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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
van de parochie Maria Vlucht 

 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden 
aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met  
Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de  
volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2020/2021: 
Uiterlijk: 26 april, 14 juni. 9 aug 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2020/2021: 
12 mei, 30 juni, 25 aug 

 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een  
vervang(st)er te zorgen. 
Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen 
van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun 
contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke 
kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

 

                                                                                                                                         advertentie 
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Een omkeer??? 

 

In deze tijd van onzekerheid, van 
vermoeidheid, van vele vragen in datgene 
wat ons nu, niemand uitgezonderd, ten 
diepste raakt gaan we weer een periode in 
van voorbereiding, voorbereiding op Nieuw 
Leven, op datgene wat wij weer met Pasen mogen vieren.  
Hoe dit gestalte zal krijgen, dit jaar, weten we niet.  
Het is allemaal zo onzeker, en dat ervaren we allemaal.  
Maar is dan niets dat ons hoop geeft?  
Ik hoop van wel. De veertigdagentijd, voorafgaand aan het feest van 
Pasen, roept ons op tot een omkeer, tot geloof in de Blijde 
Boodschap, het Evangelie dat ons gegeven is in Jezus, de Christus. 
Hij gaf in woorden, maar bovenal in daden, ons toekomst.  
Wij hebben allen behoefte aan nabije woorden en nog meer aan 
nabije daden die ons hoop en vertrouwen geven. Die ons opbeuren en 
staande houden. Met Aswoensdag laten we ons tekenen met het 
teken van het kruis, een teken van omkeer, een teken van belofte, van 
liefde. Dat teken maken wij zelf meerdere malen in ons leven, dat 
teken van het kruis is het teken van Pasen. Dat niet de dood het 
laatste woord heeft maar het leven. Het gedeelde leven, hier en nu. 
We mogen vieren en gedenken dat Hij, die het brood nam en brak ten 
leven, zijn leven wil delen met ons. Hiertoe is Hij gekomen, “doe dit tot 
mijn gedachtenis” zo zingt een lied. Onze gebrokenheid en 
kwetsbaarheid daarin wil Hij delen. In zijn lijden, zijn dood en 
verrijzenis geeft hij ons toekomst.  
Die toekomst wens ik u, jullie en ook mijzelf toe. Dat wij het 
volhouden, uithouden, ook in deze tijd van onzekerheid.  
Een goede veertigdagentijd gewenst.  
 

                                                              Willy Rekveld, parochievicaris  
________________________________________________________ 

 

Pasen 

 

Ook deze Pasen zien we elkaar nauwelijks 
live. Online zullen we Maria Magdalena 
horen zeggen: “Ik heb de Heer gezien”.  
Jezus was vermoord; uit beeld en weg.  
Maar voor haar kennelijk toch ‘te zíen’. 
Maria Magdalena hield van Jezus.  
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Aan hem had ze haar leven te danken. Daarom was ze in het duister 
van de vroege morgen naar zijn graf gegaan. Zoekend, verblind door 
verdriet. Zo doet een mens die ‘het’ niet vinden kan, en niet ziet zitten. 
Onrustig op pad.  
Maar zijn graf was leeg!  
Dat Jezus de weg kent ín ons leven, wist Maria. En ook dat hij zijn 
sterven niet uit de weg was gegaan. Maar dat hij wist weg te komen 
uit de dood, zag ze niet aankomen. Jezus, die de weg is, blijkt ook de 
uitweg. Waar ‘m dat in zit? In háar zoeken, en in zíjn opstanding.  
De vreugde van Pasen is dat Jezus is opgestaan om met ons te zijn. 
Zodat wij leven. Maria heeft gezien dat Jezus ons niet laat zitten, maar 
tegemoet komt, bijna onherkenbaar. ‘Gezien de Heer’ zullen ook wij 
opkomen tegen armoede en ongelijke kansen en voor leven waarin 
wordt gedeeld en gezorgd. Jezus had Maria bij haar naam genoemd. 
Zo wist ze dat hij het was. En wij? Laten ook wij ons door hem 
aanspreken? En zullen ook wij inzien welke uitgang de ingang is naar 
écht leven? En door de opstanding van Jezus ook zelf opstaan, zodat 
anderen en wijzelf leven? Zalig Pasen! 
 

