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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 2021: 
Uiterlijk: 27 sep., 15 nov. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2021: 
13 okt., 1 dec. 
 

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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Nabijheid door verbondenheid.  
 

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in 
Overdinkel ter ere van de H. Gerardus 
een bedevaart gehouden.  
 

Pelgrims zochten troost, bemoediging in 
en voor het leven van alle dag. Zij 
zochten nabijheid in verbondenheid in 
het geraakt zijn door vreugde en 
verdriet.  
 

Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer 
een Gerardus-bedevaart plaats vinden. 
Hoe en in welke vorm is nog niet 
bekend i.v.m. de geldende regels wat mensen nu ten diepste treft.  
 

In de 109de bedevaart willen wij hier aandacht aan geven in het thema: 
nabijheid door verbondenheid.  
 

Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. 
zijn mensen ziek geworden, overleden aan het coronavirus, zijn 
mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare 
mensen.  
 

Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig.  
 

In het Evangelie, de blijde Boodschap, spreekt Jezus over nabijheid in 
die momenten van het leven waarin we gebrokenheid en 
kwetsbaarheid ervaren. Ik zal er zijn, zo zegt Hij. Gerardus wilde in 
Jezus voetspoor gaan om nabijheid, verbondenheid in het leven van 
mensen te brengen. Het was voor hem geen gemakkelijke weg.  
Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel eens 
ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen.  
Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn. Vertrouwen blijven 
houden in ons gebed om op voorspraak van de H. Gerardus de weg 
te gaan in geloof, hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven 
heeft.  
 

Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.  
 

                                                               Willy Rekveld, parochievicaris 
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Stand van zaken actie Kerkbalans 

 

De voorlopige stand van zaken van de 
actie Kerkbalans 2021 is dat parochianen 
tot eind mei ongeveer 90% van het begrote bedrag aan kerkbijdragen 
hebben toegezegd. 
In deze moeilijke tijd – waarin nogal wat inkomsten van de kerk 
achterblijven – zijn wij zeer content met deze ontwikkeling. 
De keerzijde van de medaille is dat een paar honderd parochianen 
nog geen toezeggingsdocument voor de kerkbijdrage hebben 
ingeleverd. 
Wij vragen deze parochianen vriendelijk om dit alsnog te verzorgen. 
Desgewenst kunt u hierover een email zenden aan:  
kerkbijdrage@mariavlucht.nl met vermelding van uw naam en 
adresgegevens. 
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. 
Uw kerkbijdrage zal zeker helpen om ons prachtige kerkgebouw in 
stand te houden. 
 

                                                                   Jan Bulter, penningmeester 
________________________________________________________ 

 

Even stilstaan bij de gevolgen van Corona 
 

Even stil staan bij wat het Corona virus ons 
gebracht heeft. 
Aan mensen verloren 

Gevoel van eenzaamheid 

Heel veel inzet van mensen in de zorg 

Dankbaarheid om gezondheid 

Waarderen wat er wel (weer) kan… 

Aan deze brede waaier aan gevoel en ervaring willen de kerken in 
Losser ruimte geven om daar op je eigen manier even stil om te 
worden. 
Met bv. wat muziek, een kaarsje aansteken, een wens, een gebed, 
een moment voor je zelf, even een luisterend oor.  Daarvoor 
is de kerk open op zondag 29 augustus tussen 16 en 17 uur. 
 

H. Maria Geboorte kerk Gronausestraat 4 en Protestantse kerk 
Raadhuisplein 2 te Losser 

mailto:kerkbijdrage@mariavlucht.nl
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Nieuws uit het jongerenpastoraat MV 

 

Het is nog steeds de vraag of we na de zomervakantie activiteiten 
kunnen organiseren waarbij de jongeren met ons mogen 
samenkomen?  
De onlinebijeenkomsten zijn niet aantrekkelijk genoeg, zo blijkt.  
De begeleidersgroep is er wel klaar voor.  
Er ligt een jaarprogramma klaar met als titel:  
 

ENTHOUSIAST WEER DOOR 2.0.  
 

We trappen voor de zekerheid af met een buitenactiviteit in 
september. Rolf en Evert Jan maken een snack-trektocht.  
Hopelijk valt dat in de smaak (haha). Ik ben wel een beetje bezorgd 
over de opkomst. Komen de jongeren terug, die we aanschrijven? 
Kan ik nieuwe jongeren bereiken?  
We zullen er alles aan doen om het zo interessant mogelijk te maken.  
 

