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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
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Ongrijpbaar – tot het gegeven wordt 
 

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, 
licht in de duisternis, 
beelden als dromen, 
vager dan woorden, 
ver als een ster…  

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, 
blijven wij zoeken 

totdat wij vinden… 

blijven wij zoeken 

tot het gegeven wordt.   (Marijke de Bruijne) 
 

Vorig jaar was alles in eens anders. En dit  aar? Kunnen we dit jaar 
wel weer kerst vieren zoals gewoon? Als een feest met familie.  
Samen naar de kerk en kerststal kijken. 
Lekker eten, bij elkaar zijn met spelletjes, een Sissi film, cadeautjes 
onder de kerstboom alles -inclusief wijzelf- feestelijk versierd? 

In een wereld waar het buiten guur is, waar de verschillen groot zijn. 
Waar zo veel mensen uit de boot dreigen te vallen. Zo veel mensen in 
een wankel bootje stappen op zoek naar een beetje meer geluk. Een 
tijd waarin we door elkaar geschud zijn door eenzaamheid, saaiheid, 
gebrek aan gezondheid, ziekte en dood 

Vorig jaar hebben we hardhandig moeten leren dat zelfbeheersing en 
positiviteit lonen en ons brengen tot het geloof: alleen samen lukt het. 
En nu? Is nu het elan om vol te houden op? 

Geloven we het wel? Of geloven we, dat het kan? Waar onze eigen 
arm te kort blijkt, waar onze handen machteloos moeten loslaten.  
Daar mogen we toch blijven geloven, dat je moet blijven zoeken, dat 
God ons vindt in onze kleinheid, onze kwetsbaarheid, in onze kracht:  
Licht in het duister, een weg om te gaan , een kind ons aangezegd. 
Niet alleen 2000 jaar geleden. Ook dit jaar, deze maand, vandaag. 
Mag de ster van Bethlehem ons de weg blijven wijzen, naar het 
Christuskind, naar wegen die begaanbaar blijken, naar mensen die 
deze weg samen willen gaan. Ik wens u een goede Advent! 

 

Carla Berbée, pastoraal werkster 
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Concert: Winter-classics met Excelsior 
 

Op zondag 12 december a.s. vindt het 
Hartverwarmende concert in de Heilige Maria 
Geboortekerk "Winter Classics met Excelsior" 
plaats.  
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur 
Het orkest van Excelsior m.m.v. solist Mark Lucassen (saxofoon) en 
het Martinikoor o.l.v. P. Kempers 

De kerk wordt omgetoverd tot concertzaal. 
Entree € 7,50 incl. pauzedrankje 

Bijzonder sfeervol concert dat wordt omzoomd door midwinterhoorns, 
vuurkorven en warme chocolademelk. 
 

Met vriendelijke groet Excelsior Losser - concertcommissie 
 

                                                                            Anne-Marie Meijerink 

________________________________________________________ 

 

Jubileumkerstconcert 2021 kan niet doorgaan: 
 

Ook dit jaar is het voor de gezamenlijke koren, Martinikoor, Cantica 
Nova en het Caeciliakoor, niet haalbaar om een feestelijk 
jubileumkerstconcert te organiseren.  
Vanwege Corona kon de 50e editie van het kerstconcert vorig jaar ook 
al niet plaatsvinden. Hopelijk kunnen we u volgend jaar welkom heten 
bij het 50e kerstconcert.  
We wensen u allen fijne feestdagen en blijf gezond! 
 

                Namens het Martinikoor, Cantica Nova en het Caeciliakoor. 
________________________________________________________ 

 

Bezoek aan de kerststal 
 

Eerste kerstdag 25 dec. en 2de kerstdag 26 dec. zal de 
H. Maria Geboortekerk geopend zijn voor het 
bezichtigen van de kerk maar vooral ook van de 
kerststal, van 11.00 t/m 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom 
 

Nieuwjaarsreceptie 2022 

 

Als de regels het toelaten, zal de nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden, na de Eucharistieviering van 9.00 uur en wel op  
zondag 9 januari a.s. 
 

                   De Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
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‘OP WEG NAAR KERSTMIS’ 
 

Een adventsmoment met zang en woord 

zaterdag 18 december 2021 19.00 uur – 20.00 uur, 
m.m.v. gemengd koor St. Caecilia van de H. Maria Geboortekerk in 
Losser en trompettist Henk Filipsen. 
 

‘OP WEG NAAR KERSTMIS’. Met dit thema willen we een uurtje 
samenkomen om met prachtige kerstmuziek en enkele teksten en 
gedichten een sfeervolle voorbereiding op het naderende kerstfeest  
te beleven. 
 

