boezem, kijk in de 
spiegel en neem een besluit…

Ton Agterbos, eindredacteur 
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“Tot mijn grootste spijt en met de toe-
stemming van mijn parochie maak ik de 
dood van de kerk te Yonderton bekend. 
De uitvaartviering zal plaatshebben op 
zondag om 11.00 uur. Herbert Wright, 
pastoor. ”  

Deze overlijdensadvertentie in de 
krant zorgde niet alleen voor hevige 
discussies, maar ook voor een bom-
volle kerk. Pastoor Wright opende de 
dienst op de preekstoel: 
“Beste parochianen, u hebt me uw 
overtuiging duidelijk gemaakt dat 
onze kerk dood zou zijn. En u ziet 
ook geen kans op herleving. Voor een 
laatste keer zou ik uw mening op de 
proef willen stellen. Loopt u alstu-
blieft allemaal langs de kist die hier 

Een buitengewone
uitvaartdienst

voor het altaar staat  en 
kijkt u heel goed naar de 
overledene. Daarna ver-
laat u de kerk door het 
zuiderportaal. Uitein-
delijk zal ik de viering 
alleen afsluiten. Zouden 
sommigen wellicht van 
mening veranderen, 
dan vraag ik hen door 
het noorderportaal weer 
binnen te komen. In plaats van de 
uitvaartdienst zou ik namelijk in dit 
geval een dankviering willen hou-
den.” De priester ging naar de kist en 
opende de deksel, en er kwam onmid-
dellijk een grote processie op gang. 
Allen wilden toch wel de dode kerk 
in de kist zien liggen, en de mensen 
waren ontzettend benieuwd naar het 

lijk. Plotseling ging het noorderportaal 
open en een geweldige massa mensen 
kwam de parochiekerk binnen. Ieder-
een die voor de kist had gestaan, had 
namelijk in een grote spiegel gekeken 
en zijn eigen gezicht gezien.

Martin Grote
(Bron: Zielfelder ru 7/8, Katholischer 
Religionsunterricht für Gymnasium und 
Realschule, München 1977)

Exterieur van de verwaarloosde kerk van Camp Hitfeld in Aken.

Zoals u ziet, is de agenda van ons pas-
tores ook in de vakantieperiode niet 
leeg gebleven:
- Op 9 juli introduceerde pastor 

Grote vier nieuwe misdienaars in 
de Drieëenheidkerk, en op 10 juli 
begeleidde hij de Ermlandse bede-
vaart naar Königstein/Taunus.

- De pastores Reerink en Grote 
vergaderden op 12 juli samen met 
catecheet Jos van Remundt over 
een nieuwe vormgeving van de 
Eerste-H.-Communievoorbereiding 
in onze geloofsgemeenschappen.

- Woensdag 13 juli namen pastor 
Reerink en het dagelijks Bestuur 
van de  Parochie H. Plechelmus in-
formeel afscheid van het bestuurs-
lid de heer H. Maartens en advise-
rend lid mevrouw R.van Marle.

- Op dezelfde avond nam pastor 
Zeinstra in de Cocer  te Rossum aan 
een parochiebrede bijeenkomst van 
de MOV deel.

- Zaterdag 16 juli en zondag 17 juli  
gingen de pastores Reerink, Zein-
stra, Grote en Janssen voor in de 
plechtigheden bij gelegenheid van 
het Plechelmusfeest in de basiliek

- Dinsdag 19 juli nam pastor Reerink 
deel aan het overleg met de Stich-
ting Ziekentriduüm over het te 
houden triduüm van 4 en 5 oktober.

- Op 20 juli vergaderden pastor 
Zeinstra, Marianne Siers en Anita 
Scholte Lubberink met alle contact-

personen die zich bezighouden met  
bedevaarten (Lourdes, Kevelaer, 
Banneux ) in onze geloofsgemeen-
schappen van onze parochie van de 
H.Plechelmus.

- Woensdagavond 31 juli kwam 
voor de derde keer de werkgroep 
samen die onder leiding van pastor 
Reerink werkt aan de samenstel-
ling van het nieuwe boekje voor de 
avondwakes.

- Op 1 en 2 augustus namen we 
tijdens een avondwake en een 
uitvaartplechtigheid afscheid van 
emeritus pastoor Th. Siegmund. 
Pastor Reerink ging voor in de eu-
charistieviering op dinsdagmiddag 
2 augustus.

- Donderdag 4 augustus kwam op 
uitnodiging van pastor Reerink de 
werkgroep samen die voor de stad 
Oldenzaal werkt aan een nieuw 
boekje voor de avondwakes.

- Zondag 14 augustus ging pastor 
Reerink ‘s middags voor in het 
rozenkransgebed bij de Maria-
kapel aan het Losserse Voetpad. 
Een kleine veertig mensen waren 
aanwezig.

- Maandagavond 15 augustus ging 

pastor Reerink voor in de eucharis-
tieviering bij gelegenheid van het 
Hoogfeest van Maria Tenhemelop-
neming in de Mariakerk te Berg-
huizen. Enkele honderden mensen 
bezochten deze viering.

- Op  woensdag 17 augustus ging 
pastor Reerink voor in een eu-
charistieviering bij de zusters van 
O.L.Vrouw van Amersfoort bij gele-
genheid van  het kloosterjubileum

 van zijn tante (104 jaar oud). Het 
was 85 jaar geleden dat zij intrad.

- Zondag 21 augustus reikte pastor 
Reerink tijdens de eucharistievie-
ring in de Drieëenheidskerk de Wil-
librordplaquette uit aan voormalig 
koster  en collectant de heer Jan 
Olde Wieverink.

- Zaterdag 27 augustus begeleidde 
pastor Grote de Twentse processie 
naar Kevelaer.

- Op 5 september verzorgde pastor 
Grote in de Emmauskerk voor de 
onder- en bovenbouw van basis-
school “De Maten” twee openings-
vieringen voor het nieuwe school-
jaar.

Namens het pastoresteam wens ik 
ons allen na afloop van een hopelijk 
mooie en rustige vakantieperiode een 
goede nieuwe start toe, zowel met ons 
werk als ook met onze inzet voor de 
parochie H. Plechelmus!
     
Pastor Martin Grote pw

Periode juli-augstus 2011
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De geloofsgemeenschap was vroeger 
meer een gemeenschap dan nu. Vrij-
wel alle gelovigen troffen elkaar bij de 
zondagsvieringen en veel verenigin-
gen waren katholiek, zelfs parochie-
gebonden. Het geloof en de parochie 
functioneerden als het cement van de 
gemeenschap in dorp of stadswijk.
Dat is heel wat veranderd. Veel minder 
parochianen komen naar de weekend-
vieringen en ook op andere momen-
ten komen ze elkaar nog weinig tegen. 
Maar een geloofsgemeenschap is al-
leen een gemeenschap als de leden er-
van elkaar ontmoeten en tot handelen 
in het licht van het evangelie weten 
te inspireren. Dan moeten ze zich wel 
thuis voelen in zo’n gemeenschap, er 
iets aan hebben en het gevoel hebben 
er een zinnige bijdrage aan te kunnen 
leveren.
Het internet functioneert voor veel 
mensen als een ontmoetingsplaats. 
Dan heb ik het niet over de websites 
waar veel mensen zich uitleven in 
het beledigen van anderen. Er zijn 
ook ontmoetingsplaatsen waar je lid 
van kunt worden en waar ook enig 
toezicht is op de manier waarop je de 
ander daar bejegent. Denk dan aan 
groepen op Hyves, Facebook, Twitter, 
Linkedln, enzovoorts. Het leuke is dat 
zulke ontmoetingen op die plaatsen 
vaak leiden tot een lijfelijke ontmoe-
ting. De meeste mensen op deze zoge-
naamde sociale netwerken zijn tussen 
de 25 en 40 jaar.

Plechelmus op 
Hyves, Facebook, 
Linkedln… 
De Plechelmusparochie wil proberen 
via die media contacten te leggen en 
te houden met parochianen. Niet om 
het daarbij te laten, maar om op die 
manier op termijn te bereiken  dat we 
elkaar ook echt ontmoeten om samen 
te bidden, te discussiëren of in actie 
te komen. Dan zullen de mensen in de 
eerste plaats te weten moeten kunnen 
komen, waar ze de parochie op die 
netwerken kunnen vinden en waar ze 

Band met de parochie 
verstevigen door te 
twitteren?

zich moeten aanmelden. Dan moeten 
ze  kunnen merken dat het de moeite 
waard is om er regelmatig te komen, 
omdat er bijvoorbeeld voor hen 
belangrijke informatie te vinden is. 
Vervolgens zullen ze langzamerhand 
mee moeten gaan doen met discus-
sies, ideeën voor bijeenkomsten gaan 
ontwikkelen en aan die bijeenkomsten 
deelnemen.
Het is dus geen kwestie van een leuke 
website bouwen, maar van de benade-
ringswijze afstemmen op de doelgroe-
pen. Kinderen vragen bijvoorbeeld om 
een andere benadering dan ouders 
met jonge kinderen of mensen die aan 
het vereenzamen zijn.

Bij het bepalen van de doelgroepen, 
van de doelen en van de media die 
daarvoor kunnen of moeten worden 
ingezet, worden we geholpen door 
drs. Robin Effing van Saxion. Met een 
team zorgt hij ook voor tussentijdse 
voortgangscontrole. We hebben al een 
leuke en inspirerende kennismakings-
bijeenkomst gehad.
Zin om mee te denken of om - op 
welke manier ook - mee te doen? Geef 
u dan op via plechelmus@socialpower.
nl en u wordt op de hoogte gehouden 
van wat er allemaal staat te gebeuren.

John Vollenbroek 
(lid parochiebestuur)

Van 28 april t/m 5 mei 2012 orga-
niseert het Aartsbisdom Utrecht 
wederom, als in 2009, een diocesane 
bedevaart naar Lourdes per TGV, 
vliegtuig of  bus.
Een team in de parochie van de H. 
Plechelmus, aangestuurd door de da-
mes Marianne Siers en Anita Scholte 
Lubberink, heeft een promotie-
campagne opgezet: 

1. Op zondag 9 oktober 
a.s. te 19.00 uur zal een 
Mariavespers worden ge-
houden in de Oldenzaalse 
Plechelmusbasiliek, waar-
in de aartsbisschop Mgr. 
W. Eijk zelf zal voorgaan en 
die bedoeld is als opening van 
de promotiecampagne voor de 
diocesane bedevaart. Tijdens de 

Bedevaart 
Lourdes 2012 
Aartsbisdom 
Utrecht

vespers wordt een collecte gehou-
den voor de Lourdesbeweging. 

2. Genoemde dames verzorgen op 
woensdag 26 oktober a.s. een voor-
lichtingsbijeenkomst achtereen-
volgens  te Oldenzaal in ‘De Molen-
kamp’ om 15.00 uur en te Rossum 
in Café Hutten om 19.30 uur.

Voor verdere inlichtingen kunt u de 
flyer raadplegen en/of telefonisch 
contact opnemen met de beide dames 
op de nummers 06-51888514 
(Mevr. M. Siers) en 06-83101235 
(Mevr. A. Scholte Lubberink).



  7

Van oudsher wordt oktober in de 
katholieke traditie de maand van de 
rozenkrans genoemd. Maar doen we 
daar nog iets mee? Oudere mensen 
hebben nog vaak een rozenkrans in 
hun bezit, maar als ik zoiets aan de 
communicantjes laat zien, houden ze 
dit raadselachtige voorwerp voor een 
mooie ketting, omdat ze er nog nooit 
mee zijn geconfronteerd. Ook in onze 
kerken wordt het rozenhoedje steeds 
minder gebeden. Wie pakt de rozen-
krans thuis nog, samen met het gezin? 
De aartsbisschop van Keulen, Joachim 
Kardinaal Meisner, heeft een keer in 
een preek gezegd: “Met de rozenkrans 
heb je het hele katholieke geloof in 
een enkele hand!” En dat klopt, want 
bij elke kraal mediteren we over het 
leven van Jezus Christus. 