                                                                 Paul Daggenvoorde, pastoor 
________________________________________________________ 

 

WhatsApp-tekst ter bezinning in de 
Vastentijd 

 

Aangespoord door de positieve en 
bemoedigende reacties van onze eerdere 
Whatsapp-projecten rond Pinksteren en Advent, 
bieden we ook in de Vastentijd weer een Whatsapp-groep aan. Als jij 
je hiervoor opgeeft krijg je gedurende de 40 dagen voor Pasen op zon
- en woensdagen en in de Goede Week dagelijks ‘s morgens voor 
9.00 uur een appje toegestuurd. Dit keer sturen we de psalm van de 
dag toe met daarbij een korte meditatie van één van de pastores of 
een parochiaan. Geïnspireerd door een woord of een zin uit de psalm, 
geven de schrijvers iets van hun levenservaring prijs. Bijgaand ook 
een link naar de gezongen psalm. Wie daar tijd voor heeft of neemt, 
kan de woorden of de sfeer van de psalm door te luisteren wellicht 
nog beter binnen laten komen. Wij – het pastoraal team en 
medeparochianen – hopen je zo iets van onze inspiratie voor deze tijd 
mee te geven. Na Pasen wordt de Whatsapp-groep opgeheven. Doe 
je mee en wil je in de Vastentijd onze appjes ontvangen,  
geef dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door  
aan Frank de Heus, 06 300 988 33. 
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Vanuit de MOV:  
Een beter leven dankzij goed onderwijs 

 

Beste parochianen.  
Dit jaar zal de Vastenactie door 
Corona wederom anders verlopen dan we in Losser gewend zijn.  
Het thema, goed onderwijs, is hetzelfde als vorig jaar. Een thema dat 
bij onze kinderen op dit moment actueel is. Naar school gaan was het 
afgelopen jaar bij ons ook niet vanzelfsprekend.  
De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd -van  
14 februari t/m 4 april- staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding 
zijn mensen namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 
2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare 
school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen 
toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger 
onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn 
beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen voor zichzelf en 
hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 
Een (beroeps)opleiding kan de kans op een goede baan vergroten. 
Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken 
over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt 
ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan 
de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus economisch en 
maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en 
organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang 
heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. 
Daarvoor is het nodig om banen te creëren en 
arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren. 
 

Wat doet Vastenactie? 

In 2020/21 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die 
mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder 
meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van 
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.  
Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet 
rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan. 
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Omdat wij het niet verantwoord vinden om onze zeer gewaardeerde 
collectanten op pad te sturen in deze coronaperiode, hebben we de 
vastenzakjes deze keer bijgevoegd bij uw Klöpke. Graag vragen wij u 
om het zakje, gevuld met uw gift, weer in te leveren in de brievenbus 
van de H. Maria Geboortekerk.  
Het is natuurlijk ook mogelijk, dat u uw gift direct overmaakt aan de 
Vastenactie zelf.  
Dit kan op rekeningnummer: 
 

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 
 

Wij van de MOV-groep bevelen deze actie van harte bij u aan. 
Xaveria Sanders, Annemiek Koel, Anita o.g. Beverborg en 

Anja Heerink 

 

Hartelijk dank. 
___________________________________________________ 

Kerkdiensten H. Maria Geboortekerk Losser 
De eucharistievieringen in de H. Maria Geboortekerk 
kunnen weer fysiek bijgewoond worden. T.b.v. de 
kerkdienst op zondag (9.00 uur) dient gereserveerd te 
worden. Dit is mogelijk per e-mail: losser@mariavlucht.nl 
óf telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur via het secretariaat, tel. 053  5381224.  
 

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt helaas nog 
steeds een limiet van maximaal 30 personen. Om toch iedereen een 
kans te geven een zondagsdienst bij te wonen wordt aan de 
kerkgangers gevraagd niet wekelijks te reserveren, maar bijv. om de  
2 weken. Ook wordt gevraagd bij gelegenheid van een misintentie -
per familie- met hooguit 2 personen de eucharistieviering bij te wonen.  
 

De zondagdiensten zijn te volgen via het YouTubekanaal op de 
website www.mariavlucht.nl. Iedere woensdagochtend is er om  
9.30 uur een kerkdienst. Om deze bij te kunnen wonen is reserveren 
niet nodig.  
Kerkbezoekers wordt gevraagd een mondkapje mee te nemen en 
deze (alleen) bij het binnengaan en het verlaten van de kerk te 
dragen, zo ook de overige adviezen van het RIVM op te volgen. 
 

De website www.mariavlucht.nl biedt meer actuele informatie, 
waaronder de “Nieuwsbrieven” van het pastorale team en een 
overzicht van alle (doordeweekse) vieringen in de parochie  
Maria Vlucht. 
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Bennie Bruinink. 1945 - 2020 

 