Het gemengd koor St. Caecilia onder leiding van dirigent en organist 
Carlo van den Beld brengt bekende kerstliederen ten gehore, 
afgewisseld door mooie trompetklanken van trompettist Henk Filipsen. 
 

Voor dit adventsmoment is iedereen van harte uitgenodigd, zowel alle 
parochianen van Maria Vlucht (uit zowel Losser, Lonneker, Glanerbrug 
als Overdinkel), alsmede andere belangstellenden. 
Gaat u ook mee, samen met ons OP WEG NAAR KERSTMIS…? 

 

Bij het verlaten van de kerk is er een collecte, hiervoor staan bussen 
achterin de kerk. Voor uw gift hartelijk dank! 
 

Wij wensen eenieder een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2022. 
Locatieraad Katholiek Losser en gemengd koor St. Caecilia. 
 

P.S.: de geldende coronaregels zijn van toepassing. Mondkapje op bij 
binnenkomst en verlaten van de kerk en voldoende afstand bewaren. 
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Dringende oproep voor digitale deelname 
aan de actie Kerkbalans 2022 

 

Op het moment dat wij dit artikel schrijven is 
sinds enkele dagen weer een lockdown voor drie 
weken van kracht vanwege de hoge corona-

besmettingscijfers. Het belangrijkste doel van 
deze lockdown is om de contacten tussen 
mensen zoveel mogelijk te beperken. 
Binnenkort staat voor onze geloofsgemeenschap de actie Kerkbalans 
2022 weer op stapel, waarbij in de regel tientallen vrijwilligers op pad 
moeten voor het bezorgen en weer ophalen van de enveloppen. 
Om ook deze contacten zoveel mogelijk te beperken doen wij een 
dringende oproep aan de parochianen – om daar waar mogelijk – de 
documentatie van de actie Kerkbalans digitaal te ontvangen. 
 

Hiervoor hoeft u vóór 31 december 2021 alleen maar een korte email 
aan onze ledenadministratie te zenden. Het emailadres is: 
ledenadministratie@mariavlucht.nl 
Daarna zorgen wij ervoor dat u in de maand januari 2022 alle 
documentatie digitaal ontvangt. 
Het enige wat u daarna hoeft te doen is op de in de email vermelde 
website te klikken. 
Vervolgens kunt u uw gegevens op het dan verschenen formulier 
intoetsen, en op het einde op de button VERZENDEN klikken. 
Na het verzenden ontvangt u een bevestiging van het verzonden 
bericht. 
 

Met deze werkwijze hopen wij in ieders belang veel persoonlijke 
contacten te kunnen vermijden. 
Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om de documentatie – zoals 
voorheen – op papier te blijven ontvangen, hiervoor hoeft u niets te 
doen. 
Als u in voorgaande jaren de documentatie van de actie Kerkbalans 
reeds digitaal hebt ontvangen hoeft u uiteraard ook niets te doen. 
 

Wij hopen op een grote deelname aan deze oproep en danken 
eenieder voor de medewerking. 
Ook wensen u alvast fijne Kerstdagen en een gezond en goed 
nieuwjaar. 
 

                                                                   Jan Bulter, penningmeester 
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Nog niet betaalde kerkbijdragen 

 

Uit onze administratie is gebleken 
dat er nog een aantal parochianen is 
die de door hen toegezegde kerkbijdrage nog niet hebben voldaan. 
Wij vragen deze parochianen vriendelijk om het toegezegde bedrag 
zo spoedig mogelijk over te boeken  
op IBAN NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van  
R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van Kerkbijdrage 2021. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 

Jan Bulter, penningmeester 
________________________________________________________ 

 

Afscheid van de poetsengelen 

 

Meer dan 30 jaar heeft een groep vrijwilligers zich ingezet om de  
H. Maria Geboortekerk in Losser netjes en schoon te houden. 
In de volksmond werden deze mensen ook wel poetsengelen 
genoemd. 
Het merendeel van deze mensen heeft inmiddels een dusdanige 
leeftijd bereikt dat van hen niet meer gevraagd kan worden om de 
kerk nog langer schoon te houden. 
Om deze reden is hiervoor een poosje geleden een professionele 
organisatie ingeschakeld. 
Op 12 oktober 2021 zijn de poetsengelen in het parochiecentrum 
uitgenodigd om op een waardige manier afscheid te nemen. 
Vanwege de coronamaatregelen hadden de poetsengelen elkaar ook 
geruime tijd niet meer gezien. 
Met een kop koffie en wat lekkers erbij, en wat later met een hapje en 
drankje, werden door de aanwezigen veel herinneringen uit het 
verleden opgehaald. 
De voorzitter van de locatieraad heeft de poetsengelen tijdens zijn 
dankwoord geprezen voor hun geweldige inzet in al die jaren. 
Daarnaast werden de poetsengelen verrast met een bloemetje en een 

pen met inscriptie. 
Wel hebben enkele dames beloofd om het 
koperwerk in de kerk voortaan nog twee keer 
per jaar te poetsen. 
Al met al kan worden terug gezien op een zeer 
geslaagde bijeenkomst. 
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Vanuit de MOV:  

Iedere twee minuten overlijdt een moeder 
Tijdens de adventsperiode– de periode van vier weken voorafgaand 
aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop 
dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen 
een waardig leven kunnen leiden 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en kinderen 

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij 
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten 
opzicht van 1990. Dat geeft hoop!  