Maar hoe krijgen we er weer zin in om 
dit te gaan doen? Mij persoonlijk helpt 
altijd de radio daarbij: ja, u hebt het 
goed gelezen! Veel parochianen weten 
niet welke katholieke radiozenders er 

Oktober: maand van de rozenkrans

zijn die ons op een uitstekende manier 
de dag door, en als we niet kunnen 
slapen, ook nog de nacht door bege-

leiden. In 1983 bijvoorbeeld begon 
Radio Maria als een parochieradio in 
het Italiaanse bisdom Milaan, en van-
daar uit werd later een wereldwijde 
familie gevormd. Zo is Radio Maria 
intussen aanwezig in vijf werelddelen 
en 53 landen, en elke dag worden 
meer dan dertig miljoen luisteraars 
bereikt: kinderen, jongeren, volwas-
senen, ouderen, zieken, eenzamen en 
gevangenen. 

Ook hier in Nederland brengt Radio 
Maria een grote variatie aan uitzen-
dingen, o.a. dagelijks een Eucharistie-
viering, het getijdengebed en de ro-
zenkrans. Ontvangen kun je de zender 
op de middengolf (675 AM), maar ook 
via internet onder www.radiomaria.
nl (Nederland) of www.radiomaria.at 
(Oostenrijk). En wie ´s avonds niet al 
te vroeg naar bed gaat, kan elke dag 
om 0.15 uur onder www.horeb.org de 
rozenkrans met de Heilige Vader uit 
Rome meebidden. Meest gaat paus 
Benedictus XVI. in het gebed voor, 
maar vaak hoor je ook nog de stem 
van paus Johannes Paulus II.! Luistert 
u eens naar deze programma´s, dan 
maken ze snel deel uit van uw eigen 
spiritualiteit. Zo zei onlangs kardi-
naal Christoph Schönborn uit Wenen: 
“Radio Maria is een echte familie waar 
ook ik bij hoor!”

Pastor Martin Grote pw

Nao-zommer 
 
                ‘t Wodt naâ kott, ‘t waarme lech;
                ‘n zommer is veurbiej.
                hee döt noe nog al wat e kan
                mer toch, zien jaorgetiej
                löp op ‘n èènd; de harfst kump an;
                dee hef ‘nen aandern traant.
                ‘t peers en gel en broen en goald
                kriegt noe de oawerhaand. 
 
                 nog gef ’n zommer ‘t nich too
                 in lesten oawermood
                 bleuit nog wat veur de tweede moal;
                 nich lange...dan is ‘t dood.
                 zo geet dat ieder jaor opniej;
                 éénmaol is ‘t bleuien daon.
                 mer; één ‘n troost hew: ‘t tooken jaor 
                 zal dat krek eender gaon.
 
                 veur oons gef ’t ook nen eendern gaank;
                 gef ‘t ook nao-zommers weer;
                 mer, brekt veur oons dee tied eens an,
                 gef ‘t gin weerumme meer!
 
Bert Mutter 
(uit: ‘Was sas as dös was kaans’)
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Op donderdagavond 23 juni was de 
Jacobuskerk waarschijnlijk de mooiste 
plek van Enschede, want het Olden-
zaalse  Nightfeverteam ging voor de 
eerste keer “on tour”. De kerk was 
prachtig versierd en verlicht: vanaf de 
Oude Markt tot in de kerk rondom het 
altaar nodigde een lange rij sfeervolle 
kaarsen de passanten uit, en op het 
altaar stond het Allerheiligste; zo was 
het een plek waar hemel en aarde 
elkaar raakten.  Veel mensen kwamen 
kijken naar wat er gaande was, ook 
opvallend veel jongeren. De avond 
begon om 20.00 uur met een inspire-
rende Eucharistieviering waarin het 
koor “All Together” de sterren van de 
hemel zong. Voorgangers waren de 
pastores André Monninkhof, Martin 
Grote, Ingrid Schraven en Constance 
Janssen-de Ridder.
Heel veel mensen staken gedurende 
het evenement een kaarsje op, gemid-
deld twee kaarsjes per minuut. Er 
stroomden voortdurend mensen de 
kerk in en uit, bijvoorbeeld om een 
dierbare te gedenken, om te bidden 
voor zichzelf of voor een vriend of uit 
dankbaarheid. De sfeer in de kerk, 
waarvan de deuren ver open stonden, 
maakte grote indruk op degenen die 
binnenkwamen. “Wauw, wat een mooi 
moment, ” zei een jong meisje, terwijl 

Tickets to Heaven: 
Nightfever voor de eerste keer on tour!

iemand anders een organisator uitleg 
vroeg over het Allerheiligste.
Het Nightfeverteam mocht ook op 
straat bijzondere gesprekken voeren. 
Een student wie het niet zoveel leek,  
ging toch even binnenkijken. Een uur 
later, nadat hij de catechese van pastor 
Grote over het thema “Tickets to hea-
ven” had gevolgd, liep hij zichtbaar blij 

en ontspannen de kerk uit. Een groep 
van vijf vriendinnen vond het meteen 
leuk om een kaarsje op te steken. Te-
ruglopend naar het uitgaanscentrum 
riepen ze hoe indrukwekkend ze de 
sfeer hadden gevonden. 
Als Nightfeverteam zijn we blij dat 
er zo velen in de Jacobuskerk hun 
“Ticket to Heaven”, een flyer die ze 
bij de ingang hadden meegekregen, 
hebben “ingewisseld” en in de nabij-
heid van de aanwezige Christus een 
kaarsje hebben opgestoken. We hopen 
dat heel wat mensen zich even “in 
Heaven” hebben gevoeld en weten het 
zeker van enkelen.
Rond half twaalf sloten we met het 
zingen van de completen de avond, 
maar we hadden de kerk ook nog tot 
ver na middernacht kunnen openhou-
den, want jongeren bleven gewoon 
binnenkomen. 
Deze activiteit smaakt duidelijk 
naar meer. Voor 2012 is onze groep 
bijvoorbeeld al uitgenodigd om naar 
de Lambertusbasiliek in Hengelo te 
komen! We kijken dankbaar terug op 
deze avond en zijn ook heel blij met de 
inzet van ieder die tot dit succes heeft 
bijgedragen.

André Monninkhof, 
Olaf Bruggeling en Martin Grote

Een heel indrukwekkend gebouw voor “Nightfever” de kerk van St. Jacobus de Meerdere te Enschede
Foto: Martin Grote

Foto: Martin Grote
Lisa-Marie Schmidt (l) en Corien de Groot (r) nodigen de passanten uit voor Nightfever.
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Overbrenging Ludgerreliek
Mgr. Hoogenboom nam 
op zondag 4 september 
in Essen-Werden een 
reliek van St. Ludger in 
ontvangst. Het kleine 
door kardinaal Simonis 
gecertificeerde partikel 
uit Ludgers gebeente lag 
sinds enkele jaren in het 
Duitse plaatsje Werden 
(bij Essen), Ludgers 
gedachtenisplaats bij 
uitstek. Ludger heeft er 
een klooster gesticht en 
zijn gebeente rust er in 
een sarcofaag. Elke eerste 
septemberzondag wordt 
het in een schrijn in 
processie door het stadje 
gedragen.
Dit jaar stond 4 septem-
ber in het teken van de 
plechtige overdracht van 
een klein stukje van deze 
relikwie aan het Aartsbis-

dom Utrecht. De Wer-
dense Ludgercommunitas 
onderhoudt namelijk 
goede banden met de 
Ludgerkring Oost-Gelder-
land en het Ludgercomité 
van het aartsbisdom.
Herlevende 
belangstelling
In Nederland herleeft 
de belangstelling voor 
Ludger. Na de golf van pa-
rochiefusies in het aarts-
bisdom zijn twee nieuwe 
parochies naar hem 
vernoemd: in Utrecht stad 
en in de Achterhoek rond 
Aalten.
Ludger werd geboren na 
Willibrord en Bonifatius, 
niet zoals zij in Engeland, 
maar in Nederland. Hij 
ging na hun dood aan het 
werk en staat daarmee 
bekend als voltooier van 

de arbeid van deze twee 
missionarissen. Hij is 
medegrondlegger van de 
christelijke cultuur van 
Nederland en het aan-
grenzende deel van Duits-
land. In Werden, maar 
ook in Münster (waar hij 
in 805 de eerste bisschop 
werd) en in Billerbeck 
(waar hij in 809 stierf) 
wordt Ludger geëerd. In 
2005 (1200 jaar na zijn 
bisschopswijding) vond 
de grote Ludgerestafette 
van Utrecht naar Mün-
ster plaats. Deze heeft 
de belangstelling voor 
Ludger in het aartsbis-
dom aangewakkerd. 
Vierakker-Wichmond
De nieuwe bestemming 
van de reliek wordt de 
St.-Willibrorduskerk 
in Vierakker. Kerkelijk 

architect Paul van Vliet, 
die deze kerk zijn fraaie 
nieuwe interieur heeft 
gegeven, ontwerpt een 
passende reliekhouder. 
Vierakker-Wichmond 
heeft bij uitstek histori-
sche banden met Ludger, 
zoals twee jaar geleden 
bij zijn 1200ste sterfdag 
tot uitdrukking is ge-
bracht door de oprichting 
van het Ludgergedenkte-
ken aan de oever van de 
Gelderse IJssel. De over-
brenging naar Vierakker 
vindt plaats op 1 april 
2012, de eerste zondag 
na Ludgers sterfdag (26 
maart) en wordt gecom-
bineerd met de op die dag 
gebruikelijke jaarlijkse 
Ludgergedachtenis in 
Nederland.


NIEUWS

Vooraankondiging 
gereedschapsactie
Via de werkgroep Diaconie wordt er in 
het weekend van 11 en 12 november 
2011 a.s in de hele  Plechelmusparochie  
in de vieringen aandacht besteed aan  
het werk van barmhartigheid met als 
thema “De naakten kleden “. In het kader 
daarvan houden wij in dat weekend een 
gereedschapsactie in de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen.

Heeft u nog goed bruikbare stukken  
gereedschap, machines en goederen 
die u niet meer gebruikt en waar u 
toch nog wel een goede bestemming 
voor zoekt? De Werkgroep Kesa (‘Kerk 
en samenleving’)  en de Diaconie 
houden namelijk een inzameling van 
spullen voor hergebruik voor projec-
ten met name in Afrika. Deze spullen 

worden in Nederland op een centraal 
punt nagekeken, gerepareerd en van 
hieruit naar Afrika verzonden.
Goederen die wij kunnen gebruiken 
zijn:
- naaimachines ( hand, elektrisch 

en trap), breimachines (compleet), 
printers ( matrix: Star en Epson ) ;

- eenvoudig handgereedschap voor 
timmerman, metselaar, elektricien, 
loodgieter, schoenmaker, fietsher-
steller enz.;

- klein land- en tuinbouwgereed-
schap zoals spade, hark, snoei-

Nogmaals: ziekentriduüm 2011
In het vorige nummer hebben we u al bericht over het ziekentriduüm 
van 4 en 5 oktober a.s.. Er werd daar ook een beroep gedaan op de leden 
van de Oldenzaalse geloofsgemeenschappen om daaraan financieel bij te 
dragen. Acceptgirokaarten konden toen echter niet worden bijgesloten 
(behalve al wel voor de lezers uit de geloofsgemeenschap van Maria). 
Daarom treft u er nu een aan in deze aflevering. Van harte in uw aandacht  
aanbevolen.

Namens de Stichting Ziekentriduüm, 
A. Olde Weghuis

schaar enz.;
- professioneel elektrisch gereed-

schap zoals Makita, de Walt en 
Bosch;

- electrisch lasgereedschap, com-
pressors (draagbaar), generatoren, 
waterpompen (mechanisch).

