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Beuningen Maria Altijddurende
Bijstand WoCo za 19:30u mmv het
dames-heren-en themakoor Pastor
Kerkhof Jonkman; Maria Altijddu-
rende Bijstand Euch. wo 8:30u
Pastor Schrijver.

De Lutte H. Plechelmus Euch.
zo 10u mmv het dames en heren-
koor Pastor Jacobs; H. Plechel-
mus Gebed di 19u Rozenkransge-
bed Parochieel voorganger; H. Ple-
chelmus WoCo wo 19u Pastor
Schraven.

Denekamp H. Nicolaas Viering
vrij 19u Top2000 Viering mmv Viva-
ce Pastor Schraven;
H. Nicolaas WoCo za 18u mmv het
Nicolaaskoor Pastor Ros; Prot. Ge-
meente Avondgebed za 19:30u ds.
R. Offringa; H. Nicolaas Euch. zo
10:30u mmv het herenkoor Pastoor

Munsterhuis; Prot. Gemeente Vie-
ring zo 10u na de dienst is er
koffie/thee in gebouw Irene achter
de kerk; H. Nicolaas Euch. di 9u
Pastoor Munsterhuis; H. Nicolaas
Euch. wo 19u Pastoor Munsterhuis.

Lattrop H. Simon en Judas Wo-
Co za 19:30u mmv de Bergvennen-
kapel Pastor Ros.

Losser H. Maria Geboorte Euch.
vrij 10u Pastor Rekveld; H. Maria
Geboorte WoGe za 11u oliebollen-
bezinning Parochiele werkgroep;
Prot. Gemeente Eredienst zo 11u
ochtendgebed ds. H.J. Marsman; H.
Maria Geboorte Euch. zo 9:30u
mmv herenkoor Pater Korterik;
Prot. Gemeente Eredienst zo 11u
ds. H.J. Marsman.

Noord-Deurningen H. Jozef Eu-
ch. do 9u Pastor Jacobs; H. Jozef

Euch. za 19:30u mmv het Jozefkoor
Pastor Jacobs.

Oldenzaal Hofkerk Prot. gem.
Oldenzaal Dienst za 19:30u ds. E.
van Houwelingen, Hengelo; Pasto-
raal Steunpunt Emmaus Geen
dienst za 19u; Maria-geloofsge-
meenschap Mariakerk Gebed za
19u Oudejaarafsluiting Vrijwilligers
lektorengroep; Hofkerk Prot. gem.
Oldenzaal Geen dienst zo 7u; Hof-
kerk Prot. gem. Oldenzaal Geen
dienst zo 10u; R.K. kerk H. Altaar-
sacrament Westwal 11 TLH zo 17u
Te Deum Pater Medina;

Ootmarsum Huize Franciscus
WoCo do 10u Parochieel voorgan-
ger; Huize Franciscus WoCo za
15u Parochieel voorganger; H. Si-
mon en Judas Euch. za 18u Pas-
toor Munsterhuis; Herv. gemeente

Protestantse Kerk Ganzenmarkt 31
Eredienst za 19:30u zondag 1 janua-
ri is er Geen Kerkdienst ds. Mels,
Vriezenveen; H. Simon en Judas
WoCo zo 10:30u mmv Stem en
Klank Pastor Ros.

Overdinkel Gerardus Majella
WoGe za 19u met samenzang Pas-
tor Rekveld.

Rossum H. Plechelmus Euch.
za 19u dames en herenkoor Past.
Zeinstra.

Saasveld H. Plechelmus Euch.
za 19u zang dames en herenkoor
Past. Huisman.

Tilligte Simon en Judas Euch.
za 19:30u mmv Bel Canto Pastoor
Munsterhuis.

Weerselo Protestantse Stifts-
gemeente Dienst za 19:30u ds.
H.D. Dikker Hupkes.