In onze parochie van de Heilige Maria Geboortekerk kennen we Bennie 
Bruinink als dirigent-organist van de kerk. Deze taak heeft hij ruim 17 jaar op 
zich genomen nadat zijn voorganger Frits Rörink in 1980 overleed.  
Daarmee is niet alles van zijn muzikale ambities verteld. 
In 1952 werd hij lid van het jongenskoor van de H. Maria Geboortekerk, en 
toen bij hem de jongensstem in een mannenstem was veranderd, ging hij 
door als bas bij het herenkoor, en was daarmee 68 jaar lid van het koor. 
Daarnaast was hij een verdienstelijke klarinettist bij Excelsior. 
Hij werd voorzanger, maar z'n ambities reikten hoger, want hij nam midden 
zeventiger jaren orgelles van eerder genoemde Frits Rörink. 
Toen hij in 1980 werd aangesteld als dirigent en organist werd hij een 
enthousiast en groot inspirator om het koorrepertoire in stand te houden en 
het verder uit te breiden. Hij werkte als dirigent ook veel samen met Rinus 
Luttikhuis bij uitvoeringen van grote missen op de 1e zondag in de maand, en 
grote kerkelijke feestdagen en concerten. 
Zo componeerde hij een mis, een aantal motetten en liederen, die veelvuldig 
door het koor werden uitgevoerd. 
Naast de kerkmuziek was hij ook een goed repetitor die het jeugdkoor van 
St.Caecila de mogelijkheid bood om aan een 4-tal operaproducties van 
Opera Forum medewerking te verlenen. 
Maar even zo goed begeleidde hij het jeugdkoor op een elektronisch orgeltje 
op de kerstmarkt of bij concerten of andere niet kerkelijke bezigheden. 
Jarenlang organiseerde hij met veel plezier de jaarlijkse fietstocht van het 
herenkoor, zat in de programmacommissie, en zette een nieuw muzikaal 
archief t.b.v. de bibliothecaris op.  
Bovenal heeft hij genoemde taken altijd op een zeer amicale wijze uit 
gevoerd. 
Helaas werd hij steeds meer fysiek beperkt, zodat hij in 1997 stappen terug 
moest doen, maar daarna speelde hij nog regelmatig als organist bij 
invalbeurten en bij het dirigeren van grote missen, zijn grote passie. 
Het orgel van de Maria Geboortekerk kende hij in- en uitwendig tot in de 
kleinste details, kleine reparaties en stembeurten deed hij zelf met hulp van 
koorleden en ook was hij een enthousiast medewerker aan de 
orgelrestauratie van 1985. 
Hij liet regelmatig, meestal heel subtiel, andere niet kerkelijke muziek horen 
zoals mooie aria's uit opera's, maar het kon ook zo "op de grote stille heide" 
of "Ein bischen Frieden" zijn . 
Maar engelen hadden zijn voorkeur als hij zachtjes "I had a dream" (Abba) of 
Jeruzalem (The Holy City) speelde. 
Misschien heeft hij daardoor vaak een engeltje op zijn schouders gehad in 
periodes dat het hem fysiek niet meezat. En mensen die hem kenden, 
dachten hoe houdt hij dat nog vol. 
Tot begin december bleef hij positief in de wetenschap dat z'n vrouw 
langzaam herstelde van enkele ernstige operaties, en dat zijn kinderen en 
kleinkinderen nu allemaal in de omgeving van Losser woonden.  
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Ook het gegeven dat er naar het koor een traplift was gemonteerd gaf hem 
hoop dat hij weer boven op de koorzolder zou kunnen komen, voor het 
meezingen of orgelspelen. 
Helaas het mocht niet zo zijn. Wij verliezen in Bennie Bruinink een zeer 
goede vriend en inspirator die we met veel respect zullen gedenken.  
 

We gaan er vanuit dat engelen hem naar het Paradijs hebben begeleid, 
In Paradiso deducant te Angeli, en waar ze hem een warm welkom hebben 
toebedeeld. 
 

                                               Leden, bestuur, en dirigent-organist St. Caecilia 

________________________________________________________ 

 

Teun is ‘de slimste vormeling’. 
 

Op vrijdag 5 maart speelden 11 
vormelingen van 2020-2021 online mee 
in een ‘Wie is de Slimste-quiz’. Hessel, 
een begeleider van het jongerenpastoraat van Maria Vlucht, was de 
quizmaster. In de eerste 10 vragen kwamen bijbelfeitjes voorbij, 
daarna ging het over spreekwoorden en gezegden en kwamen gekke 
weet- en gokvragen voorbij. De jongeren vonden het leuk om even 
iets samen te doen. Helaas kan niet iedereen winnen.  
Teun Riesewijk was de ‘slimste’ van de avond. Hij won een 
bioscoopkaart voor zichzelf en voor een vriend. Gefeliciteerd Teun! 
________________________________________________________ 

 

Oasebericht 2021 

 

Vrijwilligers zijn iedere dinsdagmorgen weer bezig om het Oaseterrein 
klaar te maken voor het seizoen 2021. 
Banken worden herplaatst, struiken en bomen krijgen een snoeibeurt, 
het zand van de molshopen wordt verspreid en zo zijn er nog heel wat 
klussen. 
Kinderen hebben het terrein ontdekt om er te spelen, de ouders 
kunnen uitrusten en genieten van de natuur. Er is altijd iets te beleven. 
In Duitsland en Nederland zijn er tot 31 maart weinig versoepelingen 
aangekondigd. Wat er daarna gaat gebeuren moeten we afwachten. 
Zoals het er nu uitziet gaat de Paasochtenddienst niet door. Verdere 
berichtgeving komt op de website en in de plaatselijke kranten. 
Hopelijk zien we elkaar in betere tijden gauw terug op het Oaseterrein. 
Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam. 
                                                              Namens hen Carlien Oldekamp 
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Kinderkamp en tienerkamp in 2021 