Goederen die wij niet kunnen gebrui-
ken zijn: meubilair, keukenapparatuur 
en wasmachines, beeld en geluidsap-
paratuur, huisraad, kleding enz..
Tijdstip en locatie worden nog bekend 
gemaakt..
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Pastor Theo Siegmund overleden
In de nacht van woensdag 27 naar 28 juli is pastor Theo Siegmund op 78-ja-
rige leeftijd overleden. Woensdagavond is hij naar het hospice gebracht. Hij was 
lichamelijk en geestelijk helemaal op. Hij was tevreden dat hij daar naar toe ging 
en dan niet meer alleen was. Hij gaf zich over en is heel rustig ingeslapen. Na de 
avondwake op 1 augustus en de uitvaartviering op 2 augustus in de Drieëenheid-
kerk, de kerk waar hij vanaf 1 september 1982 tot aan zijn emeritaat pastor was, 
is hij begraven op de algemene begraafplaats aan de Schipleidelaan. Hij wilde 
daar graag liggen te midden van zijn oud-stadgenoten.

In 1970 is hij tot priester gewijd en daarna heeft hij zijn pastorale taak uitgeoe-
fend in Enschede en Losser, voordat hij in 1982 in de Drieëenheidparochie be-
noemd werd.

Pastor Siegmund was een zeer geliefd mens. Hij had voor iedereen aandacht en 
vervulde zijn taak met hart en ziel. Hij sprak de mensen aan op hun talenten en 
een van zijn uitspraken was: “God werkt door mensen”.  Een talentvol mens is van 
ons heen gegaan. 

De H. Plechelmusparochie en in het bijzonder de geloofsgemeenschap van de H. 
Drieëenheid zijn hem veel dank verschuldigd. Dat men hem dankbaar is, bleek wel 
uit de vele mensen die aanwezig waren om afscheid van hem te nemen.

Theo, rust in vrede en blijf ons begeleiden. 

Namens bestuur en pastores H. Plechelmusparochie.
Pastoor Reerink

Portret van pastoor 
Theo in zijn nadagen
In een der afleveringen van het KRO-Magazine van januari 
2011 verscheen van Hella van der Wijst (van De Wandeling) 
een prachtige column over pastor Theo Siegmund onder de 
titel “Pastoor Theo”. Te zijner nagedachtenis nemen we – met 
goedvinden van de KRO-Magazineredactie - die van een fijn 
inlevingsvermogen en groot mededogen vervulde column in 
dit ‘Kerktijd’-nummer over.  (De redactie)

Pastoor Theo
Hoe zal ik zijn op mijn oude 
dag? Mocht ik ooit, zoals 
235.000 Nederlanders, gaan 
dementeren, dan mag ik ho-
pen dat ik iets van de humor 
en stijl van de pastoor Theo 
zal hebben. Nog niet op de 
hoogte van zijn dementie-
proces antwoordt hij op een 
feitenvraag van mij: “Ik heb 
géén idee, maar ik hoef ook 
niet alles meer te weten.” 
Waarna hij direct grapt dat hij 

natuurlijk niet moet vergeten om het zalencentrum waar 
hij en ik die middag spreken, met wierook iets heiliger te 
maken. Volstrekte openheid, volstrekte overgave. Ik heb 
hier te maken met een bijzonder mens. Meneer pastoor de-

menteert: het zou de titel van een roman kunnen zijn. Maar 
voor pastoor Theo is het de harde werkelijkheid. Terwijl hij 
zijn antieke monstrans (houder om hostie te tonen) uit een 
plastic tas haalt en de bonte theedoek ervanaf trekt, vraag 
ik me af wat een dementerende priester als laatste zal 
vergeten. Waarschijnlijk rituelen en gebeden zoals hij die 
vanmiddag via de monstrans presenteert aan de aanwe-
zige bejaarden. Weer grapt pastoor Theo: “Schrik niet! We 
bidden slechts het rozenhoedje, hoor.” Dat is een derde van 
het rozenkransgebed: vijf Onze Vaders en vijftig weesge-
groetjes. Kort daarna weet meneer pastoor even niet meer 
wat volgt in de viering. Subtiel krijgt hij het gebed van ‘De 
negen zaligheden voor vrienden van bejaarden’ in de hand 
gedrukt van een goede vriendin uit de parochie. Ze heeft 
tranen in haar ogen, ik ook. Mooi om te zien hoe iedereen 
de pastoor helpt om zijn leven zo lang en gewoon mogelijk 
in liefde te leven. Met vaste stem spreekt pastoor Theo het 
zo toepasselijke gebed uit: “Zalig zij die begrip tonen voor 
mijn onzekere stap en mijn bevende hand. Zalig zij die mijn 
bijziendheid aanvaarden en mijn trage verstand. Zalig: zij 
die even stilstaan om een praatje met mij te maken. Zalig 
zij die nooit zeggen: dit is al de tweede keer dat je dit ver-
telt. Zalig zij die de gave bezitten om gelukkige dagen van 
vroeger op te roepen. Zalig: zij die aanvoelen hoe moeilijk 
het is om mijn kruis te dragen. Zalig zij die door hun liefde 
de dagen verlichten van mijn oude dag…zalig dat je er 
bent!” Gelukkig duurt het nog lang, maar op mijn oude dag 
hoop ik me dit gebed nog te herinneren. Net als mijn vrien-
den, die er dan ook hopelijk zijn voor mij zoals ik voor hen.

Hella van der Wijst                                                 
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Sfeervolle uitvaart  
pastor  Theo  Siegmund
Dinsdag, 2 augustus, 13.30 uur. Onder 
klokgelui stroomden familieleden, 
oud-collega’s en vele belangstellenden 
voor een laatste groet aan pastor Theo 
Siegmund, “zijn” kerk binnen. Die 
raakte goed gevuld, wat bewees, dat 
hij voor menig Oldenzaler een geres-
pecteerd en gezien man was. 
In de dienst in de Drieëenheidkerk 
ging pastor Bernard Reerink voor met 
assistentie van diaken Johan Mulder 
uit Ootmarsum, neef en persoonlijke 
vriend van de overledene. Het pa-
rochiële gemengde koor verleende 
bezielende medewerking. Naast de 
aloude gregoriaanse requiemgezan-
gen voerde het (onder de Communie) 
het berusting gevende motet “Ecce 
quomodo moritur” van Jacobus Gallus 
heel beheerst uit. Ook was er plaats 
ingeruimd voor eigentijdse liederen 
waarvoor pastor Siegmund tijdens 
zijn pastoraat bijzondere belangstel-
ling had getoond. Zo was het een 
verademing om op een rustig moment 
tijdens de viering de intensiteit van 
het vierstemmige refrein uit het lied 
‘Groter dan ons hart’ te kunnen on-
dergaan en de geladen tekst van  ’De 
steppe zal bloeien’ mee te kunnen zin-
gen. Hetzelfde gold voor het Latijnse  
’In paradisum ‘ bij de uittocht, tijdens 
welke acht jeugdigen de lijkkist de 
kerk uit en op de begraafplaats aan de 
Schipleidelaan naar zijn graf droegen. 
Ook de familie had haar aandeel in 
de viering: de verwelkoming werd 
uitgesproken door broer Leo, die ook 
de eerste lezing voor zijn rekening 
nam. En natuurlijk werden de naaste 
verwanten ook ingeschakeld bij de 
ontsteking van de kaarsen om de baar 
en bij het uitspreken van de voorbe-
den. 
Op het kerkhof werd zijn lichaam 
begraven halverwege het lange toe-
gangspad aan de linkerzijde. De leden 
van het dameskoor brachten een 
bloemenhulde. Tenslotte kwam men 
nog bijeen in hotel-restaurant ‘Het 
Landhuis’ om de familie van pastor 
Siegmund persoonlijk te condoleren. 
Er is op waardige wijze afscheid ge-
nomen van een menslievende zielen-
herder die veel voor de Oldenzaalse 
gemeenschap en daarbuiten heeft 
betekend. 

Wim Everink

Oldenzaalse bedevaart naar 
Kevelaer 

Voor de 63ste  keer gaan we naar 
Kevelaer op dinsdag 1 november 2011 
voor de afsluiting van het bedevaart-
seizoen. De kosten bedragen € 15.00 
per persoon. Als u wilt deelnemen, 
kunt u bellen naar 0541-510580 of 
naar 0541-519784. 

Opgave is mogelijk tot donderdag 20 
oktober 2011. 
De tweedaagse Oldenzaalse bedevaart 
in 2012  zal worden gehouden op 7 en 
8 juli  2012.

Foto van Amber Westenbroek en Vera Japink die 
in juli al voor de tiende keer deelnamen aan de 
tweedaagsebedevaart, en hiervoor in Kevelaer 
zijn gehuldigd.

Pastor Michiel Zeinstra heeft dit jaar in 
de geloofsgemeenschap van de H. Drie-
eenheid kort voor de vieringen van de 
Eerste Heilige Communie alle kinderen 
op school bezocht. Hij heeft toen onmiddellijk de kans aangegrepen om in elke 
groep iets over de taak van een misdienaar te vertellen en om de communicant-
jes te vragen wie van hen zin zou hebben om mee te doen. Het groepje bestond 
nog maar uit zeven jongens en meisjes. Op de basisschool “de Esch” gaven zich 
vervolgens vrij snel vier kinderen op die bereid waren om de voorgangers op 
het priesterkoor te helpen en om de liturgie wat plechtiger en mooier te maken. 
Zo konden coördinator Jan Agterbos en koster Arnold Roelofs op 9 juli voor de 
eerste keer Niels Bernsen, Niels Folbert, Niek Vorgers en Birte Kortman op het 
parochiecentrum en in de sacristie welkom heten. Voor de nieuwelingen was 
het natuurlijk spannend. Pastor Martin Grote gaf uitleg van wat er allemaal in 
een Eucharistieviering of in een Woord- en Communiedienst gebeurt. Aan-
sluitend mochten de nieuwe misdienaars onder begeleiding van de acolieten 
Maartje ten Hoopen en Emiel Westland al wat oefenen. Het lukte direct uitste-
kend, maar de vier achtjarigen verheugen zich niet alleen maar op hun eerste 
dienstbeurt. Ze zijn al net zo benieuwd naar het gezellige uitstapje dat er na 
de zomervakantie zal worden georganiseerd. “Maar waar we dit jaar naar toe 
gaan”, zei pastor 
Grote, “dat verklap-
pen we nog niet!” 
Andere jongens 
en meisjes, het 
maakt niet uit van 
welke leeftijd, zijn 
vanzelfsprekend 
altijd welkom om 
zich bij de groep 
van misdienaars 
en acolieten aan te 
sluiten. Contactper-
soon is de heer Jan 
Agterbos, tel.: 0541-
513146, e-mail: jan.
agterbos@ziggo.nl.