Theatergroep ‘sTOF is al begonnen met de bijeenkomsten op de 
woensdagavond, uiteraard onder de geldende corona-eisen.  
We zoeken ook daarvoor nieuwe spelers (12 – 16 jaar). 
 

Misschien dat de lezers van het Klöpke ons kunnen helpen door 
jongerenpastoraat en theatergroep ‘sTOF eens onder de aandacht 
van kinderen en kleinkinderen te brengen.  
 

Informatie staat op de volgende websites: 
https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht en  
https://www.theatergroepstof.nl/ 
                                                                                         Ans te Lintelo. 

https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht
https://www.theatergroepstof.nl/
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Kerkdiensten H. Maria Geboortekerk Losser 
De zondagse eucharistievieringen in de H. Maria 
Geboortekerk kunnen door maximaal 75 personen 
bijgewoond worden.  
 

Het reserveringssysteem blijft nog wel gehandhaafd. 
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.  
De website www.mariavlucht.nl biedt meer 
actuele informatie. 
___________________________________________________ 

 

Ingezonden: Een gedachte. 
 

In de bijbel staan mooie verhalen.  
Kent u ook het verhaal van Beliam en de ezel? 

Die waren op weg naar de markt en de ezel weigert 
dienst. 
Hij steigert, want eigenlijk wil hij zeggen er komt 
onheil. 
Maar Beliam ziet het niet en slaat zijn ezel, want hij wil door. 
De ezel gaat verder, maar even later is hij zo bang dat hij tegen een 
muur blijft staan. En … hij krijgt weer slaag. 
Even verder en je kon niet links of rechts af gaan, gaat de ezel er 
maar bij liggen. En weer krijgt hij een pak rammel. 
Maar toen stond er een engel in het wit met een vlammend zwaard. 
“Waarom heb jij de ezel tot driemaal toe geslagen? Zie je niet dat ook 
jouw ezel een kind van God is?” 
En de engel was weg. 
Daarna heeft Beliam tegen zijn ezel gezegd: Ik heb er spijt van. Ik heb 
zelf die slagen verdiend. God weet ook dat het mij spijt”. 
En Beliam ging naar huis met de gedachte: “Ik heb me mensachtig 
gedragen Dank u wel 
God dat u mij tot de orde hebt geroepen. Ik heb de boodschap 
begrepen”. 
 

Hebben wij mensen van hier en nu de boodschap ook begrepen? 

 

                                                                                     Een parochiaan 
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Bijeenkomst diaconale werkgroepen 

 

Op 8 juli jl. kwamen de contactpersonen van de verschillende 
diaconale werkgroepen -op uitnodiging van de pastoraatgroep- bij 
elkaar. Door de gevolgen van het coronavirus kwamen de activiteiten 
van vele vrijwilligers, ook binnen onze geloofsgemeenschap, (zo goed 
als) stil te liggen. Een lange periode, dat elkaar ontmoeten nauwelijks 
mogelijk was en de contacten vaak anders verliepen dan ieder 
gewend was. Met inachtneming van de regelgeving was een 
bijeenkomst als deze weer mogelijk: elkaar zien en horen hoe het 
ieder de laatste tijd vergaan is, persoonlijk en als vrijwilliger(sgroep). 
Een bijeenkomst waarbij na afloop gezegd werd deze als prettig en 
zinvol te hebben ervaren, een vervolg komt begin 2022. 
 