 

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en 
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij 
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. 
 Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’ (kinderen van 7 t/m 12 jaar) 
 

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is 
belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn 
opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te 
gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en 
zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus, de tollenaar. En Jezus 
bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun 
verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten 
zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie 
verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over gaan nadenken. 
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, 
lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte 
vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven?  
Meld je dan zo snel mogelijk aan! 
Kosten:   € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin 
meegaan, is er  een speciaal tarief van € 70 per extra kind  
(voorbeeld 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250)  
 

Tienerkamp ‘Heroes only’ (voor tieners van 13 t/m 16 jaar) 
 

Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder 
tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen 
verschillende helden ontmoeten, zowel bijbelse als eigentijdse helden. 
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de 
kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze 
uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook 
een held? 

Kosten:  € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is 
er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener  
(bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)  
 

Aanmelden voor beide kampen via 
www.jongaartsbisdom.nl kan tot  
30 juni 2021. 
Meer informatie:  
jacqueline.kolfschoten@gmail.com of  
tel.: 06 29015399. 

http://www.jongaartsbisdom.nl
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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Stand van zaken actie 
Kerkbalans 2021 

 

Vanwege de coronapandemie is 
de actie Kerkbalans dit jaar 
geheel anders verlopen dan in 
voorgaande jaren. 
Wij zijn bijzonder verheugd dat 
het ook dit jaar – ondanks alle 
beperkingen – met vereende 
krachten gelukt is om de 
enveloppen bij de parochianen te 
bezorgen, en in een later stadium 
weer op te halen. 
 

Daarnaast hebben meerdere parochianen de envelop met het 
toezeggingsdocument bij het parochiecentrum ingeleverd. Van onze 
zijde willen wij iedereen die hierbij op enigerlei wijze betrokken is 
geweest danken voor hun medewerking. 
 

Na inventarisatie van de terugontvangen toezeggingsdocumenten 
hebben wij geconstateerd dat nog niet alle parochianen dit document 
hebben ingeleverd. Wij vragen deze parochianen vriendelijk om dit in 
de komende weken alsnog te verzorgen, waarvoor bij voorbaat dank. 
Het toegezegde bedrag kan worden overgeboekt op  
IBAN NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van: Kerkbijdrage 

 

Inmiddels zijn de gegevens van de terugontvangen 
toezeggingsdocumenten in ons administratieve systeem verwerkt.  
Dat dit op een zeer korte termijn heeft kunnen gebeuren is vooral te 
danken aan de geweldige inzet van Mariët Kortman en  
Carola Gervink. 
Wij zijn hen hiervoor bijzonder dankbaar waardoor wij de automatische 
incasso’s over de maanden januari en februari 2021 ondertussen 
hebben kunnen uitvoeren. 
Vanaf eind maart 2021 zullen de automatische incasso’s weer op de 
gebruikelijke tijdstippen plaatsvinden. 
 

                                                                    Jan Bulter, penningmeester 
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 Alle vieringen Maria Vlucht vanaf 27 maart 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Vanwege recente ontwikkelingen rondom corona is het liturgisch  
rooster onder voorbehoud.  
Kijk voor actuele informatie op www.mariavlucht.nl   
Maria Geboortekerk Losser 
Za 27 mrt 15.30 GV Kinderactiviteit  
Palmzondag: 
Zo 28 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Palmwijding 

Wo 31 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld   

    Verzoening en biecht 
Witte Donderdag: 
Do 1 apr 19.00 EV pastor Kortstee 

Goede Vrijdag: 
Vrij 2 apr 15.00 GV past. werkster Berbée  Kinderkruisweg 

  19.00 GV pastor Kortstee  Kruisverering  

Stille Zaterdag: 
Za 3 apr 20.30 EV pastor Kortstee  Paaswake 

Eerste Paasdag: 
Zo 4 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

 

Wo 7 apr 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 10 apr 16.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

Zo 11 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 14 apr 09.30 EV 

Zo 18 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Wo 21 apr 09.30 EV 

Zo 25 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 28 apr 09.30 EV 
 

Gerardus Majella Overdinkel  

Witte Donderdag: 
Do 1 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 2 apr 15.00 GV parochievicaris Rekveld en werkgroep   

    Viering in park 

  18.30 GV werkgroep, JC Superstar (ook online) 
Stille Zaterdag: 
Za 3 apr 19.00 GV past. werkster Berbée  Kinderkoor 
    EHC Water en Vuur Maria Vlucht 
Eerste Paasdag: 
Zo 4 apr 09.30 GV werkgroep  Gemengd koor 
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Tweede Paasdag: 
ma 5 apr 11.00 GV parochievicaris Rekveld 

    Herdenking zuster Castissima, online 

Za 17 apr 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Palmzondag: 
Zo 28 mrt 10.30 GV Gezinsviering 