Martin Grote

Vier nieuwe misdienaars voor de Drieëenheid



Basisschool 
‘De Bongerd’
Anne Bhagerath
Annedy  Bouwhuis
Joy  van den Burg
Tess Demiran
Thijmen Haarman
Bente van den Hoonaard
Marnix  Klein
Jette Koop
Bram Olde Keizer
Julie Oude Nijhuis
Emma Ruiter
Noell Segerink
Noortje  Slebos
Sebastian Verwoerd
Daan Zeelte
Babette Lansink
Britt Agterbos
Jesse Blokhuis
Sophie Duursma
Babette  Gerard
Romee  Klaas
Tessa Mulder
Gijs Oude Vrielink
Tim Roolvink
Fleur Slinger
Emiel Westland
Vera Weusthof
Dominique Reuvekamp
Joost Schröder
Matthijs Hanter
Nina Niehoff
Lorena  Peterman
Stephanie Temmink
Cheyenne Volmer
Darryl Weusthof

Carmen Hogeslag
Wes Beuvink
Lars Dubbelink
Aniek Giesselink
Jelle ter Hoeven
Luuk Hottenhuis
Sander  Jeunink
Loran Koehorst
Joep ter Laak
Lauren  Leusenkamp
Nikki Mureau
Marcel  Niehoff
Julia Poorthuis
Kees Rödel
Tim Veenstra
Rens Vos
Jaap Wolbert
Femke Mulder

Drieëenheid-
school
Bram te Braak
Tim Ekelhof
Max Heitkamp
Fabian  Jansink
Kiki Mulderink
Ruben  Tijdhof
Silke Timmermeester
Jonathan van Benthem
Kim Hofstede
Martijn Moleman
Ruby-Ann Munsterhuis
Bram Tijman op Snijders
Robin van Zutphen
Hidde Nijmeijer
Mayke van Egmond
Megan Kienhuis

Shannon Oude Maat-
man
Cas Grondman
Noud Rietman
Sophie  Seiger
Jet Seiger

Basisschool 
‘De Esch’
Max Bosch
Ruben Hampsink
Rosan Hellenkamp
Thijs Kienhuis
Laura Koldemeule
Marijn Lenderink
Mirlaine Oude Alink
Jelena Reestman
Eline Rikmanspoel
Chiel Vlutters
Nout Vlutters
Teun Fischer
Stijn Heideman
Mike Agterbos
Niek Ankone
Amber Brouwer
Matteo Farris
Anouk Harberink
Daisy Kappen
Loes Kuipers
Lars Pross
Laura Pross
Babet Segerink
Job van Westenberg
Luc Willemse
Michelle Wissink
Janneke  Oldegam

Vormelingen Drieëenheidkerk 2011

Ouder worden en kerk
De werkgroep “Ouder worden en kerk” nodigt u allen van harte uit voor een 
gezellige, maar ook interessante middag, waarin dominee F. Wiersma een 
inleiding zal verzorgen over ‘de bijbelse boodschap’, uitgebeeld door de grote 
kunstschilder Marc Chagall. Hij ondersteunt zijn relaas met dia’s.  
Het belooft een mooie middag te worden. De toegang is gratis en voor een hapje 
en drankje wordt gezorgd. Wij hopen dan ook op een grote opkomst.
Wanneer? 18 oktober 2011 van 14.00 tot.16.30 uur.
Waar? In Café “De Boom”, Bentheimerstraat 43.
De toegang is gratis, voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Willibrordplaquette 
voor Jan 
Olde Wieverink
 
Pastor Reerink heeft zondagmorgen, 
21 augustus,  tijdens de Eucharistie-
viering in de Drieëenheidkerk aan Jan 
Olde Wieverink (83) de Willibrord-
plaquette met draagspeld en oor-
konde uitgereikt. Op voordracht van 
de Locatieraad H.Drieëenheid en het 
Parochiebestuur H.Plechelmus heeft 
Aartsbisschop Mgr. Eijk deze onder-
scheiding aan de heer Olde Wieverink 
(Leliestraat 40) toegekend als waar-
dering van zijn jarenlange vrijwilliger-
sinzet in de Drieëenheidlocatie. 

De meest in het oog springende acti-
viteiten van de altijd vriendelijke en 
inzetbare Olde Wieverink waren zijn 
activiteiten vanaf 1963 in het college 
van collectanten en zijn kosterschap 
vanaf de negentiger jaren. De parochi-
anen ondersteunden deze feestelijke 
uitreiking met koorzang en applaus. 
Namens de Locatieraad bracht voor-
zitter Hennie Oude Maatman de felici-
taties over en overhandigde bloemen 
aan mevr. Olde Wieverink.

In zijn dankwoord zei de gedeco-
reerde blij verrast te zijn en  deze 
vorm van waardering zeer op prijs te 
stellen.

12

Door een misverstand binnen de redactie werden de namen van de vormelingen in de 
Drieëenheidkerk niet gepubliceerd in het vorige nummer van ‘Kerktijd’. De eindre-
dacteur heeft diedaardoor in zijn column niet kunnen meenemen, waardoor de daar 
vermelde vergelijking en de daaraan verbonden conclusie van een somber perspectief 
voor het voortbestaan van de Oldenzaalse geloofsgemeenschappen geen geldigheid 
hadden. Onze excuses daarvoor. In goed Twents: “D’r is gineen zoa wies, of he kan ’t mis 
hebben.” Hier volgen alsnog de (gemiste) namen der vormelingen:  
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Mariaviering
In de maand oktober is er elke dins-
dag om 19.00 uur in de dagkapel 
van de Drieëenheidkerk een Mariavie-
ring. Wij bidden samen het rozen-
hoedje voor diverse intenties.
U bent van harte welkom!

Op woensdag 6 juli hebben we met 
zo’n 550 kinderen van de groepen 
3 t/m 8 van de R.K. Daltonschool 
De Bongerd en veel ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden het 

Afsluiting schooljaar 
2010-2011 ‘De Bongerd’

schooljaar  op een leuke manier afge-
sloten met een gezamenlijke viering in 
de Drieëenheidkerk. De groepen 1 en 
2 hebben dit  in de hal van de school 
aan de Wieldraaierlaan gedaan.

Het thema was: “We hebben samen de 
klus geklaard!”. Dit was een vervolg 
op het thema waar  we het schooljaar 
mee zijn  gestart : “Wij bouwen samen 
aan een goed schooljaar!”  Alle klas-
sen hebben een spandoek getekend 
of geschilderd en daarop het thema 
uitgebeeld. Er hingen dus achtentwin-
tig spandoeken in de kerk, wat een 
kleurig gezicht bood.
Tijdens de viering heeft iedere 
jaargroep iets van muziek (vocaal en 
instrumentaal), dans, toneel of een 
gedicht voorgedragen. Erg indrukwek-
kend was het  om te zien dat zoveel 
kinderen samen met zoveel enthousi-
asme iets kunnen vieren .
De opening van het schooljaar 
2011/2012 vieren we op vrijdag 16 
september. wederom in de Drieëen-
heidkerk. De voorbereidingen daar-
voor zijn al in volle gang en we hopen 
dan ook op wederom zoveel enthou-
siasme en betrokkenheid bij zowel 
kinderen, leerkrachten ouders en alle 
andere belangstellenden.

Namens de werkgroep Vieringen van 
De Daltonschool De Bongerd,
Petra Loohuis

In actie voor 
de clinic-clowns
De kinderen van ‘De Bongerd’, ‘De Esch’, en de ‘Drieëen-
heidschool’ hebben tijdens het hele communietraject 
hun best gedaan voor het goede doel. Zo hebben ze 
voor de clinic-clowns geld ingezameld en tijdens de 
presentatieviering cadeautjes ingebracht voor de zieke 
kinderen die in het Enschedese MST liggen. Op maan-
dag 4 juli zijn negen kinderen, één uit elke klas van de 
drie scholen, begeleid door twee leden van de werk-
groep, de cadeautjes naar het MST gaan brengen. Dat 
ook hier weer van een groot enthousiasme kon worden 
gesproken, blijkt wel uit bijgaande foto’s.

Monique ter Hoeven, 
werkgroepslid

Foto rechts 
boven: In het MST 
Enschede.

Foto rechts onder: 
Kinderen van 
Basisschool “De 
Bongerd”, “De 
Esch” en de “Dri-
eeenheidschool”
bij MST in En-
schede.

Afsluiting schooljaar 2011 
van RK Daltonschool 
De Bonerd op 6 juli.

Foto: Petra Lohuis
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    DATUM            MARIAKERK              DRIEËENHEIDKERK               EMMAUSKERK                      ANTONIUSKERK                 PLECHELMUSBASILIEK   VIERINGEN DOOR DE WEEK

za., 17 sept.

zo., 18 sept.
25e zo. d.h. jaar

Collecte vredesweek

za., 24 sept.

zo., 25 sept.
26e zo. d.h. jaar

za., 1 okt.

Collecte 
Wereldmissiedag 
kinderen

zo., 2 okt.
27e zo. d.h. jaar

za., 8 okt.

zo., 9 okt.
28e zo. d.h. jaar

za., 15 okt.

zo., 16 okt.
29e zo. d.h. jaar

za., 22 okt.

Collecte Missiezondag

zo., 23 okt.
30e zo. d.h. jaar

vr., 28 okt.

19.00 uur:  Woord- en Communiedienst 
m.m.v. Under Cover
pastor M. Grote pw.

19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Gemengdkoor
pastoor B. Reerink pr.

17.00 uur:  Doopviering 
m.m.v. Jeugdkoor
pastor M. Zeinstra pr.
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Under Cover
pastor B. Engelbertink pr.

19.00 uur:  Eucharistie-Gezinsviering 
Wereldmissiedag
m.m.v. Jeugdkoor
pastor B. Engelbertink pr.

19.00 uur:  Woord- en Communiedienst 
m.m.v. Gemengdkoor
pastor M. Grote pw.

19.00 uur:  Eucharstieviering 
m.m.v. Gemengdkoor
pastoor B. Reerink pr.

19.00 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. Herenkoor: Greg.mis XI

15.00 en 17.00 uur: Doopviering
pastor M. Zeinstra pr.
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Triple One
pastor M. Zeinstra pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Dameskoor
pastoor B. Reerink pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Jeugdkoor de Trippeltjes
pastor J. Huisman pr.

10.30 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. Dameskoor
pastor C. Janssen pw.

15.30 en 17.00 uur: Doopviering
pastor C. Janssen pw.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Herenkoor: Mis: Nieland
pastoor B. Reerink pr.

17.00 uur: Doopviering
pastor C. Janssen pw.

10.30 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor M. Grote pw.
          

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor R. van de Vegt pr.

19.00 uur: Avondgebed 
m.m.v. Emmauskoor
werkgroep Emmaus

na de viering koffie/thee

19.00 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. een Gastkoor
diaken F. Peters

17.00 uur: Doopviering
pastor M. Grote pw. 
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor B Engelbertink pr.

19.00 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. een Gastkoor
pastor C. Janssen pw.
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Mariakerk
 Dinsdag 09.00 uur: 
 Eucharistie of Woord- en 
 Communieviering

Emmauskerk  
 2e en 4e woensdag, 19.00 uur
 Eucharistie of Woord- en 
 Communieviering

Antoniuskerk
 woensdag, 19.00 uur: 
 Eucharistie of Woord- en 
 Communieviering.
 

Plechelmusbasiliek 
 vrijdag, 09.00 uur: 
 Eucharistie of Woord- en 
 Communieviering.

(Een overzicht van de vieringen ligt op de 
leestafel in de Basiliek. Ook kan geïnfor-
meerd worden bij het centraal secretari-
aat. Tel. 0541-530485)

Vieringen 
in Oldenzaalse zorgcentra 

Mariahof
 vrijdag, 18.30 uur: 
 (zondagsliturgie)

De Molenkamp 
 zondag, 10.00 uur:

Scholtenhof
 vrijdag, 18.30 uur: 
 (zondagsliturgie)
  (3e vrijdag van de maand, 
 geen viering)

Verpleeghuis Gereia
 eerste zondag van de maand, 
 10.30 uur: 
 vrijdag, 14.30 uur: 
 (zondagsliturgie)
 (vrijdag voor de eerste zondag 
 van de maand geen viering”).

    DATUM            MARIAKERK              DRIEËENHEIDKERK               EMMAUSKERK                      ANTONIUSKERK                 PLECHELMUSBASILIEK   VIERINGEN DOOR DE WEEK

17.00 uur: Doopviering
pastor C. Janssen pw.

10.30 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor M. Grote pw.
          

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor R. van de Vegt pr.

19.00 uur: Avondgebed 
m.m.v. Emmauskoor
werkgroep Emmaus

na de viering koffie/thee

19.00 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. een Gastkoor
diaken F. Peters

17.00 uur: Doopviering
pastor M. Grote pw. 
19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Emmauskoor
pastor B Engelbertink pr.

