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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: 15 nov., 3 jan., 31 jan., 14 mrt. 
 
Bezorging van ’t Klöpke in 2021/2022: 
1 dec., 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 
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Versoepelingen 
 

Hoe ga jij het najaar in? Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld? 
Als vanouds? Of met nieuwe flexibiliteit? Welke souplesse leerde het 
coronaregime jou? En uit welke kramp maak jij je door quarantaine 
voortaan misschien makkelijker los? 
 

Voor het eerst in een halve eeuw leeftijd was ik mij bewust van eigen 
kwetsbaarheid. Naast de al langer gevoelde kwetsbaarheid van onze 
parochies.  
 

Ziekenzalvingen, uitvaarten en andere vieringen werden door de 
veiligheidsmaatregelen flink ingepakt.  
Best beangstigend. Maar tegelijk zo volwaardig en intiem. 
 

Een tante van mij overleed aan Covid. Ruim anderhalf jaar geleden. 
Mijn oom nam buiten het verpleeghuis afscheid. Zijn hand tegen haar 
raam. Zo is ze gestorven. We mochten nog niet in de kerk.  
Een heel klein gezelschap stond in wijde kring op de begraafplaats 
rond haar kist. Mijn nichtje hield een toespraak. Kort liet ik wat uit het 
evangelie horen. Er volgenden voorbede en absoute. 
En langs de weg terug een groet van de buren.  
Het was klein, eenvoudig, en op afstand.  
Maar tegelijk zo hartverwarmend en betrokken. 
 

Ook de kerkelijke hoogfeesten vierden we in kleine kring. En daar 
eenzelfde ervaring. Dat het intens was. En meer betrokken op de 
inhoud, dan bij vieringen waarin we enorm uitpakken.  
Want hoewel voor camera, toch niet voor de bühne.  
 

Twee keer ging ik in quarantaine. Uit voorzorg.  
Omdat ik in de buurt was geweest van iemand met 
Covid. Het deed beroep op de monnik in mij.  
Nieuwe aandacht voor de binnenkant. Zonder verlies 
van betrokkenheid op de parochies. Er was immers 
veel telefonisch gesprek en online overleg.  
Dat was effectief en verrassend nabij.  
 

Aanpassen bij inperken maakt soepel, zo merkte ik. 
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Natuurlijk ben ik blij dat we weer in grote aantallen bij elkaar kunnen 
komen. Daar zijn we ook van. Van iedereen erbij, van hand in hand, 
van sámen door de tijd, op weg naar de eeuwigheid. 
 

In Covidtijd leerde ik dat we heel wat aankunnen. En dat 
betrokkenheid niet zonder meer fysieke nabijheid behoeft. Het gaat 
vooral om kwaliteit van aanwezigheid. We brengen digitale 
nieuwsbrieven uit. En vieringen en catechese via YouTube.  
Er is meer aandacht en nabijheid dan verwacht. 
Bovendien leerde ik opnieuw dat souplesse van leven, enorm gebaat 
is bij gedurfde aandacht voor de besloten binnenkant ervan.  
De innige betrokkenheid op de aanwezige werkzaamheid van God, 
houdt hart en geest soepel. 
 

Goed najaar!  
                                                                           Pastoor Daggenvoorde  

________________________________________________________ 

 

Reserveren niet meer nodig. En: de koffie staat weer klaar! 
 
Om deel te kunnen nemen aan een kerkdienst in de H. Maria 
Geboortekerk hoeft u niet meer te reserveren. Deze versoepeling is 
op 25 september ingegaan. 
 
Kerkbezoekers wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden, 
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.  
 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.  
 
Bezoekers van vieringen hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet 
past bij het karakter van de kerk. 
 
Na afloop van de zondagse eucharistieviering van 
9.00 uur is er weer gelegenheid voor een kopje 
koffie.  
 
Hiertoe bent u van harte welkom in het 
parochiecentrum. 
 
De viering is ook te volgen op YouTube via www.MariaVlucht.nl 
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Contactgroep Alleenstaanden 
 

Hoi, hoi, we mogen weer.  
Daarom willen wij zondag 31 oktober om  
14.00 uur van start gaan. 
 