Annemiek Koel en Xaveria Sanders meldden namens het MOV dat 
huis-aan-huis collectes -zoals de vastenactie- niet mogelijk waren. 
Men was blij en verrast met de hoge opbrengst van de vastenactie 
door de katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel. 
Wereldwinkel ‘Molletje’ bestaat niet meer, maar gaat als webwinkel 
wel door. 
Annie Damer gaf aan niet langer de contactpersoon van de 
Communiegroep te zijn; Marijke Bevers neemt voortaan de honneurs 
waar.  
Sini Punte vertelde dat de werkgroep ‘Verliezen Verwerken’ 
telefonische contacten bleef onderhouden met betrokken parochianen. 
De werkgroep beraadt zich op de toekomst, mede omdat het aantal 
verzoeken tot huisbezoek -door leden van de werkgroep- terugloopt. 
Truus Röring vertegenwoordigt de werkgroep ‘Alleenstaanden’.  
De activiteiten van deze werkgroep hebben nog geen vervolg 
gekregen. Gehoopt wordt dat vanaf september/oktober -maandelijks 
op zondagmiddag- de activiteiten voor alleenstaanden hervat kunnen 
worden.  
Truus Kwekkeboom vermeldde dat de leden van de 
Ziekenbezoekgroep onlangs bij elkaar zijn geweest; er werd toen 
stilgestaan bij het gemis van een overleden vrijwilligster. Ook tijdens 
de bijeenkomst van de gezamenlijke werkgroepen werden namen van 
enkele vrijwilligsters genoemd die door ziekte en/of overlijden worden 
gemist.  
De ziekenontmoetingsdagen gingen niet door aldus Miny Spijker. Miny 
gaf te kennen dat zij niet langer de contactpersoon kan zijn voor de 
werkgroep ‘Ziekenontmoetingsdag’ en dat Elly Damhuis deze taak 
overneemt.  
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Hermine Snippert was tijdens deze bijeenkomst ook aanwezig. Zij 
meldde dat de redactie van ’t Klöpke haar werkzaamheden trouw 
heeft voortgezet. Slechts één editie van het parochieblad werd 
gecanceld door o.a. een tekort aan kopij. 
Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad en de pastoraatsgroep 
benoemde o.a. het volgende: in de periode dat de kerkdeuren voor 
kerkgangers gesloten moesten blijven heeft hij hen erg gemist. 
Gelukkig waren/zijn er wel streamingdiensten en zijn de kerkdiensten 
nog steeds op deze wijze ‘bij te wonen’. Momenteel wordt nog steeds 
-voor het bijwonen van kerkdiensten- het reserveringsysteem 
gehanteerd. Maximaal 75 kerkbezoekers worden thans toegelaten. 
Gehoopt wordt dat binnen niet al te lange tijd het reserveren niet meer 
nodig is.  
Het is nog maar afwachten, zo vraagt Jos zich af, of in de toekomst 
het aantal kerkbezoekers -van vóór de coronaperiode- weer gehaald 
wordt. De kerkdiensten op de woensdagochtend worden relatief goed 
bezocht (15 – 20 kerkgangers), het aansluitende koffie-uurtje wordt 
als prettig en belangrijk ervaren.  
Het Caeciliakoor bleef met een beperkt aantal leden de kerkdiensten 
van een muzikale noot voorzien, waarvoor bijzondere waardering.  
Het Dameskoor heeft haar activiteiten nog niet hervat, medio 
september wil men de draad weer oppakken. Het koor Vivace 
repeteerde sinds begin juni in de openlucht en verzorgde eind juni de 
Thomasviering. Afsluitend vermeldt Jos de goede band en 
samenwerking met de Protestantse Gemeente. 
 

De diaconale werkgroepen kunnen versterking van hun gelederen 
goed gebruiken. Wie interesse heeft, neem gerust contact op. 
Het is vanzelfsprekend dat iedereen binnen onze 
geloofsgemeenschap een beroep kan (blijven) doen op de 
verschillende werkgroepen. Voor informatie over en/of deelname aan 
de werkgroepen, zie de onderstaande telefoonnummers van de 
contactpersonen:  

MOV:                                     Anja Heerink 053 5360520  
‘t Klöpke:                               Hermine Snippert 053 5386730 

Communiegroep:                  Marijke Bevers 053 5384481 

Verliezen verwerken:            Sini Punte 053 5384488 

Alleenstaanden:                    Truus Röring 053 5384738 

Ziekenbezoekgroep:             Truus Kwekkeboom 053 4612170 

Ziekenontmoetingsdag:         Elly Damhuis 053 5383229  
 

Namens alle aanwezigen, 
                              Ad Willems en Jos Morsink (leden pastoraatgroep) 
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Alle vieringen Maria Vlucht vanaf 3 juli 
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 
Zo 29 aug 09.00 EV pastor Visschedijk  koorgroep Caecilia 

Wo 1 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 4 sep 16.00 GV past. werkster Berbée  doopviering 