Waar schenken we dit jaar aandacht aan? 

Het UMP-district is een plattelandsgebied in Zimbabwe.  
De plattelandsbevolking van Zimbabwe lijdt aan chronische 
ondervoeding als gevolg van de aanhoudende droogte en mislukte 
oogsten. Deze situatie heeft ook impact op de gezondheid van 
aanstaande moeders en hun kinderen. Relatief veel pasgeborenen en 
hun moeders sterven rond de bevalling.  
Het project wil ervoor zorgen dat een opvanghuis voor moeders met 
een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en 
een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd. De 
zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk 
en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en 
vaccins bewaard. 
Tevens worden er dertig ouderparen opgeleid in de zorg voor baby's 
en peuters. Deze ouders kunnen hun nieuwe kennis verder in hun 
omgeving delen. Ook worden dertig groepen vrouwen uit driehonderd 
huishoudens getraind op het gebied van moeder- en kindzorg. 
De kliniek krijgt haar eigen kippenren. De eieren uit eigen productie 
worden gebruikt om de pas bevallen moeders en een groep 
ondervoede kinderen te helpen aansterken. 

Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

De MOV-groep beveelt deze actie  
van harte bij u aan. 

https://www.vastenactie.nl/kerstmis-en-advent-hoe-zit-het-ook-alweer
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Drie jubilarissen bij gemengd koor St. Caecilia Losser 
 

Afgelopen vrijdag 12 november was eindelijk het moment daar om de 
drie jubilarissen van afgelopen jaar in het bijzijn van alle leden en hun 
partners in het zonnetje te zetten tijdens het Caeciliafeest.  
Hun jubileum viel eigenlijk in de vorige winterperiode waarin koren niet 
mochten zingen vanwege de COVID19-maatregelen. Destijds is wel 
een kort huisbezoek gebracht, maar zij hebben zeker meer verdiend. 
 

Alle aandacht en tijd was er nu om stil te staan bij het 50(+1)-jarig 
jubileum van Agnes Schilderinck, en het 25(+1)-jarig jubileum van de 
heren Joop Hesselink en Gerard Seyger. Door de voorzitter werden zij 
ieder op een persoonlijke wijze toegesproken. Stil werd er gestaan bij 
de tijd waarin zij lid zijn geworden en al hun verdiensten door de jaren 
heen voor het St. Caeciliakoor. Uiteraard kregen zij daarna een 
cadeau aangeboden en werden ze in de bloemetjes gezet.  
Hierna werd de feestavond voortgezet met een optreden van de 
damesgroep en werd er om de prijzen gestreden bij de muziekbingo. 
 

                    Namens bestuur St. Caeciliakoor Losser Mariël Meijerink ________________________________________________________ 

 

St. Maarten op alle basisscholen in Losser 
 

De plaats Losser heeft een heuse beschermheilige:  
St. Martinus. 
De herinnering aan St. Martinus / St. Maarten wordt al 
meer dan 60 jaar gevierd met de mensen in het dorp 
op 11 november. 
Het kreeg dit jaar een geheel nieuwe opzet. 
Op 11 november, de sterfdag van St. Martinus, 
vertelden we zijn verhaal over DELEN aan meer dan 
1100 kinderen op de basisscholen. 
Het werd aanschouwelijk gemaakt doordat St. 
Maarten in levende lijve een bezoek bracht aan elke groep 4.  
Zijn ‘ridder – soldaat – bisschop’ verhaal werd verteld. 
Hoe Maarten de bedelaar aan de stadspoort wat geld en zijn halve 
mantel gaf. Daarna droomde Maarten hierover. In zijn droom zag hij 
Jezus. Tot zijn verbazing droeg Jezus die helft van zijn mantel. 
Maarten besloot niet langer te vechten in het leger, maar volgeling van 
Jezus te worden.  
Hij wilde stoppen met vechten en verder gaan met DELEN. Later werd 
Maarten bisschop. Wat en hoe kunnen wij delen in 2021?  
Het blijft een belangrijk thema om verder uit te diepen want  

DELEN SMAAKT NAAR MEER… 
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Alle kinderen kregen een snoepzakje en werden uitgedaagd om een 
mooie ansichtkaart te kleuren en te geven aan iemand met wie wel 
wat extra aandacht gedeeld kon worden. 
Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door de gulle giften van 
de Losserse ondernemers. Het is een samenwerkingsproject van  
De Martinikerlkes, Het Oranje Comité, de basisscholen, de PKN 
gemeente en Katholiek Losser. 
 