Het Huis van Spiritualiteit bege-
leidt vanmiddag vanaf 14.00 uur
een wandeling in het teken van
oud en nieuw, door natuurgebied
het Springendal. Gedurende de
ongeveer 7 kilometer is er vol-
doende gelegenheid voor bezin-
ning. Gids Karel Tijhuis vertelt on-
dertussen verhalen van markan-
te vrouwen uit de bijbel. Na af-
loop is er een broodmaaltijd. De
wandeling start vanaf de parkeer-
plaats van Staatsbosbeheer aan
de Blauweweg in Oud Ootmar-
sum. Deelname kost 5 euro.

KERKDIENSTEN▼

Het drie meter hoge houten
beeld van De Smokkelaar keert
mogelijk terug naar Overdinkel.
Het staat nu in de orthodoxe
kerk van de H. Drieëenheid in
Rotterdam. Daar is Vojo Bilbija,
die van 1979 tot 1999 werk-
zaam was als tandarts in Over-
dinkel, nu de priester.

OVERDINKEL/BAD BENTHEIM

Burgemeester Michael Sij-
bom van Losser zegt zich
er sterk voor te willen ma-

ken dat de 1000 kilo zware houts-
culptuur naar huis komt. Sijbom
deed die toezegging tijdens het
aanbieden van een speciale
krant, die hovenier Marco Bergs-
ma heeft laten maken over zijn
Zoekerschool aan de Goormaten-
weg.

De krant krijgt daarmee moge-
lijk een bijzonder staartje. Bergs-
ma heeft de voormalige marke-
school prachtig verbouwd tot
kantoor en wilde als afronding
een krant uitbrengen. Daarvoor
schakelde hij journalist Felix Nij-
land in, die de krant met Riet
Vos (foto’s) en Hans Brand (grafi-
sche vormgeving) maakte.

De krant, die deze week in een
oplage van 31.000 exemplaren
wordt verspreid in het grootste
deel van Noordoost-Twente, Lon-
neker en Stokhorst, bevat veel
verhalen uit Losser en de kerkdor-
pen. Niet alleen over Marco Bergs-
ma zelf, maar ook over klompen-
maker Johnny Koop, zaadhandel
Bulter, de molen van Schellings
in Beuningen, oude boerencafee-
tjes, de zusjes Lotte en Kim Wol-
ters van Tuincentrum Wolters in
Overdinkel, de zusters Castissi-
ma en Leokorda, die al een eeu-

wigheid in Overdinkel wonen en
over de beelden van de voormali-
ge marskramers Prik en Prak in
het grensdorp.

Ook deze beelden werden ge-
maakt door Vojo Bilbija, die in de
krant aangeeft dat hij hoopt dat
iemand het initiatief wil nemen
De Smokkelaar terug te brengen
naar Overdinkel. Het kunstwerk
laat een smokkelaar zien met vier
van zijn kinderen, die zich als
het ware aan hem vastklampen.
De smokkelaar tuurt over de vel-
den in afwachting van de kom-
miezen die hem mogelijk te pak-
ken nemen.

Bilbija maakte het uit een gro-
te stam van het Arboretum Poort-

bulten, samen met de Losserse
tandarts Karel Berghauser Pont
en wijlen Joop Lakerink. Een mo-
gelijke plek voor het beeld zou
kunnen zijn het nieuwe Kultur-
hus in Overdinkel.

Burgemeester Sijbom nam de
bij Van Barneveld in Denekamp
gedrukte krant op de boerderij
van Marco Bergsma in Bad Bent-
heim met groot enthousiasme in
ontvangst. Temeer daar de Histo-
rische Kring Losser in de krant in
twaalf kronieken een tijdsbeeld
schetst van Losser van 1899 tot
nu. In genoemd jaar werd begon-
nen met de bouw van De Zoeker-
school, nu dus het kantoor van
Bergsma Hoveniers.