Goede Vrijdag: 
Vrij 2 apr 19.00 GV werkgroep, Lijdensverhaal Herenkoor 
Tweede Paasdag: 
ma 5 apr 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
Zo 11 apr 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Palmzondag: 
Zo 28 mrt 10.00 EV pastor Kortstee, Palmwijding, Gemengd koor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 2 apr 19.00 GV werkgroep, gezongen Lijdensverhaal 
Stille Zaterdag: 
Za 3 apr 19.00 GV werkgroep, Vesperviering Op Toon 

Eerste Paasdag: 
Zo 4 apr 10.00 EV pater Visschedijk 

Zo 11 apr 10.00 CV past. werkster Berbée 

Za 17 apr 19.00 CV werkgroep 

Zo 25 apr 10.00 EV pastor Kortstee 

 

Voor reservering zie pagina 7 

___________________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: Verkoop derdewereldartikelen 

 

Beste mensen, onze zo gewaardeerde wereldwinkel in Enschede, het 
Molletje, heeft haar deuren gesloten. Martha en Jan Velterop gaan met 
welverdiend pensioen. Hun dochter Odilia gaat verder met de verkoop 
van derdewereldartikelen via een online webshop. Alle artikelen zijn 
vanaf nu te bestellen via Molletje-een andere wereld. 
Wij van de MOV-groep Losser/Overdinkel hopen van harte dat u ook in 
de toekomst de prachtige artikelen blijft 
kopen/bestellen.  
Tot onze spijt is het voor ons nu op dit 
moment niet mogelijk om in de kerken te 
verkopen. 
 

Samen zorgen we voor een eerlijke wereld. 
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw 
naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te 
sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.  
                                                                                            De redactie 

Dopen 

 

Op zaterdag 6 maart hebben Jonah Roetenberg en  
Daan Kloosterman het Heilig Doopsel ontvangen.  
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden 

 

Annie Metternich-Helthuis     * 30-05-1935    † 28-12-2020 

 

Betsie Gerritsen-Stegeman     1935—2021 

Betsie werd geboren op de Boerhaar, bij Wijhe. Ze was de één na 
jongste in een gezin van zeven kinderen. Ze ontmoette Jan op de 
Stöppelhaene in Raalte. Ze trouwden in 1964. Drie zoons werden  
geboren. Door het werk van Jan verhuisden ze naar Enschede.  
In 1973 zijn ze in Losser gaan wonen, nadat ze daar een huis hadden 
gebouwd. Ma was huiselijk. Ze hield van muziek. Plantjes stekken en 
verzorgen deed ze graag. Net als in de tuin wroeten, zoals ze het 
noemde, en genieten van de vogels.  
Ze heeft veel verdriet doorgemaakt door de ziekte van haar zoons. 
Vanaf 2017 ging haar geestelijke gezondheid achteruit. In 2020 werd 
ze opgenomen in verpleeghuis Bruggerbosch.  
Ze overleed op 4 januari 2021 aan de gevolgen van het coronavirus. 
 

Mien Kothman-Melis     1923-2021 

Mien wordt geboren in het Brabantse Geffen. Het gezin verhuist naar 
Enschede, waar haar moeder helaas te vroeg overlijdt. Ze neemt dan 
de zorg voor het gezin op zich waardoor verder leren niet mogelijk is. 
Ze trouwt met Marinus Kothman en wordt moeder van vijf prachtige 
kinderen. Later komen daar nog 11 kleinkinderen en  
14 achterkleinkinderen bij. 
Mien kent haar vreugde in haar gezin, haar hobby’s, waaronder 
tuinieren, breien en koken. Wat had ze graag kookjuffrouw willen 
worden, maar dat is er door omstandigheden nooit van gekomen. 
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Ze kent echter ook haar verdriet met het overlijden van Marinus, haar 
zoon Jan en kleinzoon Jasper. 
Na een welbesteed leven van 97 jaar hebben we haar uitgedragen en 
neergelegd bij haar ouders op 14 januari jongstleden. 
 

Cor Spithoven     1931-2021 

Cor Spithoven wordt geboren in Schalkwijk. 
Hij leert Annie kennen, zij trouwen en samen krijgen zij twee zoons. 
Vele jaren wonen zij in Overdinkel. Cor is een harde werker. Hij is niet 
graag alleen. Het samenzijn geeft hem afleiding, dan hoort hij niet de 
stemmen die zijn verdere leven zo bepalen.  
Zijn geloof beleeft hij als vrijwilliger bij de kerkhofploeg in Overdinkel en 
in het bezoeken van de vieringen. 
Als Annie meer zorg nodig heeft vertrekken ze naar Losser. Annie 
overlijdt na een bijna 55- jarig huwelijk. Cor gaat door en bezoekt 
regelmatig de zorgboerderij en de Maria Geboortekerk. 
Dat hij zomaar ziek wordt in december heeft niemand zien aankomen. 
Na een korte ziekenhuisopname is hij op 8 januari rustig ingeslapen. 
 