Ans te Lintelo, Coördinator jongerenactiviteiten, tel. 06 30958689 

Parochies Zuid-oost Twente, Ans.telintelo@mariavlucht.nl 
________________________________________________________ 

 

Vrijwilligers gezocht voor zorggroep Sint Maarten 

 

Elke zondag en soms ook op andere dagen houden we op de locatie 
van Zorggroep Sint Maarten in Losser (Lutterstraat 4) een 
Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering.  
Met veel zang en dankbaarheid vieren we het leven samen met de 
bewoners van de zorggroep. Daarbij zijn wij echter wel opzoek naar 
nieuwe vrijwilligers die kunnen helpen met het verzorgen van deze 
bijeenkomsten.  
We zijn vooral op zoek naar mensen die kunnen helpen met het 
klaarmaken van de zaal, waarbij we in een uur de dagopvang 
omtoveren tot kerk. Ook zoeken we mensen die bewoners willen 
ophalen en brengen of door het huis willen gaan om de 
ziekencommunie te brengen.  
We snappen natuurlijk dat niet iedereen elke zondag kan, dus 
overleggen we alles! Het team-pastoraat bestaat uit een groep 
gezellige vrijwilligers die zich inzet voor de medemens en elkaar. 
 

Bent u enthousiast geworden of wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met de geestelijk verzorger van zorggroep Sint Maarten via 

06-51062899 of mail naar r.vanderkaap@zorggroepsintmaarten.nl 
 

Hopelijk tot snel! 
Ruben van der Kaap 

Geestelijk verzorger, 
Zorggroep Sint Maarten  

mailto:Ans.telintelo@mariavlucht.nl
mailto:r.vanderkaap@zorggroepsintmaarten.nl
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Maria Geboortekerk Losser 
Tweede Advent: 
Za 4 dec 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 5 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
      (Mis Haydn Latijn/Greg.) 
Wo 8 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Derde Advent: 
Zo 12 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Kerstviering KVG en ZijActief: 
Ma 13 dec 19.00 CV past. werkster Berbée 

Wo 15 dec 09.30 CV past. werkster Berbée 

Vierde Advent: 
Zo 19 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Boete en verzoening: 
Wo  22 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld en pastoor Daggenvoorde   

      Dameskoor 
Kerstavond: 
Vrij 24 dec 16.00 GV past. werkster Berbée  Kinderkerk 

  18.00 GV werkgroep, Vivace  Gezinsviering  

  21.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
      (Mis L Delibes) 
Eerste Kerstdag: 
Za 25 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Excelsior 
Wo 29 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Vrij 31 dec 10.00 GV werkgroep  Oliebollenviering 

Drie Koningen: 
Zo 2 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
      (Mis Kircher) 
Wo 5 jan 09.30 CV werkgroep 

Zo 9 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
 

Wo 12 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 16 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 19 jan 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 23 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Tweede Advent: 
Zo 5 dec 09.30 GV werkgroep  Gemengd koor 

Vanwege recente ontwikkelingen rondom corona is het 
liturgisch rooster onder voorbehoud.  

Kijk voor actuele informatie op www.mariavlucht.nl 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 23 januari 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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Do 9 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 16 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Vierde Advent: 
Za 18 dec 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Do 23 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Kerstavond: 
Vrij 24 dec 17.00 GV werkgroep  Dynamique 

Eerste Kerstdag: 
Za 25 dec 09.30 EV pastor Visschedijk  Gemengd koor 
Do 30 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Drie Koningen: 
Zo 2 jan 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 6 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 13 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 15 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 20 jan 09.30 CV werkgroep 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 3 dec 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Derde Advent: 
Zo 12 dec 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
Kerstavond: 
Vrij 24 dec 17.30 CV past. werkster Berbée  Gezinsviering 

  20.00 EV pastor Visschedijk  Herenkoor 
Tweede Kerstdag: 
Zo 26 dec 10.30 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Vrij 7 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 9 jan 10.30 EV pastor Kortstee 
 

Jacobus Lonneker 
Tweede Advent: 
Za 4 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Derde Advent: 
Zo 12 dec 10.00 CV past. werkster Berbée 

Vierde Advent: 
Za 18 dec 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Kerstavond: 
Vrij 24 dec 16.00 GV werkgroep, Kerstspel  Liedwientjes 

  19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Eerste Kerstdag: 
Za 25 dec 10.00 CV past. werker de Heus  Op Toon 