OLDENZAAL

OOTMARSUM

OLDENZAAL

OLDENZAAL

OLDENZAAL DE LUTTE

Op Oudjaarsdag is iedereen wel-
kom bij de Brandvijver aan de
Bentheimerstraat. Er staat een
verlichte tent klaar waar glüh-
wein en warme chocolademelk
worden geschonken en baklever
en bloedworst worden klaarge-
maakt. Vuurkorven, midwinter-
hoornblazers en een muziekge-
zelschap maken de sfeer com-
pleet. Er wordt afscheid geno-
men van het oude jaar en ge-
proost op 2017. De activiteiten
vinden plaatsen tussen 16.00 en
18.00 uur.

Met een poging het midwinter-
hoorngeschal te laten horen,
trapt pastoor Bernard Reerink
vanmiddag het demonstratiebla-
zen bij Erve Huiskes op het Huls-
beek af. Hij hoopt de traditie van
de hoorn terug te brengen.
De jeugdige midwinterhoornbla-
zers strijden om de Jeroen Heide-
man-trofee en, per buurt, om het
Gouden Hoorntje. Voor de beste,
wat oudere blazer, is er wisseltro-
fee ’t Zulv’ren Heurnke. Het de-
monstratieblazen is van 13.30 tot
16.00 uur.

Op oudejaarsdag worden er in
De Lutte weer oliebollen ver-
kocht. De opbrengst komt ten
goede aan onderhoud van het
kerkenbos. De actie vindt plaats
voor het parochiecentrum in het
dorp tussen 9.30 uur en 14.00
uur.
Tien oliebollen kosten 6 euro. Bij
mindervalide mensen wordt thuis
bezorgd. Daarvoor kan vooraf
contact worden opgenomen met
het parochiesecretariaat, tel
0541-551203 of via de mail
delutte@lumenchristi.nl

In het kader van de Open Monu-
mentendag Special met het the-
ma ‘Textiel in Twente’ is het
Palthehuis vandaag gratis toe-
gankelijk.
In het Palthehuis kunnen bezoe-
kers in het Koetshuis de collectie
textiel van het museum bekijken.
Ook zijn de Geldermanverhalen
te zien.
Het museum en het Koetshuis
zijn geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Meer informatie en andere
deelnemende locaties zijn te vin-
den op openmonumentendag.nl

� Vojo Bilbija met zijn beeld De Smokkelaar. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

Ook komend jaar opent het Ol-
denzaalse MantelZorgCafé in Ho-
tel ter Stege met enige regel-
maat haar deuren. De eerste bij-
eenkomst is maandag 2 januari,
van 13.30 tot 15.30 uur.
In het café kunnen mantelzor-
gers, met of zonder zorgontvan-
gers, elkaar op ontspannen ma-
nier ontmoeten en ervaringen te
delen. Gastvrouwen en -heren
staan klaar om bezoekers waar
nodig bij te staan en een mantel-
zorgconsulent is aanwezig voor
informatie en advies.

Proosten op 2017
bij de Brandvijver

Wandelen in het
Springendal

Oliebollen voor
kerkenbos

Twents textiel in
het Palthehuis

Midwinterhoorns
op het Hulsbeek

MantelZorgCafé
in Ter Stege

Een mogelijke plek
voor het beeld zou
het Kulturhus in
Overdinkel kunnen
zijn

Sijbom zet zich in voor
terugkeer De Smokkelaar

DEURNINGEN De Fancy-
Fair Feesten in Deurningen
zitten weer in de lift. Na en-
kele moeilijke jaren, is de or-
ganisatie erin geslaagd sa-
men met honderden vrijwil-
ligers het jaarlijkse feest op
de kaart te zetten met meer
bezoekers tot gevolg.

De afgelopen editie lever-
de een ‘winst’ op van bijna
6.000 euro. Dat geld wordt
verdeeld over de verenigin-
gen die mee hebben gehol-
pen aan de organisatie van
de feesten.

De komende FancyFair
Feesten vinden plaats van 4
tot en met 7 augustus 2017.

‘Winst’
voor FFF