Zo 5 sep 09.00 EV pater Engelbertink  koorgroep Caecilia 

Wo 8 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 12 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 15 sep 09.30 CV past. werkster Berbée 

Do 16 sep 19.00 CV past. werkster Berbée  KVG - Zij Actief 
Zo 19 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 22 sep 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 26 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Wo 29 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 3 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 6 okt 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  

 

Start van Thomasviering en voorbereiding Vormsel: 
Za 9 okt 18.00 GV past. werker de Heus  Vivace 
 

Zo 10 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 13 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 3 sep 10.00 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 12 sep 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor  
Wo 15 sep 15.30 GV pw Berbée, Libanese pastoor   Doopvieirng 

 

Oecumenische viering in Syrisch-orthodoxe kerk: 
Zo 26 sep 10.30 OV pw Berbée, dominee, pater Saït 
 

Vrij 1 okt 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Do 7 okt 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Zo 10 okt 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 13 oktober verschijnt,  
uiterlijk 27 september inleveren/inzenden!!  
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Gerardus Majella Overdinkel 
Za 28 aug 19.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
 

Do 2 sep 09.30 CV werkgroep 

Zo 5 sep 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 9 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Vrij 10 sep 14.30 GV parochievicaris Rekveld  Huwelijksviering 

Za 11 sep 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Do 16 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 18 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 23 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 30 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Za 2 okt 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 3 okt 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 7 okt 09.30 GV werkgroep 

Do 14 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Opening Triduüm: 
Do 14 okt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde, parochievicaris Rekveld 

      Gemengd koor 
Za 16 okt 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Gerardusprocessie: 
Zo 17 okt 11.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Sluitingslof: 
Zo 17 okt 15.00 GV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
 

Jacobus Lonneker 
 

Wo 1 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 4 sep 16.00 GV pastoor Daggenvoorde  Doopviering 

      Liedwientjes 

  19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Oecumenische Oogstviering: 
Zo 12 sep 10.00 OV past. werkster Berbée, dominee 

      Gemengd koor 
Za 18 sep 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 26 sep 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
 

Za 2 okt 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Op Toon 

Wo 6 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 10 okt 10.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
 

Voor reservering zie pagina 7 
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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 5 juni is Maxim Kraesgenberg gedoopt. 
De hartelijke felicitaties voor de dopeling en ouders. 
 

Overleden 

 

Ton Wentink     1929—2021 

Ton wordt geboren in Uithoorn. Hij trouwt met Nel Stokkel in 1954. 
Het gelukkige huwelijk wordt gezegend met 10 kinderen. 
Tot zijn grote verdriet sterft Nel in 2003 en krijgt hij de opdracht mee: 
‘Houd ons allemaal bij elkaar’. Dat heeft Ton met al zijn levenskracht 
en humor gedaan. 
Hij wordt na haar overlijden lid van het Caeciliakoor, waarin hij tot op 
hoge leeftijd nog af en toe meezingt. De laatste jaren is er meer zorg 
nodig en verhuist Ton naar de Floraparkstraat in Enschede. 
In Veronica vindt hij de laatste 12 jaar een nieuw maatje om samen te 
genieten van het leven. 
Ton neemt afscheid met de woorden: ‘Een mooi rijk leven, daar kan ik 
op terugkijken’. We hebben Ton uitgeleide gedaan op 19 juni 
jongstleden. 
 

Annie Wolters-Kellerhuis     1930 – 2021 

De ouders van Annie runnen een kruidenierszaak en een bakkerij in 
Losser. Na haar schooltijd gaat ze aan het werk in de confectie.  
Al spoedig heeft ze een eigen naaiatelier. 
Op latere leeftijd leert ze Johan Wolters kennen en verhuist ze naar 
Enter waar ze wederom haar eigen atelier met veel succes runt.  
Vele leerlingen weten de weg naar haar te vinden. 
Na 33 jaar met Johan lief en leed te hebben gedeeld, sterft hij 
onverwacht in 2007. Het huis aan de Reggestraat wordt verkocht en 
ze woont daarna nog vele jaren in een appartement in het centrum 
van Enter. Uiteindelijk keert ze ruim 7 jaar geleden terug naar haar 
geboortedorp Losser. Ze overlijdt op 27 juni en op zaterdag 3 juli 
hebben we haar uitgedragen. 
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Peter Stam     1939—2021 