19.00 uur: Woord- en Communieviering 
m.m.v. een Gastkoor
pastor C. Janssen pw.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Passe Partout (i.v.m. koorjubileum)
pastoor B. Reerink pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. GK: Gretsjaninov (Missa festiva)
pastor M. Zeinstra pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. MK: mis VIII
pastor B. Engelbertink pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. GK: Haydn (Missa brevis F-dur)
pastoor B. Reerink pr.
19.00 uur: Vespers (start Lourdesreis 2012)
Mgr. W.J. Eijk

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. GK: Mozart (Missa brevis D-dur)
pastoor B. Reerink pr.

10.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. MK: Perosi
pastor M. Zeinstra pr. 

18.00 uur: Nightfever
Mgr. Th. Hoogenboom en pastorale team

17.30 uur: Cirkelviering 
m.m.v.  Passe Partout (i.v.m. koorjubileum)
J. van Remundt

10.30 uur: Kleuterviering
werkgroep

17.30 uur: Woord- en Gebedsdienst
pastor M. Grote pw.

17.30 uur: Cirkelviering 
m.m.v. Passe Partout
J. van Remundt

7.30 uur: Woord- en Gebedsdienst
pastor B. Engelbertink pr.

17.30 uur: Woord- en Gebedsdienst
pastor C. Janssen pw.

10.30 uur: Kleuterviering
werkgroep

17.30 uur: Woord- en Gebedsdienst
pastor M. Grote pw.
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I N  B U I T E N L O C A T I E S

za., 17 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
   pastor C. Janssen pw.

za., 24 sept. 19.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilliger

zo., 25 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

zo., 2 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

zo., 9 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

za., 15 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

zo., 23 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

za, 17 sept. 17.00 uur: Doopviering
   pastoor B. Reerink pr.

zo., 18 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
   pastor C. Janssen pw.

za., 24 sept. 19.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

zo., 25 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 1 okt. 19.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

zo., 2 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

za., 8 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

za., 15 okt. 19.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

zo., 16 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 22 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
   pastor M. Grote pw.

zo., 23 okt. 09.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

za., 17 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 24 sept. 19.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

zo., 25 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
   diaken F. Peters

za., 1 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

zo., 2 okt. 09.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

za., 8 okt. 17.00 uur: Doopviering
   pastoor B Reerink pr.

zo., 9 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 15 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
   diaken F. Peters

zo., 23 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

zo., 18 sept. 09.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 24 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
   diaken F. Peters

za., 1 okt. 19.00 uur: Eucharstieviering
   pastoor B. Reerink pr.

zo., 2 okt. 09.00 uur: Woord- en Gebedsdienst
   vrijwilligers

za., 8 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastoor B. Reerink pr.

za., 15 okt. 17.00 uur: Doopviering
   pastoor B. Reerink pr.
 19.00 uur: Woord- en Communieviering
   pastor C. Janssen pw.

za., 22 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering
   pastor M. Zeinstra pr.

H. Plechelmus te Deurningen

H. Plechelmus te SaasveldH. Plechelmus te Rossum

H. Remigius te Weerselo
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Elk mens een veilig bestaan

In de Vredesweek van 2011 krijgt 
Nederland naast een Ministerie van 
defensie een Ministerie van Vrede met 
een minister en een staatssecretaris.  
Het thema van dit jaar is “Elk mens 

een veilig bestaan”. Hieraan is een 
praktisch vredesinitiatief gekoppeld: 
de ondersteuning van een onafhanke-
lijke bibliotheek in Syrië, Etana Books. 
Deze wordt vooral bezocht door 
Syrische jongeren.  Ze leren er kritisch 
naar de wereld te kijken, vragen te 
stellen en te discussiëren. Dat zijn  ze 
niet gewend. Op school, op de univer-
siteit en in de moskee moeten ze al-
leen maar herhalen wat er voorgezegd 
wordt. Vragen stellen is “not done”. 
U kunt de Vredesweek en dit project 
steunen, b.v. door een bijdrage te stor-
ten op giro 5161. 
Misschien liggen er in uw kerk de 
folders die meer informatie geven. Via 
internet kunt u, ook over Etana Books,  
meer informatie krijgen. 

Aktie in Oldenzaal
Ook dit jaar heeft de MOV-werkgroep  
(‘Missie-Ontwikkkeling-Vrede’) van de 
Emmaüskerk het plan iets bijzonders 
te organiseren tijdens de Vredes-
week. Maar door ziekte is er nog niets 
beslist. We denken aan een film of 
aan een spreker van ‘IKV-Pax Christi’ 
zoals vorig jaar. U wordt op de hoogte 
gehouden. 

Oproep
 Bij het ‘Ministerie van Vrede’ horen 
ook ambassades. In verschillende 
plaatsen in Nederland zijn er al, o.a. . 
in Amersfoort, Breda, Duiven, Heerlen. 
Nu Oldenzaal nog. 

Twee jaar geleden zijn er voor alle 
kerken die vallen onder de Plechel-
musparochie, al vredesvlaggen aan-
geschaft. Dat was toen een initiatief 
van de MOV-groep van de Emmaüs-
geloofsgemeenschap. Deze vlag-
gen worden tijdens de Vredesweek 
opgehangen, in of buiten de kerk. Ook 
de gemeente doet mee. Al twee jaar 
lang wapppert de grootste vredesvlag 
voor het stadhuis en al jaren ook bij 
de Hofkerk. 

Kruisbeeld  
op nieuwe plek
Nadat het bronzen corpus van het 
landkruis aan de Haermansweg uit 
veiligheidsoverwegingen van het kruis 
is afgehaald, is er een mal van ge-
maakt en zijn er twee nieuwe corpus-
sen gegoten. Een voor het landkruis 
aan de Oude Postweg, dat helaas was 
gestolen, en een voor de Boerskot-
ten. Voor het bronzen corpus is door 
een vrijwilliger een nieuw houten 
kruis gemaakt. Dat heeft nu een plek 
gekregen in de gedachteniskapel in de 
Mariakerk.

Ouderendag 
Marialocatie
Donderdag, 4 november, is er weer 
een ouderendag voor de senioren van 
de Maria-geloofsgemeenschap, dat wil 
zeggen: voor alle 65-plussers uit de 
wijk en van bewoners wier wederhelft 
deze leeftijd heeft bereikt. 
We beginnen om 11 uur met een 
eucharistieviering. Daarna volgt een 
gezellige middag in Restaurant-Café 
Kothman, die wordt geopend met een 
broodmaaltijd. Dan is er ruimte voor 
een hapje, drankje, een praatje en voor 
gezellige muziek. Rond 17.00 uur zal 
de dag ten einde zijn. Houd deze dag 
vrij. 

Kosten: € 5.00 per persoon. 
Opgave:  vóór 15 oktober via het inleg-
vel in deze ‘Kerktijd’ of via het locatie-
secretariaat, tel.: 513114.                     
     
Werkgroep ‘Ouderen en Kerk’

Wie er iets voor voelt een “Vredes-
weekkerngroep”,  “Vredesweekplat-
form” - of hoe het dan ook genoemd 
kan worden -  op te zetten, vindt 
informatie hierover op de site van 
PaxChristi.  

MOV-werkgroep Emmausparochie
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Het dameskoor ‘Laetare’ (= Weest blij) 
van de geloofsgemeenschap Maria 
Tenhemelopneming, werd vierenveer-
tig jaar geleden opgericht door kape-
laan Klein Koerkamp om de rouw- en 
trouwdiensten en andere gezongen 
missen door de week met zijn gezang 
op te luisteren, omdat het herenkoor 
te vaak door beroepsverplichtingen 
verstek moest laten gaan. Het begon 
zijn bestaan onder de leiding van 
dirigent-organist de heer Braakman 
(1967-1980). Hij werd opgevolgd 
door mevrouw Ria Taverne, die al na 

een jaar plaats maakte voor mevrouw 
Lucy Oude Elferink. Ook zij hield het 
maar een jaar vol. Toen keerde Ria 
Taverne terug op pult en orgelbank, 
nu voor een periode van vijftien jaar. 
Vanaf 2007 staat het koor onder lei-
ding van de heer Ben Bossink.
De dames hebben voor de parochie en 
de locatie Zuid-Berghuizen de jaren 
door een grote ijver en een diep ver-
antwoordelijkheidsbesef aan de dag 
gelegd om de talloze diensten zo goed 
mogelijk en tot tevredenheid van de 
parochianen te verzorgen. Zij hebben 

Dameskoor Mariakerk 
houdt op te bestaan

zich daarmee grote verdiensten voor 
de geloofsgemeenschap in de Zuid-
Oldenzaalse wijk verworven. 
Het koor verdwijnt overigens geens-
zins in het niets. Onder de druk van 
de meest recente ontwikkelingen 
in het kerkelijke landschap van het 
aartsdiocees, vooral van Twente, heb-
ben het dameskoor en het gemengde 
koor van de Mariakerk elkaar na een 
uitgebreide wederzijdse verkenning 
duidelijk gevonden en zijn een fusie 
overeengekomen. Aanvankelijke hui-
ver bij de dames sloeg na een nadere 
kennismaking met het gemengde koor 
om in een nagenoeg volledige accepta-
tie: 87% van de dames bleek akkoord 
te gaan met het voorstel tot fusie. Het 
dameskoor heeft zich als zelfstandig 
koor voor het laatst laten horen in een 
viering op De Molenkamp op zater-
dag 21 augustus. De officiële ophef-
fing van het koor en zijn integratie in 
het gemengde koor zal een feestelijk 
tintje krijgen in de Eucharistieviering 
van zaterdag 24 september, waarin 
pastoor B. Reerink voorgaat en de 
dames gehuldigd zullen worden met 
een bloemetje als dank voor jaren 
van onbaatzuchtige toewijding. Na de 
viering wordt gezamenlijk genoten 
van een ‘aangeklede borrel’ in de zaal 
van het gemeenschapscentrum. De 
redactie van “Kerktijd” sluit zich aan 
bij al diegenen die hun waardering 
aan de dames kenbaar maakten, en 
wenst het nieuwgevormde gemengde 
koor onder de hoede van de heer Ben 
Bossink een goede toekomst toe.

Foto: Trees van Benthem, lid van “Laetare” , niet op de foto

Nu het eerste halfjaar 2011 verstreken 
is, lijkt dit een goed moment om even 
stil te staan bij het verloop van de 
Actie Kerkbalans 2011 van de binnen-
stadslocaties tot nu toe. 
Met dit schrijven willen wij u hierover 
nader informeren. De kerkbijdragen 
zijn in vergelijking met het jaar 2010 
in totaal ongeveer 5% per locatie 
lager.
Tot op heden is er voor de locatie H. 
Antonius van Padua een bedrag van 
€ 41.022,-- toegezegd. Per eind juni is 
hiervan € 33.573,-- ontvangen.
Voor de locatie H. Plechelmus be-

draagt het totaal van de toezeggingen 
€ 41.844,-- .  
Per eind juni is hiervan € 33.163,-- 
ontvangen.
We lopen echter voor beide locaties 
achter op de toezeggingen. Dit komt 
doordat nogal wat parochianen de 
toezegging hebben gedaan om zelf de 
bedragen over te maken in bepaalde 
maanden, met name in maart en mei, 
maar om welke reden dan ook de 
toegezegde bedragen nog niet heb-
ben gestort. Wij willen deze mensen 
dan ook vriendelijk verzoeken eens in 
hun administratie na te zien of zij hun 
toezegging in de opgegeven maand 
hebben overgemaakt. Mocht blijken 
dat dit niet het geval is, dan vragen wij 
hun dringend dit alsnog te doen.
Eind september zullen we hun een 

herinnering sturen.
Tenslotte vragen wij de parochianen 
die geen formulier hebben ingevuld 
omdat zij tijdens de actie Kerkbalans 
2011niet bereikbaar waren, alsnog 
een bijdrage over te maken.
De hiervoor bestemde bankrekenin-
gen zijn als volgt:
Locatie H. Plechelmus:
Rabobank 1391.17.431 met omschrij-
ving “Kerkbijdrage 2011”.
Locatie H. Antonius:
Rabobank 1391.71.797 met omschrij-
ving “Kerkbijdrage 2011”.