Nieuwjaarsdag: 
Za 1 jan 10.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Wo 5 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 9 jan 10.00 CV past. werkster Berbée 

Za 15 jan 19.00 CV werkgroep 
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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 november zijn Bliss Dimmendaal  
en Linde Loskamp gedoopt. 
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden 

 

Harry klein Rot     1947— 2021 

Harry wordt geboren in Buurse. Hij leert Diny kennen en in 1975 
trouwen ze en gaan ze in Losser wonen. Harry en Diny krijgen drie 
kinderen. In 2013 ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding. Als 
zijn vrouw Diny in 2002 overlijdt is dit een zware periode voor Harry. 
In het vrijwilligerswerk voor de kerk vindt Harry de nodige afleiding. 
Met Paulien Veldhuis-Lansink vindt hij opnieuw geluk en in 2011 
trouwen zij. 
Als trotse grootouders van tien kleinkinderen is niets hun te veel. Een 
grote kring van vrienden en familie, vrijwilligerswerk, Lourdesreizen 
en jeu de boules zorgen voor een druk sociaal leven. Drie jaar 
geleden komt de diagnose dat Harry ongeneeslijk ziek is. De laatste 
week van zijn leven is hij samen met zijn gezin thuis.  
Daar overlijdt hij in bijzijn van iedereen die hem dierbaar is.  
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Ria Snippers-Koop     1948—2021 

Ria wordt geboren in De Lutte. 
Ze leert tijdens een dansavond in de Vereniging Gerard Snippers 
kennen en ze trouwen in 1971. Ze gaan wonen aan de Hogeweg, waar 
ze het geluk kent met haar gezin met twee kinderen.  
Ze gaat werken bij Oriflame en wordt tot twee keer toe uitgeroepen tot 
topmanager van Nederland.  
Ze gaat graag op vakantie en ze bezoekt vele landen en steden in  
Europa. Ze wordt de trotse oma van twee kleinkinderen. 
De laatste drie jaar van haar huwelijk zorgt ze met al haar liefde voor 
Gerard van wie ze in 2014 afscheid moet nemen. 
Na een ingrijpende hartoperatie pakt ze de draad van haar leven weer 
op, maar volkomen onverwacht haalt het leven haar in op 3 oktober 
jongstleden. We hebben haar uitgedragen op vrijdag 8 oktober. 
 

Gerhard (Adje) Kleinhaarhuis     1942—2021 

Velen in Losser kenden Gerhard Kleinhaarhuis als een markant figuur, 
bij de meesten bekend als Ad of Adje. Gerhard woonde bijna zijn hele 
leven aan de Molenstraat. Hij was graag op zichzelf en werd door 
meerdere mensen een Einzelgänger genoemd. Desondanks was hij 
een persoon die makkelijk contacten legde. De laatste jaren ging het 
met zijn gezondheid slechter en hij kwam in Maartens-Stede te wonen. 
Op maandag 5 oktober wilde hij nog even een blik werpen op de 
Losserse kermis maar onderweg viel hij en raakte dusdanig gewond 
dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Enkele uren later is 
hij overleden. Op 11 oktober hebben we in de kapel van Oldenhove 
afscheid van hem genomen, waarna hij is bijgezet in het graf van zijn 
ouders. Dit laatste was zijn wens die hij bij de familie had neergelegd.  
 

Karel Koenders     1933—2021 

Karel Koenders werd geboren in Aalten. Hij behaalde zijn HBS-diploma 
en heeft door de jaren heen verschillende administratieve functies 
bekleed. Ruim 61 jaar geleden trouwde hij met Minie Dijkhuis vroeger 
Oude Breuijl uit Losser. Samen kregen ze twee kinderen. Verder 
hadden ze een bijzondere band met een nichtje. Na een korte tijd in 
Enschede verhuisden ze naar Losser. De laatste zeven jaren woonden 
ze aan de Kostersgaarden. Karel heeft actief deelgenomen aan de 
totstandkoming en opening van de Martinuskerk.  
Als acoliet was hij bij menige uitvaart aanwezig. Na een hersenbloeding 
op 20 september jl. kon hij niet terug naar zijn huis.  
Nadat hij het Heilige Sacrament der Zieken ontving is hij op 11 oktober 
gestorven. Na de uitvaartviering hebben we hem op 16 oktober 
begeleid naar het crematorium te Oldenzaal.      
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Henny Loman     1953—2021 

Henny groeit op in een warm gezin in Glane-Beekhoek.  
Na zijn studietijd krijgt hij een mooie baan bij de gemeente Enschede. Hij 
ontmoet Karin Van Zanten. Na twee jaar trouwen ze en gaan wonen in 
Losser. Henny wordt de fijne vader van twee kinderen en in latere jaren de 
trotse opa van vier kleinkinderen. 
Henny staat bekend om zijn goedmoedigheid en sportiviteit. Na gehandbald 
te hebben tenniste hij meer dan 35 jaar met een vriendengroep. 
Hij is als het ware een wereldreiziger die samen met Karin vele landen 
bezoekt en al meerdere keren in Indonesië is geweest. 
Volkomen onverwacht staat zijn leven stil op woensdag 27 oktober jl. na 
een liefdevol huwelijk met Karin van meer dan 43 jaar.  
Wij hebben Henny uitgeleide gedaan op donderdag 4 november. 
 