Peter werd geboren in Dordrecht. Op zijn levensweg ontmoette hij 
Joke, trouwde met haar en er werden drie dochters geboren en later 
twee kleinkinderen. Hij was voor Joke het allerbeste maatje, de 
allerliefste papa voor zijn dochters en een fantastische opa voor zijn 
kleinkinderen. Hij was een echte familieman. Geen geboren tukker, 
maar wel een Twentenaar in hart en nieren. Een hobby-imker. Hij kon 
in stilte van alles wat groeide en bloeide genieten. Maar het meest 
genoot hij van zijn gezin en deelde veel met hen wat hem ter harte 
ging. Op zijn naamdag, het feest van Petrus en Paulus, 29 juni is hij 
overleden en op 5 juli was voor hem de uitvaart waarna de begrafenis 
volgde in Denekamp. 
 

Annita Givens-Jonkman     1956—2021 

Annita groeide op aan de Buizerdstraat. Ze hield van vele soorten 
muziek en van lekker ‘uit de bol gaan’. Ze trouwde 38 jaar geleden met 
Graham Givens, die ze op vakantie in Engeland had leren kennen. Ze 
kregen samen een dochter.  
De laatste jaren ging het minder goed met haar lichamelijke 
gezondheid. Door een handicap, als kind opgelopen, reed ze in een 
scootmobiel. Daar kwam nog bij dat ze kanker kreeg en diverse 
chemokuren heeft ondergaan. Bij haar afscheidsviering op 6 juli 
hebben de nabestaanden de lezing ‘een sterke vrouw’ uitgekozen. En 
dat was Annita ten voeten uit. Ondanks haar eigen ziekte en narigheid 
had ze altijd aandacht voor anderen. Ze was en bleef optimistisch, 
krachtig en vrolijk. Ze was lid van meerdere koren. Drie dagen voor 
haar overlijden zong ze nog mee bij het Caeciliakoor. Een vrouw om 
nooit te vergeten. 
 

Bets Fischer     1937—2021 

Bets werd geboren in Losser. Na de vroege dood van zijn vader, nam 
hij het werk op de boerderij over, op de stek waar hij zijn hele leven 
heeft gewoond, de Smuddeweg. In 1974 trouwde hij met Rikie Severt 
en in 1977 werd hun zoon geboren. Bets hield veel van de natuur, 
maar was ook een echt familiemens. Na het overlijden van Rikie in 
2008 werd de draad snel weer opgepakt. Samen met zijn zoon werden 
er leuke uitjes gepland. Hij was vele jaren actief in de `schoffelploeg` 
van het kerkhof. De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam 
achteruit en moest hij afscheid nemen van enkele dierbare hobby’s, 
waaronder natuurlijk zijn moestuin en de kipjes. De laatste maand 
werd zijn gezondheid minder. Het lichaam was op, maar zijn geest was 
nog helder. Hij werd opgenomen in het hospice, waar hij na 24 uur 
overleed in het bijzijn van zijn zoon en familie. 
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Ria Stockmann-Luijerink     1942—2021 

Ria wordt geboren in 1942. Ze is de jongste dochter van het grote 
gezin Luijerink. In 1962 leert ze Leo Stockmann kennen. Ze trouwen in 
1966 en krijgen twee kinderen. Ze werken samen in de 
banketbakkerszaak tot Leo ziek wordt. Jarenlang verzorgd Ria hem, 
naast haar werk in de winkel, liefdevol thuis. Leo wordt in 1999 
opgenomen in het verpleeghuis. Na zijn overlijden en de verkoop van 
de zaak richt ze zich op vele activiteiten. Ze houdt van gezelligheid, 
vooral het samenzijn met de kinderen en kleinkinderen is erg  
belangrijk voor haar. Ondanks lichamelijke ongemakken geniet ze van 
het leven, de band met de familie en haar kaart - en tennisclubje.  
Geheel onverwacht heeft ze afscheid moeten nemen van het leven. 
Ria is 79 jaar geworden. 
 

