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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 06-83334566 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, woensdag en 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 11.30 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


3 

 

 ’t Klöpke 

Parochieblad voor Losser en Glane 

maart-mei 2022 

31e jaargang nummer 1 

Inhoudsopgave: 
Pag  2 Colofon 

Pag  3  Inhoud + pastorale weekwacht 
Pag  4  Pastorpraat: Pasen 2022 

Pag  5 Ingezonden stuk: Pasen en Vrede 

Pag  6 Vastenactie 

Pag  7 40 jaar Losserse missionarissen 

Pag  8 Opbrengst collecte Oekraïne 

 Sam’s kledingactie 

Pag  9 Begraafplaats 

 

Pag 10 Zieken/ontmoetingsdag 

Pag 11 Contactgroep Alleenstaanden 

 Artikel Frank de Heus 

Pag 12 Liturgie 

Pag 14 Kroniek 

Pag 16 Vier Pasen 

Pag 17 Dag van het Jodendom 

Pag 18 Veertigdagenbrief  
Pag 20 Bedevaart naar Lourdes 

Pag 21 Twents gedicht 
Pag 22 Pastorale wenken 

Pastorale weekwacht 
13 28 mrt-3 april past. werkster Berbée 06-41252558 

14 4-10 april parochievicaris Rekveld 06-20874866 

15 11-17 april pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

16 18-24 april parochievicaris Rekveld 06-20874866 

17 25 april-1 mei past. werkster Berbée 06-41252558 
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 Pasen 2022 

 

Wij vieren dat het Leven van Jezus  

niet gevangen kon worden gehouden 

door de dood. 
En zingen dat uit: 
“Leeg is het graf 
Hij leeft voortaan, alleluja!” 
 

De paasvreugde van christenen is niet 
als uitlachen zoals kinderen doen. 
Verre van dat. 
Wij nemen de dood uiterst serieus; 
kijken er niet van op,  
en niet bij weg. 
 

Zie maar hoe we ons hebben voorbereid op Pasen. 
Met het askruisje hebben we uitgedrukt  
dat wij stervelingen zijn; geen goden. 
En dat afsterven ons leven vruchtbaar maakt. 
'Snoeien om te groeien', noemen ze dat in de tuincentra. 
Wij voorkomen scheefgroei van onszelf 
door ons te verbinden met God en met anderen. 
Toeleg op gebed en aalmoes is het devies. 
 

En zie ook: 
We branden kaarsen  
voor de mensen in Oekraïne en in Rusland.  
We bieden hulp en opvang. 
En staan voor hen op. 
Zoals we deze week, vlak voor Pasen, 
stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. 
 

Elk leven van liefde voor God en de naaste 

brengt een zeker sterven met zich mee. 
Daarin gaan we beslist ten onder, 
en dat voelt angstig. 
Toch zullen we erin niet gevangen blijven  
of verloren gaan. 
Mensen die het ervaren hebben zeggen dan: 
‘je komt er door, je komt er uit, je wordt er sterker van’ 
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Wie zich waagt  
aan de sterfelijkheid en de kleinheid van zichzelf  
én aan het leed van anderen, 
zal het Leven! 
De apostel Paulus heeft dat ervaren. 
In een van zijn brieven  

durft hij de dood daarom uitdagend vragen: 
‘dood waar is nu je angel ?!’ 
 

Durf jij het ook aan, om te gaan leven? 

En je te wagen aan dat waarvoor je als de dood bent? 

Durf je de tegendraadse logica van Christus te leven; 
verliezen om te winnen, 
gebroken worden,  
om weer heel te kunnen zijn? 

 

Zalig Pasen! 
 

                                                                Paul Daggenvoorde, pastoor 
_______________________________________________________ 

 

Pasen en Vrede 

 

Na zijn opstanding kwam Jezus bij zijn leerlingen.  
Wat zei Hij toen eigenlijk precies? 

 

Vrede zij U!, Zoals de Vader mij gezonden heeft  zo zend ik U!! 
Zou het zo kunnen zijn dat Jezus bedoelde dat WIJ allemaal vrede 
moeten brengen bij iedereen om ons heen? 

 

Doen wij dat dan ook ??? Ik denk dat Jezus daar heel blij mee zal zijn. 
 

                                                                                     Een parochiaan. 
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Vastenactie 2022: Help de 
Mayabevolking in Guatemala 
 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het 
beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land 
raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu 
en klimaat. 
Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun 
land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp 
van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen 
beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. 
Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, 
omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen 
exploiteren. Bijvoorbeeld voor de bouw van een waterkrachtcentrale. 
 

In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, 
geldt een officieel verbod op de bouw van waterkrachtcentrales.  
Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn gang gaan in de 
Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in de 
problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Hun toegang tot 
water wordt beperkt en er verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen 
ze in opstand, dan volgen er juridische stappen. Zo hangt een aantal 
Maya leiders op dit moment een gevangenisstraf boven het hoofd.  
Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen om zich 
tegen de bouw te verzetten. 
Samen met een lokale partner staat Vastenactie de Maya-

gemeenschappen bij in hun strijd tegen de waterkrachtcentrales en 
helpen ze duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten 
zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over 
hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast probeert Vastenactie te 
voorkomen dat mensen die in opstand komen tegen de bouw van de 
waterkrachtcentrales worden gecriminaliseerd. Op die manier staan 
de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het 
energiebedrijf. 
Via het vastenzakje in dit parochieblad kunt u een bijdrage leveren om 
dit onrecht recht te zetten.  
U kunt het vastenzakje met uw gift inleveren in de brievenbus van de 
H. Maria Geboortekerk, afgeven bij de gastdames van de  
H. Maria Geboortekerk of direct sturen naar de Vastenactie. 
Een gift overmaken? Ja graag! 