Truus Verduijn-Olde Boerrichter     1930 –2021 

Truus werd geboren te Losser. Ze groeide op met haar twee jongere 
zussen. Het plattelandsleven lag haar wel en toen de gezondheid van haar 
vader afnam, nam zij de boerderij over. Zij trouwde met haar grote liefde 
Jan Verduijn en samen met haar moeder zetten ze de boerderij voort. Uit 
het huwelijk van Truus en Jan werden vier kinderen geboren. Later nam ze 
ook de zorg voor haar moeder op zich. Je kon altijd een beroep op haar 
doen. Alle (klein)kinderen werden liefdevol opgevangen en haar 
specialiteiten: de pannenkoek en appeltaart, hebben menig kindermondje 
gevuld. Toen haar man Jan ziek werd en vervolgens overleed was zij 
gebroken. Toch lukte het haar het leven vervolg te geven. Samen met de 
kinderen en kleinkinderen heeft ze nog vele mooie jaren gehad.  
De laatste tijd nam haar gezondheid af en ook het levensplezier.  
Na ontvangen van het H. Sacrament van de Zieken is zij op zondagavond 
31 oktober overleden. 
 

Dini Mulder-Bosma     1932—2021 

Op 9 november 2021 hebben we in de kapel van het Oldenhove afscheid 
genomen van Dini Mulder-Bosma.  
Op speciaal verzoek werd het oude lied gezongen:  
U rozenkrans bemin ik. Reeds van mijn vroegste jeugd.  
Ik zal u nooit verlaten, in droefheid of in vreugd,  
omdat ze haar hele leven haar rozenkrans bij zich heeft gehad en gebeden. 
Ze werd geboren in Enschede, al op jonge leeftijd heeft ze haar moeder 
verloren. Haar echtgenoot was koster in de Jacobuskerk in Enschede en 
zoals dat vroeger ging was zij als het ware de hulpkoster. Al het strijkwerk 
vanuit die kerk kwam bij haar terecht. Dit werk deed ze vol overgave. Een 
lieve vrouw met heel veel eretitels: Moeder, schoonmoeder, oma en zelfs 
overgroot-oma. Maar ook (schoon)zus, tante en buurvrouw. We hebben 
haar voor eeuwig te rusten gelegd bij haar man op het kerkhof in Enschede. 
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Voorbereiding op de bisschoppensynode over de kerk. 
Misschien wel de grootste hearing in de geschiedenis 

 

Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het 
samen verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk; de 
verkondiging van het evangelie. Een zaak van ons allemaal. Want 
Kerk-zijn is principieel dat we samen optrekken. Ieder met eigen taak 
en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen talent en levenservaring 
als gelovige. Voor een synodale Kerk. Zo heet de bijeenkomst van de 
bisschoppen die gehouden wordt. Synodaal betekent samen in 
overleg. Alle gelovigen zijn 
geroepen, en worden dus 
opgeroepen om aan de 
voorbereidingen van de synode 
mee te doen. Niet alleen de 
leiding van de kerk. Door ons 
Doopsel en Vormsel kunnen we 
dat ook. De Geest beweegt ons 
allemaal. De paus wil daarom 
dat alle parochies gesprekken 
houden over de gemeenschap 
die onze wereldkerk is, over hoe 
we er allemaal onderdeel van 
zijn, en over de missie van de 
kerk, dat we ook daaraan 
allemaal meedoen.  
 

De bisdommen in Nederland hebben drie gespreksthema’s 
vastgesteld: 1. Vieren 2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie 3. 
Dialoog in Kerk en Samenleving.  En er zijn vertalingen gemaakt van 
de documenten van de Paus. Over hoe de besprekingen bedoeld zijn. 
Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken zijn. Geen 
discussiebijeenkomsten. Hij spreekt van een wereldwijde ‘luisterfase’. 
Om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft. Van die 
gesprekken worden aantekeningen gemaakt. We kunnen twee a4’tjes 
insturen. Stel je dat voor; vanuit de hele wereld vanuit elke parochie 
input voor de bisschoppensynode. We zullen binnenkort uitnodigingen 
voor die gesprekken sturen, posten en plaatsen. Graag tot horens, bij 
wat onderdeel is van misschien wel de grootste wereldwijde hearing 
(een horen) ooit. 
 