Mieke Kroep-Brand     1941—2021 

Mieke is geboren als oudste in het gezin. In de jaren 60 ontmoette zij 
Bertus met wie zij in 1969 in het huwelijk trad. Twee zoons en een 
dochter werden geboren. Zij was een moeder die veel liefde en zorg 
deed uitgaan naar haar kinderen. Elke zomer samen op vakantie, de 
familie, de gezelligheid zijn hierin de mooie en waardevolle 
herinneringen. Eind jaren 80 werd een huis gebouwd aan de 
Torenweg. Het werd een plek, een thuis voor haar en Bertus.  
De kinderen gingen studeren en trouwden zelf en kregen kinderen, 
haar kleinkinderen. Wat was ze hier trots op. Het was een mooie en 
goede tijd. In 2010 overleed haar man. Zij herpakte zich en pakte de 
draad van het leven weer op. Na een afnemende gezondheid is zij op 
7 juli overleden. Op 13 juli was de uitvaart en begrafenis voor haar. 
 

Catrien Haulo-van der Geest     1932—2021 

Catrien is geboren in 1932 in Enschede. In 1961 trouwt ze met Evert 
Haulo. Samen krijgen ze vier kinderen. Aan de Tuinstraat in Losser is 
het een zoete inval.  
Ze geniet van haar grote gezin en is een zorgzame moeder.  
De geboortes van de klein – en achterkleinkinderen zijn een groot 
geluk voor haar. Haar man Evert overlijdt in 1997 en dochter Helma in 
2003. Catrien is een sterke vrouw en gaat ondanks dit grote verdriet 
door. Ze verhuist naar een appartement midden in het dorp. Daar 
woont ze met veel plezier. De laatste maanden gaat ze achteruit en 
kan ze niet meer zelfstandig wonen. Ze wordt liefdevol opgenomen in 
de Amanshoeve te Oldenzaal, daar is ze rustig ingeslapen. 
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Herman Westenbroek     1937—2021 

Herman is geboren in Losser. Hij had een fijne jeugd, vele 
vriendschappen die nooit verloren zijn gegaan. In 1963 ontmoette hij 
Marian met wie hij in 1968 trouwde. Herman was timmerman die zijn 
eigen huis bouwde aan de Irisstraat, een thuis waar de deur open 
stond voor familie en vrienden. Met hen deelde hij lief en leed. De vele 
en mooie herinneringen zijn hiervan de stille getuigen. Toen hij van 
zijn passie, de tweewieler, zijn beroep kon maken greep hij die kans 
met beide handen aan. Een fietsenzaak in Oldenzaal. In 2006 ging hij 
genieten samen met Marian van een welverdiende rust. Hij genoot 
van de kaartclub en familiefeesten en vakanties. Eind mei nam zijn 
gezondheid af en na een kort ziekbed is hij overleden op 16 juli. Op 
22 juli was voor hem de uitvaart. Hierna was aansluitend de crematie 
in Usselo.  
 

Bennie Luijerink     1931—2021 

Bennie groeide op aan de Ruhenbergerweg in Overdinkel. Het leven 
op de boerderij was hard werken. Koeien waren zijn hobby, en Bennie 
kon dan ook van zijn hobby zijn beroep maken. Hij ging aan de slag 
als veehandelaar. Hij leerde zijn grote liefde Marietje Frommink 
kennen en ze trouwden in 1966. Hun thuis werd de Oldenzaalsestraat 
45, hier werden hun drie kinderen geboren, zijn grote trots. 
Zwemmen, zijn moestuin, fietsen, de kleinkinderen, wat heeft Bennie 
hiervan genoten. De afgelopen tijd was zwaar, zowel lichamelijk als 
geestelijk maar Bennie bleef zoals hij altijd was lief, dankbaar en 
geduldig. Op 30 juli heeft Bennie zijn leven moeten loslaten. Verdriet 
is er, maar dankbaarheid overheerst voor een mooi leven van 90 jaar. 
 

