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Geloofsgemeenschappen: Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans te Glanerbrug | Katholiek Losser|  

H. Jacobus de Meerdere te Lonneker | H. Gerardus Majella te Overdinkel 

           Parochie Maria Vlucht  
 

Van Paul Daggenvoorde aan alle vrijwilligers en parochianen  
van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser.   
  

Een nieuwe locatieraad voor Katholiek Losser     Losser, 8 juni 2022 
 
 
Parochie Maria Vlucht  
De samenvoeging van de geloofsgemeenschappen in Lonneker, Losser 2x, Overdinkel en Glanerbrug is 
gestart in 2009.  Zo is Maria Vlucht tot stand gekomen. Sinds die tijd hebben 4 locatieraden en het 
bestuur van Maria Vlucht vorm gekregen.  
Katholiek Losser is ontstaan uit de samenvoeging van St. Martinus en de H. Maria Geboorte.  
De 4 locatieraden functioneren onder het bestuur. 
Nu zijn we meer dan 10 jaar verder.  
 
Locatieraad van Katholiek Losser wordt opgevolgd. 
Jos Morsink, locatieraadvoorzitter van geloofsgemeenschap Katholiek Losser, wil graag worden 
opgevolgd. Hij was inmiddels het enige lid. Nu zal dus de gehele locatieraad opnieuw gevuld moeten 
worden.   
 
Praten en luisteren. 
In mijn rol als voorzitter van het bestuur van Maria Vlucht heb ik aan  
Lien Dood, Ans te Lintelo en Ben Mulder vz. , gevraagd om te praten mét en te luisteren naar  
parochianen en te komen met een voorstel voor een nieuwe locatieraad voor Katholiek Losser.  
 
Gezocht: een groep kandidaten.  
Het bestuur vraagt van de kandidaten 3 jaar vooruit te willen denken.  
Dan zien we wel verder. We willen realistisch zijn.  
Kandidaten, of zij die willen meedenken, kunnen zich melden.   
Reageer dan naar:  
secretariaat@mariavlucht.nl  onder kopje ‘werkgroep nieuwe locatieraad Losser’.  
Ook als jij iemand kent die als vrijwilliger, misschien in de locatieraad, beschikbaar zou kunnen zijn 
horen wij dat graag.  
  
Overigens: op dit moment is er formeel geen locatieraad.  
Lopende zaken worden afgestemd met het locatiesecretariaat van katholiek Losser, ter attentie van Sini 
Punte. 
 
De Geest van Pinksteren. 
We hebben onlangs Pinksteren gevierd. Jezus heeft ons zijn boodschap van liefde voorgeleefd. Met 
Pinsteren zegt hij eigenlijk tegen ons: Nu zijn jullie aan zet. Hup, aan de slag.   
In die geest reken ik erop dat er mensen zijn die ons willen helpen als vrijwilliger.  
Ook mensen die in de locatieraad willen plaatsnemen.  
 
Dank je wel aan alle vrijwilligers: enorm zoals mensen zich inzetten voor onze locatie, in werkgroepen, 
koren en locatieraad, en ook in het bestuur.   
Jullie zorgen voor samenhang en betrokkenheid binnen de gemeenschappen, samen maken we de kerk.  
 
Namens het bestuur van Maria Vlucht; Pastoor Paul Daggenvoorde 
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