Zoals gebruikelijk houden we de middag in het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. 
We maken er, na anderhalf jaar coronastop,  
een gezellige middag van.  
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
 
We hopen jullie allemaal in goede gezondheid terug te zien, maar wel 
een jaar ouder. 
 
Marietje Haarman tel: 06-22387608 
Truus Röring        tel: 053-5384738 

________________________________________________________ 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
 
Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: 
Nabijheid door verbondenheid.  
 
In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een 
wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige 
Eucharistieviering om 11.00 uur in het park, maar er is geen 
processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park 
lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken. 
Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk. 
Voor kinderen zijn er tijdens de viering kinderactiviteiten in het park.  
 
Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, 
boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit 
jaar geen doorgang vinden. 
 
De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op 
donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. 
Op vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open 
voor stil gebed. 
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Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te 
mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de 
intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar  
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. 
Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van 
het parochiecentrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw 
intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”. 
 
Tevens kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u 
doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- 
voor een novenekaars over te maken naar  
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. 
“Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.  
 
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie.  
De doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in 
Gambia en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen.  
Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven 
rekeningnummer onder vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt 
een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum doen onder 
vermelding van “Missiecollecte 2021”.  
 
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is 
vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2022 te koop. Kosten 
8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. 
een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het 
parochiecentrum naast de kerk.  
 
Indien u verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact 
opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304.  
Als u hierover belangrijke vragen hebben 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: i.westenbroek@gmail.com 
 
Graag tot ziens. 
 
Gerardus Bedevaart-groep Overdinkel. 
e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 

mailto:gastdamesgmpo@kpnmail.nl
mailto:i.westenbroek@gmail.com
mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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JP Maria Vlucht trapt af met ‘Hap-Stap-Puzzeltocht’ 
 
Enthousiast weer door 2.0: 
Rolf en Evert Jan, twee begeleiders van JP Maria Vlucht hadden een 
fantastische tocht in elkaar gezet. 
18 jongeren liepen op 24 september aan de hand van coördinaten op 
hun mobiele telefoon een route door Losser.  
Op 4 plekken was een stop. Zo kwamen de deelnemers aan een 
voorgerecht, een drankje, een hoofdgerecht en een nagerecht.  
De gerechten waren bedacht en gemaakt door vier andere 
begeleiders en uitgedeeld op locatie.  
Er werden ook vragen beantwoord, waar letters voor verdiend konden 
worden. Van deze letters kon het woord VERDERGAAN worden 
gevormd. Ans vertelde na afloop hoe we met JP verdergaan…  
 
Het programma werd enthousiast ontvangen.  
Na afloop werd nog even nagepraat in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk. 
Gelukkig was deze aftrap een groot succes!  
De eerstvolgende bijeenkomst heet ‘Wie is de Mol?” 
Ben je ook 12 + er en heb je zin om mee te doen, meld je dan even 
aan: ans.telintelo@mariavlucht.nl 
________________________________________________________ 
 
Ingezonden 
 
Hoe kom ik aan meer geld? 
Hoe kom ik aan meer vrije tijd? 
Hoe kom ik aan meer ….. 
Vult u zelf maar in. 
 
Waarom willen we steeds meer?  
Zijn we daarom zo gejaagd, onrustig, ontevreden? 
Moeten we op vakantie naar Cuba, of ergens anders ver weg?  
Zijn de Friese meren niet genoeg, of de Nederlandse bossen? 
Tja .. klimaat ….? Of flauwe kul? 
Ik – ja. Ik wil lekker opscheppen, wat ik allemaal kan. 
 
Jezus liep van Galilea naar Jeruzalem en had geen steen om zijn 
hoofd op te leggen ‘s nachts. 
En Hij kwam toch op zijn bestemming. 
 
                                                                                    Een parochiaan. 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
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Training voor lectoren, nieuwe parochiële voorgangers voor 
weekendliturgie én nieuwe parochiële voorgangers bij 
uitvaarten 
 
Nieuwe lectoren, nieuwe parochiële voorgangers in weekendliturgie 
en bij uitvaarten, ze zijn zeer nodig en van harte welkom in onze 
parochies.  
We willen mensen, die daar belangstelling voor hebben, ondersteunen 
door hun een training aan te bieden. Afhankelijk van je rol in de 
liturgie, oefenen we in welsprekendheid, voordracht, lezen en bidden, 
je bewegen in de liturgie, het schrijven van een overweging of het 
voeren van een voorbereidend gesprek voor een uitvaart.  
 