Trees Scheffer-Konter     1941-2021 

Trees wordt geboren in Overdinkel als jongste in een gezin van 7 
kinderen. Ze trouwt met Gerhard Scheffer in haar eigen gemaakte  
trouwjurk, want ze werkt dan met veel talent bij Modeka, een 
bruidskledingconfectie. Ze wordt de trotse moeder van drie dochters.  
Later komen de kleinkinderen (drie kleindochters en drie kleinzoons)  
en vol trots maakt ze voor hen bijvoorbeeld carnavalskleding. 
Natuurlijk wordt ze kledingbeheerster bij Excelsior. Ook is ze actief in 
alles wat het damescomité organiseert. 
Helaas kent ze ook haar verdriet bij het verlies van haar schoonzoon 
Henk in 2015 en 3½ jaar later het overlijden van Gerhard, met wie ze 
54 jaar lief en leed heeft gedeeld. 
We hebben afscheid van Trees genomen op 18 januari jongstleden. 

Nien Alards-Weijs     * 13-02-1931    † 14-01-2021 

 

Truus Zwijnenberg-Stockmann     1938-2021 

 

Als je sterft, verhuis je van de buitenwereld naar 
de harten van mensen, 

en daar zul je altijd blijven wonen. 
 

We hebben haar, begeleid door haar geliefde zoons, schoondochters 
en kleinkinderen uitgeleide gedaan, en haar begraven bij haar man. 
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Marietje ter Haar-Vollenbroek     1928-2021 

Marietje wordt in Losser geboren als jongste in het gezin Vollenbroek. 
In 1961 trouwt ze met Henny ter Haar. Er worden twee jongens 
geboren. Ze is de spil van het gezin. Ze geniet van beide jongens. Er 
moet hard gewerkt worden in die jaren.  
In 1998 heeft ze onverwacht afscheid moeten nemen van haar man. 
In haar huisje aan de Kostersgaarden leert ze vele nieuwe mensen 
kennen. Ze is bijna nooit alleen. De komst van schoondochters en 
kleinkinderen maken haar leven rijker. Ze geniet van de aandacht en 
bezoekjes van iedereen. Als haar gezondheid minder wordt verhuist 
ze naar Oldenhove. Daar is ze in het bijzijn van haar beide jongens na 
een kort ziekbed rustig ingeslapen. 
 

Mini Peters-Gering     1931-2021 

Mini was graag gezien in Losser en in de H. Maria Geboortekerk.  
Ze voelde zich erg thuis aan de Bakkerskamp waar ze met hulp van 
familie en lieve buren zo lang heeft kunnen wonen als haar wens was. 
Ze was lang heel sterk en zelfstandig maar de laatste jaren moest ze 
steeds meer inleveren. Ze genoot vooral van wat ze met haar  
kleinzonen kon ondernemen en hun kinderen waren voor Groma tot 
op het laatst haar grootse bron van levensgeluk.  
Bescheiden, heel stabiel en ook wat eigenwijs, gehecht aan haar zoon 
en schoondochter; zo blijven we aan haar denken. 
28 januari hebben we afscheid van haar genomen in kleine kring met 
het Loflied op de liefde, lezing van apostel Paulus. 
 

Hennie Poorthuis     1929-2021 

Hennie wordt geboren in Overdinkel. Hij loopt 85 keer mee in de 
Gerardusprocessie. 
Hij trouwt in 1955 met Truus van der Heiden met wie hij ruim 44 jaar 
lief en leed deelt. 
Hennie wordt de fijne vader van 2 kinderen en later de trotse opa en 
overgrootvader van 5 klein- en 7 achterkleinkinderen.  
Naast vreugde kent Hennie ook het verdriet bij het overlijden van zijn 
vrouw Truus en kleinzoon Bart. 
Zijn grote passie voor reizen het brengt hem in vele landen. Samen 
met Bart bezoekt hij met zijn jaarkaart vrijwel alle wedstrijden van  
FC Twente. 
De laatste jaren moet hij echter zoveel van zijn kracht inleveren dat op 
26 januari j.l. het leven rustig en stil uit hem wegglijdt. 
We hebben hem herdacht op maandag 1 februari. 
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Ben Evertman     1946-2021 

Een hand. Een woord 

en gebaar doen zo goed 

Als je iemand die je liefhebt verliezen moet 
De lege plek het doet zo pijn 

Maar in gedachte zal je altijd bij me zijn. 
Deze tekst stond bovenaan de rouwadvertentie. Op latere leeftijd is 
Ben getrouwd met Truus. Voor zijn werk als controleur bij de 
Hollandse Signaal heeft hij vele reizen naar het buitenland moeten 
maken. Voor de kerk in Losser was hij regelmatig actief als vrijwilliger. 
Vele ouderen en alleenstaanden zijn vaak met een bezoekje vereerd. 
Vakantie vieren deden ze samen met grotere regelmaat, het liefst 
naar de Fränkische Schweiz. Ben is nu aan zijn laatste reis 
begonnen. Ditmaal een enkele reis. Op donderdag 4 februari hebben 
we afscheid van hem genomen met een herdenkingsdienst in het 
crematorium. 
 