Hans Olde Scholtenhuis, 
penningmeester

Even stilstaan bij de Actie Kerkbalans 2011 Binnenstadslocaties
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Vrijwilligersavond!
Voor de vrijwillig(st)ers van de locatie 
Plechelmus-Antonius zal op woens-
dag 12 oktober de vrijwilligersavond 
worden gehouden.
Omtrent tijdstip en locatie ontvangt u 
een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u een week voor genoemde 
datum nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen, dan mag u contact opne-
men met het secretariaat, tel.: 512467.
We hopen dat we u mogen begroeten 
op deze avond.

Namens de locatieraad,
Ans Quinten

In memoriam Johan Kroeze
Maandag 11 juli is tijdens de uitvaartviering in de Antoniuskerk 
afscheid genomen van Johan Kroeze.
Hij mocht op 4 juli temidden van zijn naasten in het ziekenhuis zijn 
80e verjaardag vieren en is twee dagen later in alle rust gestorven.
Johan Kroeze is ruim vijftien jaar aktief geweest als koster in de 
Antoniuskerk. Dat betekende dat hij op alle momenten waarop er 
kerkdiensten waren, aanwezig was. Bij doop, rouw, trouw, speciale 
vieringen en weekendvieringen zorgde hij ervoor, dat alle altaarbe-
nodigdheden er waren, dat de verwarming brandde, dat hij er was 
ten dienste van de voorgangers en de parochianen. Onze parochie is 
hem zeer veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij heeft gedaan.
Wij wensen zijn echtgenote, de kinderen en kleinkinderen kracht 
toe bij het verdergaan zonder haar man, hun vader en opa Johan 
Kroeze.

Locatieraad  Plechelmus/Antoniuskerk.

“Samen een lied zingen 
dat heel mooi en goed klinkt” 
Rondom  Pinksteren 1981  richtte 
pastoor Roelink in de Plechelmusbasi-
liek het jongerenkoor ‘Passe Partout’ 
op als opvolger van het kinderkoor. 
Hij vond dat meer jongeren in de kerk 
een functie moesten krijgen. Het koor 
telde de eerste jaren ruim 35 leden. 
Ruim 15 jaar leidt pianist-dirigent 
Richard von den Benken uit Oldenzaal 
de in totaal 12 zangers en zangeres-
sen. Vóór hem hadden onder meer 
Karel Wendstädt en Irma Lefert de 
leiding. “Een leuke uitdaging”,”Van 
zingen word je vrolijk”, “Binding 
houden met de kerk”, “Bezig zijn met 
het geloof”, “Gezelligheid en sociale 
contacten onderhouden”,  zijn de  mo-
tieven van enkele koorzangers om lid 
te  zijn. De repetities hebben plaats op 
woensdagavond van 20.30 -22.00 uur 
in de Antoniuskerk. 
“We zijn een koor, we zingen allemaal 
solo, toevallig allemaal tegelijk en we 
eindigen gelijk,” zegt Monique Bel-
derink-Tanke over het boeiende van 
zingen in een koor. “We hebben een 
heel gezellig koor, waar nieuwe leden 
gemakkelijk bij kunnen aansluiten”, 
zegt koorlid Rudy Wienk. Als hoogte-
punten noemen de leden o.a. de vie-
ring van het 20- en 25 -jarig bestaan, 
de kerstdiensten in de Plechelmusba-
siliek, de cirkelvieringen in de Anto-
niuskerk en het jaarlijkse uitstapje en 
sinds 3 jaar het weekendje weg.
In de jaren ‘90 werd een informatie-
blaadje uitgebracht,  ‘Plechkrantje’ 
genaamd. Het repertoire omvat oude 
en moderne Nederlandse geestelijke 

liederen, Latijnse gezangen, Engelsta-
lige werken, Taizé-liederen en enkele 
hedendaagse popsongs. Belangrijk is 
dat de teksten gerelateerd zijn aan het 
geloof.    
Regelmatig werkt het koor mee aan 
vieringen in verpleeghuis Gereia, 
het treedt incidenteel op in verzor-
gingstehuizen, in hotel het Landhuis 
en destijds in het klooster aan de 
Gasthuisstraat. In 2010 was ‘Passe 
Partout’ actief betrokken bij een zgn. 
oecumenische wandelviering in de 
Plechelmusbasiliek en de Hofkerk. In 
datzelfde jaar werd meegewerkt aan 
een oecumenische openluchtdienst 
met roomskatholieke, protestantse en 
moslimgelovigen in  Zuid-Berghuizen: 
‘We geloven allemaal in dezelfde God”. 
Het jubilerende koor werkt samen 
met de twee andere jongeren-/jong-

volwassenenkoren en is voorstander 
van een uitwisseling met koren uit de 
voormalige Wordsparochies.
De zangers en zangeressen betreuren 
het dat ze al enkele jaren niet meer 
worden betrokken bij het jaarlijkse 
Plechelmusfeest. 
 
Tijdens de feestelijke cirkelviering 
in de Antoniuskerk op 17 september 
en de eucharistieviering in de Ple-
chelmusbasiliek op 18 september 
wordt een speciaal door enkele leden 
gemaakte kaars ontstoken. Het logo 
erop is ontworpen door de koorleden 
Wendy Visscher en Monique Belde-
rink.
 
Meer informatie bij Monique Belde-
rink, tel. 0541-517494 of per e-mail: 
rjbelderink@hetnet.nl

Het koor ‘Passe Partout’ bestaat 30 jaar

Passe-Partout bij Cirkelviering in actie.
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Mariakerk
Huwelijk:
16 september, 14.00 uur
 Bjorn Oude Huitink
 en Debbie Kothman

Overleden:
15 juni:
 Harrie Mulder, 74 jaar
 Stakenkamplaan 2
2 juli:
 Marietje Stroink-Goossen, 
 73 jaar
 J.H. Molkenboerstraat 36
7 juli:
 Sien Monninkhof, 95 jaar
 Wilhelminastraat 150
11 juli:
 Johan Molthof, 88 jaar
 Wilhelminastraat 150

Drieëenheidkerk
Gedoopt:
- Sepp Krom, Telgenkamp 27
- Iris ten Dam, Look 3
- Stijn Engbers, Koetsier 39
- Tijn Niehuis, Erve Engelboer 10
- Bent Pouwels, Geelster 68

Overleden:
3 juni:
 Miets Wolbers-Weusthof, 
 85 jaar, Hondeborgweg 7
11 juni:
 Harry Scholte, 72 jaar
 Bekspringweg 7
2 juli:
 Gerard Welhuis, 86 jaar
 Alleeweg 32
8 juli:
 Peter Burgers, 24 jaar
 Veldkers 112
14 juli:
 Truus Meijerink-Kotman, 
 85 jaar, Verpleeghuis Gereia
16 juli:
 Henk Bosch, 84 jaar
 De Molenkamp, kamer 221
21 juli:
 Jo Snippers, 93 jaar
 Verpleeghuis Gereia
28 juli:
 pastor Theo Siegmund, 
 78 jaar, De Molenkamp
9 augustus:
 Ankie Roode, 59 jaar
 Tulpstraat 46

Emmauskerk
Overleden:
18 juni:   
 Renée Simons, 60 jaar
 Hunenborglaan 184

18 juni:   
 Kees Vlutters, 82 jaar
 Het Nardusboer 12

Antoniuskerk
Overleden: 
9 juni:
 Anneke Jansen-Geurts, 83 jaar
 Beatrixstraat 64 
22 juni:
 Annemie Olde Kalter–Meijners, 
 55 jaar, Hunenveldlaan 65
6 juli:
 Johan Kroeze, 80 jaar
 Kastanjestraat 28
8 juli:
 Minie Greftenhuis-Jannemann, 
 96 jaar, Wilhelminastraat 150
18 juli:
 Jan Oude Roelink, 88 jaar
 Industriestraat 14
30 juli:
 Marie Oortman – Pilage 86 jaar
 Bentinckstraat 14
11 augustus:
 Truus Hoogendijk-Analbers 
 76 jaar, Wilhelminastraat 150
15 augustus:
 Harry Dierking, 67 jaar
 Tijgaardenstraat 84

Plechelmusbasiliek
Gedoopt:
 - Maurits Bult
 Elbalaan 22
 - Pep Lewerissa
 Tijgaardenstraat 81
 - Fay-Linn Boerrigter
 Berkstraat 43
 - Hugo Meinders
 Haerstraat 62

Huwelijk:
10 september, 11.30 uur
 Ton op den Dries 
 en Nathalie Reerink

23 september, 15.30 uur
 Jeroen Van de Linde 
 en Wendy Brookhuis

Overleden:
6 juni:
 Hennie Scheurink, 85 jaar
 De Grevinkhof 32
10 juni:
 Ben Tijdhof, 74 jaar
 Scholtenhoeklaan 9
26 juni:
 Annie Rake-Paus, 95 jaar
 Beatrixstraat 64
29 juni:
 Bertus Brons, 80 jaar
 Cato Elderinklaan 32
30 juni:
 Annie Teussink–Velthuis, 
 99 jaar, Monnikstraat 33

In vrear’ leaven
is mangs

‘nen toogift weard
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De West-Fries Koos de 
Greeuw, in Hoorn geboren, 
was in zijn werkzame leven 
boekhouder en administra-
teur in dienst van de Stich-
ting Beroepsopleidingen 
voor Weg- en Waterbouw 
en woonde in Den Haag. 
Toen de Stichting verkaste 
naar Harderwijk, kreeg 
hij de gelegenheid om met 
behoud van salaris met ver-
vroegd pensioen te gaan. 
Hij verruilde de hectiek 
van het leven in het Westen 
voor de relatieve rust van 
het Oosten des lands, in 
een niet te grote stad, liefst 
grotendeels katholiek en 
met mooie natuur rondom. 
En hij streek neer in Olden-
zaal, dat was in 1993.

Hij had zich hier nog 
maar nauwelijks geves-
tigd, of er viel een brief ter verwel-
koming vanwege het bestuur van de 
Plechelmusparochie bij hem op de 
mat. Een formulier was bijgesloten 
waarop hij zich als gegadigde voor 
vrijwilligerswerk in de parochie kon 
aanmelden. En dat deed hij ook met-
een. Pastor Wim Engelen liet er geen 
gras over groeien en wist hem ertoe te 
bewegen toe te treden tot het kerkbe-
stuur en het penningmeesterschap op 
zich te nemen. Hij trof een “houtjes-
touwtjes-boekhouding” aan en toen 
hij naar het archief vroeg, toonde 
men hem een immense en chaotische 
verzameling paperassen op de zolder 
van de sacristie. Daar was werk aan de 
winkel! Maar De Greeuw wilde niets 
liever dan zijn oude beroep dienstbaar 
maken in het vrijwilligerswerk.
En zo heeft hij het hele wordingspro-
ces van de huidige grote Parochie van 
de H. Plechelmus van nabij meege-
maakt en mede vorm gegeven. Eerst 
was er de intensieve samenwerking 
met de St.-Antoniusparochie op alle 
niveaus, die uitgroeide tot een perso-
nele unie en culmineerde in een fusie 
zelfs van de beide binnenstadsparo-
chies. Hij bleef voor de Plechelmuspa-
rochie officieel op zijn post tot 2006. 