Bij voldoende belangstelling zetten we een training op touw in 
Zuidoost Twente of eventueel in samenwerking met een ander 
parochieverband in Twente.  
Lector zijn of voorganger zijn in weekendliturgie of bij uitvaarten vraagt 
iets van je, maar geeft ook veel. De gemeenschap waardeert het zeer.  
 
Bij uitvaarten is het bijzonder om bij mensen thuis binnen te mogen 
komen, hun verhaal te mogen horen en daar vorm aan te geven in de 
liturgie. 
Heb je belangstelling, meld je dan bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 
06 300 988 33. 

Met vriendelijke groet, 
Frank de Heus 
Pastoraal werker parochies Zuidoost Twente 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl


10 

 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 5 december 
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 
 
Wo 20 okt 09.30 CV past. werkster Berbée 
Zo 24 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
      (Mis IX Greg.) 

Wo 27 okt 09.30 CV past. werkster Berbée 
Zo 31 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
      (mis B. Bruinink) 

Allerzielen: 
Di 2 nov 18.00 - 20.00 werkgroep   
Wo  3 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld   
Za 6 nov 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 
Zo 7 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
      (Mis Mozart Latijn/Greg) 
Wo 10 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Za 13 nov 19.00 GV Thomasviering Sint Maarten Vivace 
Zo 14 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
      (Mis Haller Greg.) 

Wo 17 nov 09.30 CV past. werkster Berbée 
Zo 21 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 24 nov 09.30 CV past. werkster Berbée 
Eerste Advent: 
Zo 28 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
      (Mis XVII Greg.) 

Wo 1 dec 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 
Tweede Advent: 
Za 4 dec 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 
Zo 5 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
      (Mis Haydn Latijn/Greg.) 

 
O.L.Vrouw Glanerbrug 
 
Allerzielen: 
Di 2 nov 19.00 GV werkgroep  Herenkoor 
Vrij 5 nov 10.00 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 14 nov 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Vrij 3 dec 10.00 EV parochievicaris Rekveld 
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Gerardus Majella Overdinkel 
 
Opening Triduüm: 
Do 14 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Do 14 okt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde, parochievicaris Rekveld 
      Gemengd koor 
Gerardusprocessie: 
Za 16 okt 19.00 GV werkgroep  Dynamique 
Zo 17 okt 11.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Sluitingslof: 
Zo 17 okt 15.00 GV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
 
Do 21 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Do 28 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Za 30 okt 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Allerzielen: 
Di 2 nov 18.30 GV werkgroep  Dynamique 
Do 4 nov 09.30 CV werkgroep 
Zo 7 nov 09.30 CV past. werkster Berbée  Doopviering 
      Gemengd koor 
Do 11 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Do 18 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Za 20 nov 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 25 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Do 2 dec 09.30 CV werkgroep 
Tweede Advent: 
Zo 5 dec 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
 
Jacobus Lonneker 
 
Twentse viering: 
Zo 24 okt 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Allerzielen: 
Di 2 nov 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Wo 3 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 
Za 6 nov 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Op Toon 
Zo 14 nov 10.00 CV past. werkster Berbée   
Zo 21 nov 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Eerste Advent: 
Zo 28 nov 10.00 EV pastor Kortstee 
Wo 1 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld 
Tweede Advent: 
Za 4 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld Gemengd koor 
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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 4 september zijn Rintze Abbink en  
Huub Kraesgenberg gedoopt. 
Jett Varwijk, Zev Varwijk, Emma Varwijk en  
Philip Varwijk hebben op zaterdag 25 september het 
doopsel mogen ontvangen. 
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 
Overleden 
 