                                                                         Pastoor Daggenvoorde  
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Laat ik beginnen om ons even 
voor te stellen. Wij zijn de familie 
Kramer van Urk. Sinds 11 jaar 
hebben wij de leuke gewoonte 
gekregen om samen met de hele 
familie om het jaar in de 
herfstvakantie een midweek op 
vakantie te gaan (opa en oma, 
kinderen en kleinkinderen). 
Destijds telde onze hele familie 
nog 25 personen maar deze is 
inmiddels uitgebreid naar 40 
personen.  
Goed, zo was ook de afgelopen 
herfstvakantie aan de beurt om 
weer samen op pad te gaan. Het 
is vaak nog best wel even zoeken 
om een mooi huis te vinden waar 
40 man ondergebracht kan 
worden. Toch is dat dit jaar weer 
gelukt!  
En wel het Borghuis in Losser.  
Als u ons prachtige Urk een klein 
beetje kent zal het u niet heel 
vreemd in de oren klinken als ik 
zeg: veel vissers, christelijk en 
mannenkoren. En dat is ook zo. 
Bijna alle mannen uit onze familie 
behoren tot een christelijk 
mannenkoor, voornamelijk: 
christelijk mannenkoor Eiland Urk 
(te beluisteren op YouTube ;) Het 
is daarom ook een soort traditie 
voor ons geworden om iedere 
keer als we op vakantie zijn een 
kerk te zoeken en samen met de 
familie een aantal liederen te 
zingen om God groot te maken en 
Hem te verheerlijken.  
Zo ging ik dus op zoek om een 
kerk te vinden waar we zouden 
mogen zingen.  

Als snel kwam ik in contact met 
Jos en zijn vrouw van de Maria 
Geboortekerk Losser. Ik legde ze 
de situatie voor en vroeg of we 
misschien een paar versjes 
mochten komen zingen. Ze 
reageerden gelijk enthousiast en 
zeiden dat we van harte welkom 
waren. En dat hebben we 
gemerkt. Toen we aankwamen 
werden we opgevangen en kregen 
we een rondleiding door jullie 
prachtige kerk. Ook vertelde Jos 
iets van de geschiedenis van de 
kerk, en deelden we onze 
gedeelde noden en pastorale 
zaken met elkaar. Na dat we een 
aantal liederen hadden gezongen 
hebben we nog samen koffie en 
thee gedronken in een van de 
zalen. Kortom we hebben genoten 
van ons bezoek aan jullie kerk 
maar vooral en niet te vergeten de 
hartelijkheid en liefde van Jos en 
zijn vrouw. Jullie hebben echt een 
speciaal plekje in ons hart 
gekregen.  
Goed, ik ga afsluiten. Ik zag op 
jullie kerkblad een regenboog 
staan, een teken dat vandaag de 
dag helaas een hele andere 
betekenis heeft gekregen dan dat 
deze behoort te hebben. We 
kennen de regenboog vanuit Gods 
woord wanneer Hij Zijn verbond 
met Noach sluit. Een teken van 
Zijn trouw over ons leven.  
Een teken dat Hij regeert.  
 

Met vriendelijk groet en Gods 
zegen, Familie Kramer.  

Beste parochianen van Losser,  
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Coronamaatregelen: 
 

Sinds 13 november zijn de maatregelen omtrent het 

coronavirus weer aangescherpt.  

Daarmee wordt aan de kerkgangers gevraagd bij het 

betreden en het verlaten van de kerk mondkapjes te 

dragen.  

Tevens moet men bij het plaatsnemen in de 

kerkbanken de anderhalve meter afstand in acht 

nemen en eventuele aanwijzingen opvolgen. 

Het koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten komt 

tijdelijk te vervallen. 
 
___________________________________________________ 

 

Uitnodiging - Dag van het Jodendom  
 

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie 
organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van 
het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een 
inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:  
Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap  
door Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg;  
Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd 
door Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en 
Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg. 
 

Datum: zondag 23 januari 2022 in de H. Apostel Pauluskerk,  
Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht om 15.00 uur  
De bijeenkomst is gratis bij te wonen. 
 

Gelieve u op te geven bij mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom 
Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570  
(ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur).  
Van harte welkom!  
 

                Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter. 
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Top2000-kerkdienst op 30 december 2021 in Enschede 

 

Eind december stemt een groot deel van Nederland 
af op de Top2000, de lijst met de meest populaire 
nummers aller tijden.  
 

Nummers uit de Top2000 zijn te horen in de 
Top2000-kerkdienst, die dit jaar in de 
Ontmoetingskerk in Enschede wordt gehouden. Het 

is een viering met ruimte voor woorden, voor stilte, voor het aansteken 
van een kaarsje en vooral voor veel goede live muziek.  
 