Willy Muller     1933-2021 

Willy is geboren in Losser in een gezin met 7 kinderen. Op 10 juli 
1958 trouwde Willy met Ria voor de wet en op 7 augustus voor de 
kerk. Ze kregen drie kinderen. Willy werkte eerst in een fabriek in  
Ter Apel en later bij Blijdenstein Willink en Vredestein tot hij op  
57,5-jarige leeftijd met pensioen kon gaan. Bijna 50 jaar woonden 
Willy en Ria aan de Leliestraat. Toen de woningen daar gesloopt 
werden, verhuisden ze naar de Kostersgaarden, waar ze het erg naar 
hun zin hadden. Ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk kwam de 
burgemeester hier op bezoek en werden ze nog verrast met een 
serenade van Excelsior. Het coronavirus veranderde hun leven 
ingrijpend. Veel was helaas niet meer mogelijk. Onverwacht kreeg het 
coronavirus de familie in zijn greep. Willy heeft hard gevochten, maar 
hij heeft het virus niet kunnen verslaan.  
Op maandag 15 februari 2021 is hij rustig ingeslapen. 
 

Annie Lemmink-Oude Ophuis     1929-2021 

Na het overlijden van haar moeder krijgt Annie de zorg over een groot 
gezin. Pas rond haar 30ste jaar gaat ze de opleiding volgen als 
verzorgende bij de Bernardusstichting in Losser. Met de komst van 
het Dinkelziekenhuis krijgt ze een mooie baan op de röntgenafdeling. 
Ze leert Tonnie Lemmink kennen en zij trouwen in 1977. Ruim tien 
jaar kent zij het grote geluk met Tonnie tot hij in 1987 onverwacht 
sterft. Annie pakt al spoedig de draad van haar leven weer op. Ze 
sluit zich aan bij de Böggelrieders en Daansers. Tot op hoge leeftijd 
blijft ze zelfstandig wonen, maar in het laatste jaar heeft ze veel zorg 
nodig die ze krijgt in de Molenkamp in Oldenzaal. Na een welbesteed 
leven is ze op 18 februari overleden. 
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Joze Elshoff-Geerdink     1948-2021 

Joze Geerdink is geboren te Hengelo. Joze hield van lekker eten, 
drinken, maar bovenal van de gezelligheid die dat met zich meebracht. 
Ze kon enorm genieten van de vakanties in de zon, een drankje en 
handwerken. Maatje van Huub, een lieve moeder voor haar kinderen, 
een lieve, trotse oma voor haar kleinkinderen. Zeven jaar geleden trof 
haar een hersenbloeding. Wat heeft zij geknokt om samen met Huub 
er te zijn en te genieten van haar gezin. Tijdens een controlebezoek 
aan het ziekenhuis werden diverse bloedingen in haar hersenen 
aangetroffen en er volgde een revalidatie. Herstellend, bijna naar huis 
gaand, trof haar het coronavirus.  “Het is mooi geweest, ik wil niet 
meer” waren haar laatste woorden op 27 februari, de dag van haar 
overlijden. Op zaterdag 6 maart was voor haar de uitvaart en de 
begrafenis. 

Huidhonger  
 

Onze armen hebben we ervoor gekregen 
Onze handen zijn ervoor gemaakt! 

Onze huid begint te gloeien 
 

Als we met een knuffel worden geraakt  
Onze ogen zoeken diegene 

Onze armen strekken zich dan uit 
Onze huid voelt dan de andere  

 
Als we met een knuffel worden geraakt.  
Tante Corona weet het flink te verpesten 

Want de huidhonger is maximaal gemaakt 
En wat zullen we heftig ontroerd worden 

Áls we ooit weer met een knuffel worden geraakt! 
 

12, 20         JOOTJE 
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Tijd om het anker van de ziel uit te werpen 

 

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de 
coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van 
besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op 
ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk 
leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze 
kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke 
vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een 
strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen 
bij een viering.  
In deze onwerkelijke, wat bizarre werkelijkheid begint met 
Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het 
hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om 
innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van 
verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige 
omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in 
een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het 
(openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen zijn dicht, 
bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om 
op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer beperkt, mensen 
werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor hun baan, werk of 
bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig ziek door het 
coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst 
verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats 
ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in die 
omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de 
Veertigdagentijd ons oproept? 

 

Dit is het eerste deel van de brief voor de 
Veertigdagentijd 2021.  
Wilt u de gehele brief lezen? Kijk dan op de 
website van MariaVlucht 
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Sam’s Kledingactie in Losser zaterdag 1 mei 2021 

Sam’s Kledingactie (Leek) zamelt al ruim 50 jaar 
kleding in voor Mensen in Nood. Samen met 
honderden vrijwilligers wordt jaarlijks 
honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-

opbrengst van de kleding wordt via Cordaid besteed 
aan hulpprojecten over de hele wereld. Dit voorjaar is de opbrengst 
bestemd voor betere leeromstandigheden voor de kinderen in Congo. 
 