Sientje Zwijnenberg-Benneker     1928-2021 
Sientje werd geboren in Glane. Ze trouwde met Bennie Zwijnenberg. 
Er werden drie kinderen geboren: 
De familie werd uitgebreid met schoonzoon en schoondochters, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Sientje heeft het niet altijd 
gemakkelijk gehad. De zorg voor haar man, die ziekelijk was, vergde 
veel van haar. In 2002 overleed Bennie.  
Zelf was ze heel sterk. Tot haar 92ste kon ze zelfstandig blijven 
wonen, inmiddels aan de Vlasakker. Na een TIA ging dat niet meer. 
In Maartens-Stede voelde ze zich ook prima thuis. Kaarten en 
sudoku’s oplossen deed ze graag. In de laatste twee weken van haar 
leven gaf ze aan dat het goed was geweest. Op 22 augustus is ze 
rustig ingeslapen en op 26 augustus hebben we haar, na de 
afscheidsviering, te rusten gelegd bij haar man. 
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Allerzielen 2021. 
 
De vrijwilligers die zich met de voorbereiding 
van de Allerzielenherdenking bezighouden 
hadden graag de traditie van voorgaande 
jaren vast willen houden. Echter, ondanks de 
verminderde coronabesmettingen en de 
ruimere mogelijkheden die o.a. het RIVM biedt 
wordt gekozen voor een invulling die altijd 
door kan gaan en gebaseerd is op de 
positieve ervaringen van het vorig jaar. 
 
Iedereen is op dinsdag 2 november tussen 
18.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in de 
Heilige Maria Geboortekerk.  
Reserveren is niet nodig. 
 
Bij het volgen van de aangegeven looproute kan men een kaarsje 
ontsteken, een herinneringskaartje en witte steentjes in ontvangst 
nemen. In de kerk klinkt muziek, terwijl met regelmaat de namen van 
de overledenen -van de laatste 12 maanden- genoemd worden. 
Wanneer gewenst, kan men even in een kerkbank plaatsnemen voor 
een moment stilte, voor een persoonlijk gebed.  
 
Stilte is gewenst wanneer om 18.15 uur, 19.00 uur en 19.45 uur een 
kort woord van ‘troost en bezinning’ met als thema  
‘Ik vergeet jou nooit’ wordt uitgesproken.  
 
Na het bezoek aan de kerk kan de begraafplaats bezocht worden.  
Net als voorgaande jaren zal de begraafplaats met fakkels sfeervol 
verlicht zijn. Rond 19.50 uur vindt er -op symbolische wijze- de 
zegening van de graven plaats. 
 
De leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie hopen 
dat troost en steun geput kunnen worden uit dit moment van 
herdenken en van samenzijn, een moment waarbij u van harte welkom 
bent. 
 
Misintenties Allerzielen. 
De misintenties voor Allerzielen zullen in de eucharistieviering van 
zondag 31 oktober worden voorgelezen. 
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De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer 
plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten  
21 november a.s.  
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de  
Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. 
Aanvang 11.00 uur. 
 
Celebranten zullen zijn  
Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,  
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie 
van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent 
diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid 
van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns 
comité. 
 
Het thema van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus 
uitgeroepen Jozef-jaar:  
“Alphons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de 
Heer.” 
 
Medewerking verlenen het Ariëns koor uit Enschede en de 
Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 
1893 door Ariëns zelf opgericht). 
 
Rond de viering zullen de 
dan geldende covid 19-
maatregelen van toepassing 
zijn. 
 
Hoogachtend, 
het Ariënscomité 
 
 
 
Secretariaat 
Drs. J.N. Hinke 
Galileistraat 49 
1223 GL Hilversum 
035 - 7729597 
secretariaat@arienscomite.nl 

Landelijke Ariëns-Herdenking 2021 
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Vanuit de MOV: 
 
Missio Wereldmissiemaand 2021 
 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben.’ De kerk in Guinee. 
 
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek 
Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand.  
We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart 
naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.  
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het 
voetlicht. 
Jonge kerk  
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste 
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste 
bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van 
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, 
maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend 
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré.  
In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd.  
De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas 
opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. 
Vrouwen en kinderen  
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters 
zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote 
gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen 
en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen.  
De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de 
afgelegen dorpen.  
 
Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.  
 