Het thema van de dienst is: “One World, Our Future.” De popsongs uit 
de Top-2000 worden live gespeeld en kunnen meegezongen worden. 
De collecte in de dienst is bestemd voor Greenpeace. De dienst wordt 
gehouden op donderdag 30 december 2021 om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, Enschede. Er zal worden 
gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. De dienst zal ook via 
livestream te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl > Enschede > 
Ontmoetingskerk.  
 

Net als vorig jaar is de organisatie van deze gezamenlijke Top-2000 
dienst in handen van de protestantse gemeenten van Glanerbrug, 
Losser en Enschede. 
Voor meer informatie: volg ons op Facebook: 
Top2000dienstEnschedeGlanerbrugLosser of mail met  
ds. Hans Kroeskop (Glanerbrug), dominee@protestantsglanerbrug.nl,  
ds. Hennie Marsman (Losser) 
predikant@protestantsegemeentelosser.nl  
of Mark Floors (Enschede), mark@fysiotwente.nl  
________________________________________________________ 

 

Het Oaseseizoen 2021 

 

Het eerste deel van het seizoen konden we geen activiteiten 
organiseren i.v.m. Covid-19. 
Vanaf zondag 20 juni is het terras geopend. Tussen 13.00 en  
17.00 uur werd er voor de bezoeker Kaffee mit Kuchen geserveerd.  
Vanaf 2 juli in elke even week op vrijdagavond een Oase Feuer.  
Beide activiteiten werden goed bezocht. Vele discussies kwamen er 
op gang over het aangeboden thema. Wekelijks zijn er kleuterklassen 
uit Gronau op het Oaseterrein. De kinderen spelen en leren 

met plezier in de openlucht. Een enkele keer brandt er een vuurtje in 
de leemoven om er broodjes of een pizza in te bakken.  

http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dominee@protestantsglanerbrug.nl
mailto:predikant@protestantsegemeentelosser.nl
mailto:mark@fysiotwente.nl
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Dinsdagmorgen is de werkgroep Oaseterrein actief om onderhoud uit 
te voeren. Het terrein ziet er dan ook netjes uit.  
Het podium wordt in de donkere uurtjes geregeld door de jeugd 
bezocht, dan is er de volgende ochtend wel het één en ander op te 
ruimen. 
In overleg met het bestuur werden er aanvragen van groepen om er 
een picknick te organiseren gehonoreerd, passend in de doelstelling 
van de Oase. 
Het Früchtefest, waar we naar uitkeken, kon helaas niet doorgaan.  
Er werd 20 mm regen voorspeld. Dit is er gevallen en een groep 
vrijwilligers heeft in de stromende regen op het podium appelsap 
geperst. Enkele toevallige voorbijgangers namen een fles sap mee en 
genoten van een heerlijke pannenkoek. 
Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en samen met de 
bezoekers hebben ze er een prachtig seizoen van gemaakt. 
Op 29 november was er een Adventstreffen in de kerk in Glanerbrug 
aan de Gronausestraat. 
 

De Drie Koningenwandeling is op zondag 9 januari in De Lutte. 
Verdere info op de website en in de plaatselijke media. 
www.oasegronau-losser.org 

 

“Weet dat je welkom bent” 
                                       Namens het Oasebestuur, Carlien Oldekamp 

_______________________________________________________ 

 

VierKerstmis.nl ook dit jaar online:  
 

Kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren 

Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat de 
website VierKerstmis.nl online.  
Dit initiatief van de Nederlandse R.K. bisschoppen roept iedereen op 
om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke kerk.  
In onze parochie Maria Vlucht staat vanaf 26 november het 
vieringenrooster voor december online. Daar kunt u ook zien welke 
kerstvieringen wij organiseren onder het motto  
‘Vier Kerstmis!’. 
Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de 
klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het 
kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te 
brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de 
eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer. 

http://www.oasegronau-losser.org
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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 19 januari verschijnt,  
Uiterlijk 3 januari inleveren/inzenden!!  
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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 2021/2022: 
Uiterlijk: 3 jan., 31 jan., 14 mrt. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2021/2022: 
19 jan., 16 febr., 30 mrt. 
 

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 

Colofon:  

RK. Uitvaartvereniging Losser 
NOG GEEN LID? Kijk eens op de website: 

www.rkuvl.nl 



  

 

 

 

Nieuwjaarswens 

 

 

Probeer om dit jaar niets voor te nemen, 
want dat kan zorgen voor problemen. 

 

Geniet gewoon van elke dag, 
die je tegemoet komen mag. 

 

Vreugde, liefde en een goede gezondheid. 
 

Dat is een zekere wijsheid die we iedereen 
willen toewensen. 