Wim Melis     1929—2021 

Wim Melis is geboren in het Brabantse dorp Geffen. Op jonge leeftijd 
vertrokken zijn ouders naar Losser, waar zijn vader kantoorhouder 
PTT werd. Na de Mulo is hij bij de Marine in dienst gekomen als  
telegrafist. Op 4 februari 1953 is Wim getrouwd met Lies de Jong, 
samen kregen zij 4 kinderen. 
In zijn dienstperiode heeft hij de wereldzeeën bevaren. In 1954 is hij 
teruggekomen in Losser. Wim werd directeur van het postkantoor tot 
zijn pensioen in 1988. Hij was druk met zijn prachtige tuin en als 
vrijwilliger bij verschillende verenigingen o.a. de bieb en het voetbal. 
In november 2001 overleed Lies. Vanaf september vorig jaar werd zijn 
gezondheid minder en was een opname in een verpleeghuis  
noodzakelijk. Op maandag 2 augustus is hij overleden aan de  
gevolgen van Covid19. 
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MIVA collecte 28 en 29 augustus 

Medische zorg voor de meest kwetsbare in Kenia.  
Wereldwijd worden vervoer– en communicatiemiddelen van MIVA 
ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus.  
 

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken 
van medische zorg in 
Kenia.  
Meer in het bijzonder 
voor pionier Duncan.  
Hij is directeur van een 
gezondheidscentrum in 
Kajido, Kenia. Opgezet 
in 1979 om kinderen met 
een handicap te helpen. 
Inmiddels uitgegroeid tot 
een centrum met een kliniek en een school.  
 

Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het centrum 
de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen 
kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar.” 
Het centrum van Duncan biedt zorg aan heel veel mensen.  
De verschillende afdelingen ontvangen dagelijks veel bezoekers. 
Meer dan 30 mensen per dag in de fysiotherapie, tot 300 mensen per 
dag in de apotheek en 100 mensen per maand bij de orthopedie. 
 

Helpt u mee om de toegang tot zorg in Kenia bereikbaar te maken? 

 

Meer informatie op: www.miva.nl 
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
 

NL42INGB0000002950 o.v.v. MIVA collecte 2021 
 

Hartelijk dank. 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 13 oktober verschijnt,  
uiterlijk 27 september inleveren/inzenden!!  
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PAX Vredesweek 2021 ‘Inclusief Samenleven’ als thema  
 

Iedereen kent wel het gevoel 
er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten.  
 

Sommigen ervaren dat ze 
stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken 
van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze 
maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan 
aan iedereen.  
 

“Laten wij dus dromen, als één enkele mensenfamilie, als 
medereizigers uit hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van dezelfde 
aarde die ons gemeenschappelijk huis is, ieder van ons met zijn of 
haar eigen stem, allemaal broeders en zusters.” 
                                                                Paus Franciscus, Fratelli Tutti 
 

Midden in de corona-pandemie droomt Paus F ranciscus over 
solidariteit en vrede. Zijn woorden raken je in het hart. Het afgelopen 
jaar was een moeilijk jaar. Hoewel aan de ene kant enorme solidariteit, 
is er ook een andere kant. In verschillende landen nam onder invloed 
an corona geweld en onderdrukking alleen maar toe. Voor onze 
partners in conflictlanden is hun werk erg moeilijk geworden. PAX 
maakt zich zorgen maar wordt ook geraakt doordat deze mensen 
blijven dromen en zich blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid. 
Sluit niemand uit, maar maak dat “gemeenschappelijke huis”.  
 

Wat doe jij in Vredesnaam? 

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of 
we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we 
hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar 
exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden 
buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, 
waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven.  
Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord 
geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke 
toekomst voor ons 

Wilt u de PAX Vredesweek steunen? Geef dan op: 
IBAN: NL03TRIO 0390 2150 00 

Wilt u meer lezen, dat kan op www.paxvoorvrede.nl. 
 

De MOV-groep beveelt de actie van harte bij u aan. 
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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 13 oktober verschijnt,  
uiterlijk 27 september 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 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 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: A. Schulten-Bos  

lid 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


  

 

 

Zoeken naar antwoorden 

 

Heb geduld 

met al wat onopgelost 
in uw hart woont 

en probeer 
de vragen zelf lief te hebben.. 

 

Zoek niet naar de antwoorden, 
zij worden niet gegeven, 

omdat u niet in staat zou zijn ze te leven 

en waar het omgaat 
is alles te leven 

 

Leef de vragen nu. 
Misschien dat u 

op een dag in de toekomst, 
langzamerhand, 

zonder het  zelfs te merken, 
uw weg naar de antwoorden leeft. 

 

Rainer Maria Rilke 

 

 