Help mee!  
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op  
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te  
Den Haag 
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Opgave project ‘Over de drempel’ 2022 
Voorbereiding Eerste Heilige Communie in Maria vlucht 
 
De voorbereiding van kinderen uit groep 
4 en hoger zal begeleid worden door de 
parochiële werkgroep en pastor Frank de 
Heus. De voorbereiding vindt plaats 
binnen de parochie en voor alle kinderen 
van Glanerbrug, Lonneker, Losser en 
Overdinkel. We hopen, dat alles weer 
kan gaan als vóór Corona, maar als het 
nodig is passen we de samenkomsten 
ook dit jaar weer aan. Van wie meedoet 
zal inzet en goede zin worden gevraagd. 
We werken met het project ‘Over de 
drempel’. We dragen kennis over, maar 
willen kinderen en ouders vooral over de 
drempel van de kerk laten stappen om 
samen het geheim van het land van God 
te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen  
(en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan 
betekenen.  
 
We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren.  
Aanmelden liefst vóór 16 oktober i.v.m. het opzetten van de 
organisatie. 
U kunt uw zoon of dochter opgeven via:  
https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie . 
 
De data van de startavond en vieringen van de Eerste Heilige 
Communie zijn de volgende:  
Startavond: 
maandag 25 oktober, 20.30-22.00 uur, aula KBS de Wegwijzer te 
Losser. 
 
Vieringen Eerste Heilige Communie (onder voorbehoud): 
zondag 22 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor 
communicanten uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel om 
9.30 en 11.30 uur. 
 
Voor opgave, programma en meer informatie: 
https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-communie 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 

https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie
https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-communie
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Jubileum Zuster Astrid 
 
Zr. Astrid van den Berg was op 4 augustus jl.  
60 jaar in het klooster. 
 
Dit diamanten jubileum werd te midden van familie 
en vrienden gevierd op vrijdagmiddag 17 september 
in het klooster van de Zusters van Schijndel in 
Schijndel.  
Velen van u zullen zich haar nog herinneren. Ze is in Losser geweest 
van 1 december 1981 tot eind januari 2001. Ze was o.a. leerkracht 
aan basisschool De Wegwijzer.  
Na haar theologie studie is ze als pastoraal werkster verbonden 
geweest aan de (toenmalige) Martinusparochie en de Maria 
Geboorteparochie, nu Katholiek Losser. 
Ze heeft o.a. samengewerkt met Pastoor Jacobs en pastoor Alink 
(Glanerbrug).  
Zr. Astrid was en is nog steeds geïnteresseerd in het wel en wee van 
Lossernaren. Samen met hen was ze o.a. ook betrokken bij de 
professionalisering van het jongerenpastoraat.  
Van harte gefeliciteerd, zr. Astrid! 
                                                                                         Ans te Lintelo 
________________________________________________________ 
 
Vier mee met de Friezenkerk in Rome 
 
Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit 
de Friezenkerk in Rome uit. U kunt thuis mee vieren met de 
gemeenschap in de kerk aan de rand van het Sint-Pietersplein. 
Een unieke mogelijkheid om u even verbonden te voelen met 
deze bijzondere Nederlandse gemeenschap in het centrum van 
de wereldkerk. 
Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk, 
om 10.00 uur voorgaan in de eucharistieviering in deze mooie kerk, 
die een geschiedenis heeft die teruggaat tot de achtste eeuw. Voor 
Nederlandse pelgrims en bezoekers is het een plaats van ontmoeting 
en bezinning. 
In de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend gerestaureerd. 
Maar om deze plek in Rome voor de lange termijn te behouden blijven 
er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden van de Friezenkerk zet zich 
hiervoor in. We willen u vragen om ons daarbij te helpen.  
Sluit u aan bij de Vrienden van de Friezenkerk door u aan te melden 
via www.friezenkerk.nl/vrienden 
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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 1 december verschijnt,  
uiterlijk 15 november 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


  

 

 

Geluk 
 
 

Het heeft geen enkel nut 

te juichen of te morren. 

Je ziet de bloemen die je plukt 

toch mettertijd verdorren. 

De grote kunst schuilt altijd weer 

in ‘t omgaan met je kansen. 

Als het geluk jouw kant op komt 

dan moet je er mee dansen. 

 

Toon Hermans 