De inzamelingsactie in Losser van Sam's Kledingactie vindt plaats op 
zaterdag, 1 mei tussen 8.00 uur en 10.45 uur. Gebruikte, nog 
bruikbare kleding en schoenen kunnen op deze dag nabij de 
fietsenstalling van het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk ingeleverd worden.  
Gevraagd wordt de spullen goed verpakt aan te leveren. 
 

De Democratische Republiek Congo (DRC) worstelt al jaren met de 
gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. 
Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het 
grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar 
school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de 
belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden 
vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, 
voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als 
ouders ziek worden of overlijden is het oudste kind vaak 
vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. 
 

De slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen zijn voor 
een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school gaan. 
Daarom renoveert Cordaid samen met de gemeenschappen in onder 
andere de stad Kananga in de provincie Kasaï Centraal in totaal  
25 scholen en klaslokalen en worden waterpunten en sanitaire 
voorzieningen aangelegd.  
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen 
aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. 
Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen 
infectie met Corona. 
De organisatie van Sam’s Kledingactie bedankt iedereen voor de 
kledingdonaties en daarmee voor de hulp aan het project van Cordaid/
Mensen in Nood.                                                                                                              
Meer informatie vindt u op de website www.samskledingactie.nl 
 

                                                                                             Ad Willems 

http://www.samskledingactie.nl
https://www.samskledingactie.nl/
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Mijn gedachte. 
 

“Geef ons heden ons dagelijks brood.” 
 

Hoe vaak zeggen of bidden wij dat? Als je 
ziet hoe droog het van de zomer was, dan 
besef je pas hoe fijn regen kan zijn. 
Wij nederlanders (met opzet met een  
kleine n) zijn zowat boos als het weer eens 
regent. Maar zonder regen geen graan, 
waar de bakkers ons dagelijks brood van bakken. 
Goed van God hè…...regen. 
En dan zijn er ook nog mensen, die zeggen “Ik hoef geen God”. Mogen 
ze dan nog wel deel uit maken van het Koninkrijk uit hetzelfde gebed? 

 

Maar ook: God is liefde. Wat fijn voor ons allemaal. 
Wat een gebed hè !!!                                                   Een parochiaan 

________________________________________________________ 

 

Het lijdensverhaal – een verhaal over pesten. 
 

Het is de bedoeling om in- of bij de H. Maria Geboortekerk in Losser 
tussen 22 en 26 maart a.s. de interactieve expositie aan te bieden 

aan parochianen en aan de bovenbouw van de basisscholen. 
Uiteraard corona-proof. 
Deze expositie bestaat uit 14 foto’s van 50 x 50 cm. 
Iedere foto heeft een verbinding met één van de staties uit de 
kruisweg. 
Met een routeboekje loop je in je eentje of twee aan twee in zo’n  
40 minuten langs de foto’s. 
Bij sommige foto’s hoort een korte opdracht. 
De basisscholen hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen 
hiervoor een tijdsblok reserveren. 
Afhankelijk van deze reserveringen is er ook voor belangstellenden en 
parochianen de gelegenheid om deze expositie te bezoeken. 
Informatie vind je op www.mariavlucht.nl of in de wekelijkse 
nieuwsbrief. Contactadres:ans.telintelo@mariavlucht.nl 
Blijf gezond. Met vriendelijke groeten, 
 

Ans te Lintelo, Tel. 06 30958689 

Coördinator jongerenactiviteiten, parochies zuidoost Twente 

ans.telintelo@mariavlucht.nl 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
mailto:Ans.telintelo@mariavlucht.nl
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 12 mei verschijnt,  
uiterlijk 26 april inleveren/inzenden!!  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: Henk Engbers  
 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Voorzitter: Jos Morsink   

Secretaris: Karel de Wals  

Penningmeester: Jan Bulter  

Gebouwen: Frans Raanhuis  

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
  
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  Jos Morsink   

Lid:  Gert Veger   
 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl


  

 

 

Jezus, U overwon de strijd 
 

Jezus, u bent waarlijk opgestaan 
de dood heeft U teniet gedaan. 

Het Licht verspreidt U overal 
en geeft Uw liefde bovenal. 

 
Wij mogen juichen heel verblijd 

lof zij U Heer in eeuwigheid. 
Het doodse dal ligt achter ons 
Uw eeuwig Licht is onder ons. 

 
Jezus U overwon de strijd 

wij zijn op weg naar d' eeuwigheid. 
En zingen Heer voorgoed bevrijd 

lof zij U Heer, nu en altijd. 
 

Amen, ja Amen het is waar 
wij mogen leven met elkaar. 

Met U o Vader en de Zoon 
straks eeuwig juichen voor Uw troon. 