Gesprek met Koos de Greeuw

Om het feit dat hij 75 jaar werd, moest 
hij als kerkmeester op aartsbisschop-
pelijk bevel aftreden.  Daaraan heeft 
hij gevolg gegeven. Maar intussen 
bleef het werk, zij het wat achter de 
schermen.  Zijn deskundigheid werd 
nog dikwijls te hulp geroepen.  Hij 
nam zelfs sindsdien ook de adminis-
tratie voor de geloofsgemeenschap 
van St. Antonius voor zijn rekening. 
Zowel Bill Engbers, penningmeester 
in het bestuur van de stadsparochie, 
als Frans Nijhuis, in dezelfde functie 
werkzaam binnen het bestuur van de 
huidige Parochie H. Plechelmus, heeft 
van de kunde van de financiële expert 
kunnen profiteren. Laatstgenoemde 
brengt nog geregeld - vergezeld dik-
wijls van een of meer repen chocola, 
waarvan Koos zo houdt - allerlei stuk-
ken aan, die Koos de Greeuw dan in 
zijn computerprogramma verwerkt. 
Hij zorgde nog voor het financiële 
eindverslag over 2010. Een belangrijk 
deel ervan, en niet het makkelijkste, 
is de salarisadministratie, vertelde 
hij. Allang had hij laten weten dat hij 
er graag een punt achter had willen 
zetten met ingang van 1 april 2011 en 
dat men moest uitzien naar een ver-
vanger. Maar hij houdt zich graag nog 

beschikbaar desgewenst als raadge-
ver. Intussen schrijven we: 19  juli.... 
Als u dit leest, is Koos 80 jaar ge-
worden (op 11 september!). De 
redactie dankt hem voor het vele 
werk dat hij heeft verzet voor de 
geloofsgemeenschap(pen) en wenst 
hem nog menig jaar om samen met 
zijn vrouw van zijn welverdiende rust 
te genieten.
                                                                                                                
Ton Agterbos

Wel veuroet wil, 

mót met ’n kop 

in de weend



Taizé-viering in 
de Hofkerk
De eerste Taizé-viering van dit seizoen 
is gepland op zondag 25 september. 
Taizé-vieringen zijn gebaseerd op de 
vieringen zoals die plaatsvinden in de 
communiteit van Taizé (een klein 
plaatsje in Bourgondië, Frankrijk). 
Deze internationale oecumenische 
kloostergemeenschap wordt jaarlijks 
door duizenden – vooral jongeren – 
uit allerlei landen bezocht. Ze komen 
bijeen voor ontmoeting en bezinning. 
Taizé staat bekend om de prachtige 
liederen die er gezongen worden.
Ook in de viering in de Hofkerk zingen 
we deze liederen. De kerkzaal wordt 

Vanaf 2005 worden in Oldenzaal al 
paasmorgenvieringen gehouden, 
voorbereid door diverse liturgische 
werkgroepen. De eerste jaren be-
gonnen deze vieringen al om mid-
dernacht. Ds. Jan Bos, pastor Patrick 
Kuipers en Dick Koster bereidden 
deze diensten voor. Ze trokken weinig 
belangstellenden. Bovendien werden 
enkele Taizé-vieringen georganiseerd. 

Voor die tijd gebeurde er op oecu-
menisch gebied ook al heel veel in 
Oldenzaal. Verschillende aparte oecu-
menische werkgroepen waren actief,  
o.a die van verliezen verwerken, van 
homosexu-aliteit en van ongewilde 
kinderloosheid. Daarbij waren o.m. 
voormalig pastoraal werker Stef 
Hooijman, en pastor van Breemen 
betrokken. “Die groepen stonden in de 
wereld”, zegt Joke Flokstra.,een van de 
leden van de huidige oecumenische 
werkgroep. 

Drie jaar geleden heeft de oecume-
nisch-liturgische werkgroep van Joop 
Breukel, Joke Flokstra, Theo Blok-
huis, Jan Grotenhuis, Ria van Dijk en 
Constance Janssen een nieuwe start 
gemaakt. Dick Koster maakte een 
nieuwe opzet voor deze viering. “Dat 
heeft iets, het opgaan van de zon, ‘t 
nieuwe leven, hoop, verwachting, alles 
wat met Pasen te maken heeft, kan 
je op zo’n vroege morgen heel sterk 
beleven,” zegt Joop Breukel. 
Op 24 april 2011 ervoeren de ruim 

sfeervol ingericht en naast het zingen 
zijn er stiltemomenten, worden er 
teksten gelezen en is er ruimte voor 
ontmoeting.
Voor de liefhebbers van Taizé-liederen 
is er gelegenheid deze te oefenen op 
zaterdagmorgen 17 september om 
10 uur in de Hofkerk. Dus lijkt het u/
jou leuk om mee te zingen, van harte 
uitgenodigd!
De Taizéviering op zondag 25 septem-
ber begint om 16.30 uur en duurt tot 
ongeveer 17.15 uur.
Iedereen van harte welkom. 
Namens de oecumenisch liturgische 
werkgroep Oldenzaal,
 
Joke Flokstra
(kerkelijk werker Hofkerk)

De oecumenisch-liturgische 
werkgroep Oldenzaal
“Het leven is sterker dan de leer”

honderd  belangstellenden het opko-
men van het nieuwe licht, het ont-
steken van de paaskaars, de liederen 
(van Marijke de Bruyne) en de teksten 
(van Jan de Jongh), de zang door het 
gelegenheidskoor, geleid door An-
nemarie Schoenmaker, de muzikale 
bijdragen van het muziekensemble 
- bestaande uit  Jet de Bruin op piano, 
Jef Horsthuis op gitaar en Nolet Bult 
op dwarsfluit - als een sfeervolle en 
inspirerende gebeurtenis. 
Joke Flokstra en Joop Breukel .vin-
den dat de oecumene er helemaal 
bij hoort. “Je staat als kerk op een 
eilandje in de samenleving. De andere 
geloofsgemeenschappen horen erbij: 
wat je gezamenlijk kunt doen, doe 

dat dan ook gezamenlijk.” Beiden 
wijzen erop dat leerlingen van diverse 
kerkelijke gezindten en onkerkelijken 
het Carmelcollege bezoeken. Ook 
worden vele gemengde huwelijken 
gesloten. Mevrouw Flokstra en de 
heer Breukel vinden het zorgelijk, dat 
de kerken er in een groter verband 
veel meer moeite mee hebben die een-
heid gestalte te geven. “De oecumene 
is een proces dat niet meer is tegen 
te houden. Het is niet meer weg te 
denken uit onze samenleving. Het zal 
zich verder ontwikkelen vooral aan de 
basis.” “Je mag en kunt het leven niet 
aan banden leggen”zegt Joop Breukel 
(76), zeer betrokken ook bij de Em-
mausgeloofsgemeenschap. “Het gaat 
niet in de eerste plaats om het geloof 
dat je aanhangt,” is de mening van 
Joke Flokstra (63), kerkelijk werkster 
van de Hofkerk, “Het leven is sterker 
dan de leer.” 
Behalve de paasmorgenvieringen 
organiseert de werkgroep enkele 
Taizé-vieringen per jaar, die vooral 
voor jongeren aantrekkelijk zijn. Deze 
diensten roepen een sfeer op van 
bezinning, stilte, rust, door elkaar 
diepgaand te ontmoeten bij het zingen 
van speciale eenvoudige vierstemmige 
liederen.
De eerstvolgende Taizé-viering heeft 
plaats op zondag 25 september 2011, 
de paasmorgenviering op 9 april 
2012. 

Jan van Rugge
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Joke Flokstra en J. Breukel.



Kleuterviering 
Na een lange vakantie hebben jullie 
vast weer zin in een nieuwe kleuter-
viering. Op 18 september gaan we het 
hebben over vertrouwen. 
Iemand die heel veel vertrouwen in 
God had was Daniël. Hij werd in een 
kuil vol leeuwen gegooid en tóch had 
hij het vertrouwen dat het goed zou 
komen. 
We gaan in de kleuterviering luisteren 
naar het verhaal over Daniël in de 
leeuwenkuil en zingen daar ook een 
liedje bij:

 Daniël, Daniël, 
 Vertrouw op God
 Hij hoort je wel
 Daniël, Daniël, 
 Vertrouw op God
 Hij hoort je wel

We hopen jullie allemaal weer te zien 
op 18 september en misschien kun 
je je vriendje/vriendinnetje/neefje/
nichtje/buurmeisje/buurjongen ook 
een keer meenemen naar de kleuter-
viering!

Vicaris Ronald Cornelissen nodigt jullie uit!
Voor de tweede keer organiseren we een Top Ten Event voor jonge-
ren vanaf de brugklas t/m 15 jaar: met workshops voor hoofd, hart en 
lichaam! 
Dit jaar op zondag 9 - 10 - 11. 
Je mag het niet missen!

Eucharistieviering
De dag begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de Basiliek in 
Raalte met de aartsbisschop, Mgr. Eijk. Jongerenkoor ‘So be it’ uit Zwolle 
zorgt voor de zang. Het evangelie van die zondag gaat over een koning 
die gasten uitnodigt voor de bruiloft. Iedereen heeft een smoesje om niet 
te komen! Gaan wij wel in op de uitnodiging van Christus? Er is daarna 
een lunch. Daarna gaan de jongeren met hun begeleiders naar het Carmel 
College voor een middag vol activiteiten

Speeddaten met bisschoppen
Je kunt in gesprek met aartsbisschop Eijk , de hulpbisschoppen of de vi-
carissen. Ontmoeting staat die middag centraal. Verder kun je in gesprek 
met ex-gedetineerden. Ook onze jongerenwerker Hoa Tran is van de 
partij!

Zang, Dans en Graffiti
En je kunt je uitleven in de workshops dans: Popstars en So you think 
you can dance in het klein! Maak je eigen rap (onder deskundige leiding!) 
of vertoon je kunsten in de graffiti workshop.

Rock Solid
Rock Solid helpt tieners (11-15 jaar) het geloof te ontdekken. Heel actief, 
spel en beweging,  je eigen “preek” maken…

Wokshop begeleiders
 Voor de begeleiders zijn er workshops. Ideeën voor jongerenpastoraat 
en er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Maaltijd 
De dag wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd met enkele presen-
taties uit de gehouden workshops.

Wanneer:  zondag 9-10-11
Waar: in Raalte
Basiliek, Kerkstraat 8 
Carmel College , Florens Radewijnsstraat 6
Hoe laat: van 11.00 tot 17.30 uur
Kosten:  5,00 euro.

Voor opgave en meer informatie:
Vicaris R. Cornelissen van het vicariaat Deventer, 
e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl

9-10-11!
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Rondje 
cultuur

In Oldenzaal leven mensen 
met verschillende gewoon-
tes en culturen naast elkaar. 
Dat is vaak leuk, maar soms 
ook spannend. Mensen heb-
ben vaak moeite met andere 
culturen en cultuurkenmerken. 
Cultuur is een  veel omvattend 
begrip met  veel aspecten. Een 
van die aspecten is religie. 
Christenen en Islamieten: ze 
hebben allemaal een eigen cul-
tuur. Maar wat is dan precies 
de islamitische cultuur, of 
waaraan herken je dat iemand 
een christelijke cultuur heeft? 
Wat zijn de belangrijkste 
kenmerken van deze religieuze 
culturen? En zijn die cultuur-
kenmerken ook te herkennen 
in Oldenzaal?
Om dat te ontdekken organi-
seert  een groep jongeren uit 
Oldenzaalse kerken en mos-
keeën op de avond van vrijdag 
14 oktober van 19:00 tot 21:00 
uur een “Rondje cultuur”. 
Je krijgt op een hele leuke 
manier antwoord op de boven 
gestelde vragen. Je leert veel 
over de verschillende religieuze 
culturen in Oldenzaal. 
De avond is bedoeld voor 
jongeren tussen de 15 en 25 
jaar. Maar als je iets jonger of 
ouder bent, verwelkomen we je 
ook graag. Als je mee wilt doen 
of nader wilt worden geïnfor-
meerd over deze avond, kun 
je je contact opnemen via het 
e-mail adres: 
rondjecultuur@hotmail.com.

Het parochiebestuur heeft bij monde van pastor Reerink en de vice-voorzitter, 
Addy Horsthuis, enkele gesprekken gehad met Jan Schoenmaker. Onderwerp was 
het pas opgerichte jongerenkoor ‘VOF De Hof’. In deze gesprekken wist Jan het 
enthousiasme voor dit koor over te brengen. Jan is duidelijk in zijn ideeën over 
een jongerenkoor: dit moet een jongerenkoor blijven. De consequentie hiervan is 
wel dat een lid aftreedt als het 25 is, maar ook dat er dan opvolging van onderaf 
plaatsvindt. Op aandringen van het bestuur heeft Jan een artikel geschreven 
waarin hij zijn nieuwe koor voorstelt en nadrukkelijk wervend onder de aandacht 
brengt.
We hopen dat plaatsing van zijn artikel in Kerktijd en in de parochiebladen de 
gewenste respons op zal leveren. 

Het parochiebestuur H. Plechelmus

Nieuw jongerenkoor ‘VOF De Hof’

Oproep voor aanmeldingen 
nieuwe leden!
Sinds 5 januari 2011 heeft Oldenzaal 
een stedelijk jongerenkoor dat vooral 
bestaat uit middelbare scholieren.  
Dat koor heet VOF De Hof en is een 
interkerkelijk jongerenkoor met een 
eigen identiteit voor alle jongeren 
tussen 13 en 25 jaar. Op deze manier 
krijgen de jongeren weer een stem die 
zij overal(!) kunnen laten horen. Met 
moderne (lied)teksten laten we weten 
wat de jongeren van dit moment be-

zighoudt en brengen we weer leven en 
kleur! Om dat te kunnen blijven doen, 
zoeken we enthousiaste jongeren die 
graag en vaak willen zingen en zich 
hiervoor in willen zetten.
Het (vooral 3-stemmige) repertoire 
wordt voortdurend up-to-date gehou-
den en gaat van Marco Borsato tot Jus-
tin Bieber, Michael Jackson tot Andrea 
Bocelli en Gospel tot Rock. Het koor 
wordt begeleid door drums, basgitaar 
en piano (evt. aangevuld met andere 
instrumenten). Het koor staat onder 
deskundige en enthousiaste leiding 
van Jan Schoenmaker. De repetitie 
vindt op iedere woensdagavond van 
19:30 tot 20:30 in de Hofkerk plaats. 
Hopelijk zien nóg meer jongeren en 
de (groot)ouders van jongeren het 
enorme belang van ‘VOF De Hof’ in 
en maken we elkaar hiervoor enthou-
siast! Aanmelden kan op woensdag-
avond of via vof.de.hof@gmail.com. 
Ook voor vragen kun je hier terecht. 
Het lidmaatschap is gratis! 

St. Antonius 
100 jaar

Het volgend jaar herdenkt de geloofsgemeen-
schap van St. Antonius (met de hele Parochie H. 
Plechelmus) het eeuwfeest van haar bestaan en 
van haar kerk. In het kader van de feestviering 
wordt gedacht aan een historische tentoonstel-
ling en aan de uitgave van een jubileumboek. 
Daaraan kunnen de Antonianen en wie hun 
gunstig gezind zijn ook hun steentje bijdragen.
Hoe? Door voorwerpen, prenten, boeken, 
parochiebundels, foto’s, gedachtenis- en bid-
prentjes en wat al niet in bruikleen te geven, 
als het maar te maken heeft met 100 jaar St.(-) 
Antonius(kerk). Hebt u iets aan te bieden, 
neemt u dan contact op met het parochiesecre-
tariaat aan de Spoorstraat, liefst met de notitie: 
t.a.v. H. Roord.
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Met Allerzielen, woensdag 2 november, 
organiseert mevrouw Nolet Bult voor de 
vijfde keer op de twee algemene begraaf-
plaatsen in Oldenzaal een korte bijeen-
komst “Stilstaan bij verder gaan”, waar 
families hun dierbare naasten kunnen 
herdenken.

”Stilstaan bij verder gaan”
samen in warmte en licht herdenken

De begraafplaatsen aan de Hengelo-
sestraat en Schipleidelaan zullen spe-
ciaal voor deze gelegenheid ’s avonds 
opengesteld worden, met medewer-
king van de gemeente Oldenzaal. 
Iedereen is welkom, de herdenking is 
voor alle gezindten. 
Het geheel duurt ongeveer 20 mi-

nuten en de begraafplaatsen zullen 
sfeervol verlicht zijn. Nolet stelt voor 
iedere bezoeker een speciale kaars 
beschikbaar, die drie dagen brandt. 
Deze kaars kan aansluitend aan de 
plechtigheid op het graf van de overle-
dene of op een herdenkingsplek op de 
begraafplaats worden gezet. Uiteraard 
mag de kaars ook mee naar huis geno-
men worden.

In verband met de te verwachten 
drukte is het raadzaam om die avond  
zo veel mogelijk per fiets of lopend te 
komen. De bijeenkomsten beginnen 
om 18.00 uur aan de Hengelosestraat 
en om 20.30 uur aan de Schipleidel-
aan.
 
Verdere informatie op 
www.noletbult.nl 
of via telefoonnummer 0541 229 779.

Professor Luttikhuizen uit Groningen 
zal drie voordrachten verzorgen op het 
thema: De evangeliën van Thomas, Maria 
Magdalena en Judas.
Gerard Luttikhuizen was tot 2005 
hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg 
Christendom aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij is specialist op het gebied 
van de Koptisch-gnostische literatuur. 
In zijn boek “De veelvormigheid van het 
vroegste christendom” (Damon, Budel, 
5e druk, 2008) maakt hij het gedachte-
goed van verschillende groeperingen van 
vroege christenen toegankelijk voor een 
breed publiek.

Op woensdag 28 september zal het 
gaan over het belang van de grote 
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handschriftenvondst bij de stad Nag 
Hammadi. Het evangelie van Thomas 
is ongetwijfeld de meest opzienbaren-
de van de meer dan veertig niet-or-
thodoxe vroegchristelijke teksten die 
daar gevonden zijn. Moeten we nu na 
deze ontdekking anders gaan denken 
over Jezus en zijn leer? 

Op woensdag 26 oktober zal een deel 
van de avond nog gewijd zoijn aan het 
evangelie van Thomas, daarna komt 
het evangelie van Maria Magdalena ter 
sprake.

Op woensdag 30 november staat het 
evangelie van Judas centraal, dat al in 
de jaren ’70 van de vorige eeuw werd 
ontdekt. Waarom heeft het dertig jaar 
geduurd, voordat die vondst bekend 
werd? En waarom was de publicatie 

van het Judasevangelie zo’n media-
hype? Wordt Judas in dit evangelie 
wel of niet voorgesteld als de ideale 
volgeling van Jezus, de enige die hem 
werkelijk begrepen heeft?
Wij hopen u op deze avonden te mo-
gen begroeten. 

Aanvang: 19.30 uur (einde uiterlijk 
 21.45 uur);
Plaats: Recreatiezaal Mariahof, 
 Beatrixstraat 64, Oldenzaal
Kosten: € 18.00 (voor alle drie de 
 avonden, incl. koffie/thee),
 op de eerste avond te vol-
 doen; géén korting voor het 
 bijwonen van minder dan 
 drie avonden!

Meer info: op e-mailadres: 
hbreukink@freeler.nl 

Namens het Leerhuis,
H.B. Breukink
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Info: Frank Beuger, 
 t: 06 230 90 356, 
 e: f.beuger@home.nl
 Frank de Heus, 
 t: 06 300 988 33, 
 e: pastordeheus@home.nl
 www.franciscusparochie.nl  

Van 27 april tot 7 mei 2012 leiden Frank de Heus en 
Frank Beuger een reis naar Israël. Frank de Heus is 
als pastoraal werker werkzaam in de parochie Sint 
Franciscus van Assisië in Haaksbergen en omstreken. 
Frank Beuger is werkzaam als decaan en docent le-
vensbeschouwing en maatschappijleer aan het Twents 
Carmelcollege. We gaan op stap met een Nederlands 
sprekende gids door de Negev-woestijn  naar de Dode 
Zee en Jeruzalem, langs de Jordaan en naar Galilea. 
Op reis zal er gelegenheid zijn tot ontspanning, cul-
tuur- en natuurgenot en voor eigen intiatieven. 
Wie meegaat moet goed ter been zijn!. 
Bij 30 tot 35 deelnemers zal de prijs ongeveer € 1618,-
- gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in. Toeslag voor 
een éénpersoonskamer is € 299,-- . 

11-Daagse rondreis Israël 2012
Informatieavond donderdag 29 september 
20.00-21.30 uur
Pastoraal centrum Onze Lieve Vrouwekerk
O.L. Vrouwestraat 6, Hengelo

Badplaats Eliat aan de Rode zee.

Via Dolorosa.

Als het gouden randje is verdwenen
Voor u organiseren wij als werkgroep 
RK Beraad Bezoekwerk – lotgeno-
tencontact op  zaterdag 12 november 

2011 in het Bezinningscentrum de Zwanenhof te Zenderen van 9.30 
tot 16.00 uur ‘n ontmoetingsdag rond vragen als: Wat is rouw? Waar 
haal ik de kracht vandaan om verder te gaan? De inleiding zal wor-
den verzorgd door pastor Marinus van den Berg  met als thema: “een 
dag om even stil te staan… en bij jezelf te komen”.
Kosten:  € 20,00.  Hierbij zijn inbegrepen lunch en koffie/thee. Bij 
aankomst kunt u dit bedrag betalen. U bent welkom. U kunt zich 
aanmelden tot uiterlijk 6 november en informatie verkrijgen bij: 

mevr. Riet van Bussel mevr. Ria Mudde secr. van  de Zwanenhof             
Wanne 5 Langestraat 135 Retraitehuisweg 6
7641 HE  Wierden 7491 AD Delden 7625 SL Zenderen
tel. 0546 - 574282 tel. 074 – 376 1949 tel. 074 – 265 9525
 email: 
 ria.mudde@home.nl

Wacht u niet te lang met aanmelden, want het aantal deelnemers 
is beperkt.  
Na aanmelding worden u de bevestiging en het programma toege-
stuurd. 

De rozenkrans
O rozenkrans, ik zing je lof:
uit  ’s hemels hof
ben jij ons toegezonden,
een bonte en geurige bloesemkroon
sterk en schoon
gevlochten en gebonden.

Jij bent, unieke rozelaar,
helder en klaar:
van oudsher tot op heden
wordt vijftig maal het ‘Wees gegroet’
met vroom gemoed
gepreveld en gebeden.

Jij bent de krans die de reine maagd 
zo wel behaagt,
want vijf robijnen blinken
tussen evenzoveel tientjes in,
waar rijk van zin
de ‘Onze Vaders’ klinken.

Maria, maak me uw rozenhoed
tot hartebloed,
opdat ik met u samen
de vrede van uw Zoon verdien
en u mag zien
in ’t eeuwig leven. Amen.

Ton Agterbos 

(Een verkorte vertaling van 
‘Het Rozenkranske’, 
gedicht van Benedictus van Haeften 
OSB, 1588-1648; 
uit: A. van Duinkerken 
“Zeven eeuwen katholieke poëzie”, 
Prisma no. 22) 



Grootestraat 33 Oldenzaal

Tel. 0541-514080

Iedere vrijdag koopavond

Telefoon 0541-533989

www.tuitnotaaloldenzaal.nl

Tel. 0541-512496

Bas Boerigter
Café Bierlokaal De Engel

Markt 14 - 7571 EC Oldenzaal
www.bierlokaaldeengel.nl 

telefoon 521903

Telefoon 0541-517500

Tel. 0541-514247

www.verzekeruhier.nl

Grootestraat 16/18 - 7571 EL Oldenzaal
Telefoon 0541-512210

Nieuwstraat 83-85
7572 BZ Oldenzaal

Telefoon 0541-512906

Enschedesestraat 86
tel. 0541-513344  www.seiger.nl

Kijk ook op
www.munsterhuis.nl

Schlichter
NVM Makelaars

www.schlichter.nl

Tel.: 0541 – 51 51 51

Hennie en Jeroen

www.delinnenhal.nl



www. Aannemersbedrijfluttikhuis.nl 
Telefoon 516306