NL21 INGB 0000 005850 

De MOV-groep Losser/Overdinkel beveelt deze actie van harte bij u 
aan. 
Alvast hartelijk dank                                                           Anja Heerink 



7 

 

De werkgroep “Losserse 
missiewerkers” draait de  laatste 
jaren op een zeer laag pitje. Mei 
2020 waren wij, de laatste twee 
leden van de werkgroep, van plan 
af te sluiten met nog een laatste 
viering met collecte voor de laatste 
missionarissen, maar toen stak 
corona daar een stokje voor. 
Nu zijn we twee jaar verder en de 
situatie is nog steeds zorgelijk. 
Daarom willen we nu afsluiten met 
dit artikeltje in het parochieblad. 
In februari 1982 (40 jaar geleden 
dus) ging onze werkgroep van 
start op initiatief en inspiratie van 
Zr. Annie Beunders (Zr. Gemma). 
Zij was wat langer in Losser door 
een heupoperatie. Dit werd positief 
opgepakt door enkele parochianen 
van de Martinusparochie.  
Met behulp van de pastoors 
Driever en Brouwer werden de 
andere missionarissen 
opgespoord. Naast Zr. Beunders 
waren er pater Hendrik Aveskamp, 
pater Gerard Bruns, pater Ton 
Mulderink en broeder Joris van der 
Zant. 
Voorjaar 1983 was de eerste 
viering met collecte voor de 
Losserse Missionarissen in de 
kerken in Losser, Overdinkel, 
Glane en Oldenhove. Met foto’s op 
een eenvoudig prikbord achter in 
de kerk kregen de parochianen 
enig idee van hun werk. Op 
vakanties in Losser werden ze in 
werkgroep en parochies gastvrij 
ontvangen en de bijbehorende 

collectes werden gul bedacht.  
Daar zijn in al die jaren mooie 
dingen mee gerealiseerd in de 
landen waar onze missionarissen 
hun basis en missie hadden, zoals 
putten voor schoon drinkwater, 
land- en tuinbouwprojecten, 
babyopvang en verzorging, 
speciaal bij tweelingen enz. Het 
deed de missionarissen ook goed 
dat het contact met Losser weer 
tot leven kwam.  
Ze gingen er ook hier weer een 
beetje bij horen. 
Dat hebben we zo jaren 
volgehouden, maar inmiddels is er 
veel gebeurd, zowel met de 
missionarissen als met onze 
kerken. We hebben besloten geen 
collectes meer te houden en het 
bescheiden bedrag, dat we nog in 
kas hebben, zal eind mei 2022 
worden overgemaakt aan de 
“Stichting Broeder Joris” voor de 
vier door Joris opgezette 
jongerencentra met vakopleiding 
op de Salomonseilanden. 
Met dank aan u allen. 
Met de missionarissen, hun naaste 
familie, de pastores, de 
voorgangers, de koren, 
parochianen en oud-leden van de 
werkgroep, samen hebben we er 
in al die jaren iets moois van 
gemaakt. 
 

Gert Veger en Liesbeth Miessen, 
(de laatste leden van de 
werkgroep) 

40 jaar Losserse missiewerkers. 
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Opbrengst collecte Oekraïne 

 

Op zondag 13 maart werd tijdens de eucharistieviering 
in de H. Maria Geboortekerk gecollecteerd 

voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne.  
 

De opbrengst was ruim € 950,- en is overgemaakt naar Giro 555. 
Dank voor de donaties! 
________________________________________________________ 

 

Sam’s kledingactie 7 mei 
 

Sam’s Kledingactie (Leek Fr.) zamelt al 55 jaar 
kleding in voor Mensen in Nood. Samen met 
honderden vrijwilligers worden jaarlijks 
honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld.  
De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed 
aan hulpprojecten over de hele wereld.  
In Losser werd vorig jaar mei bijna 2400 kilo kleding opgehaald! 
 

De inzamelingsactie in Losser van Sam's Kledingactie voor Mensen in 
Nood vindt dit voorjaar plaats op  
zaterdag 7 mei tussen 9.00 uur en 10.45 uur.  
 

Gebruikte, nog bruikbare kleding en schoenen kunnen alleen op deze 
dag nabij de fietsenstalling van het parochiecentrum van de H. 
Maria Geboortekerk ingeleverd worden.  
Gevraagd wordt de spullen goed verpakt aan te leveren. 
 

Deze voorjaarsactie -i.s.m. Cordaid- is een vervolg op die van het 
najaar: onderwijs voor kinderen in Oeganda.  
In een toelichting op de website van Sam’s Kledingactie staat vermeld: 
“Zo zijn veel ouders gewend hun kinderen in te zetten in het 
huishouden en op het land. We doorbreken deze gewoonte door 
ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is 
voor een betere toekomst voor hun kinderen. We zorgen dat scholen 
met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de 
basisschool is. 
Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of 
minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van 
hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen geen 
geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval 
helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de rug te 
geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit”. 
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Lente op de begraafplaats 

 

De begraafplaatscommissie doet een oproep aan de 
nabestaanden mee te willen helpen de begraafplaats 
in voorjaarsstemming te brengen door dezer dagen 
verdorde bloem- en kerststukken van de graven te 
verwijderen.  
Dit verzoek, ook met het oog op de naderende 
paasdagen. “U helpt tevens, door afval te sorteren in 
groen- en restafval en te deponeren in de groene en grijze containers.  
Dit werkt ook nog eens kostenbesparend”  
Waardering en dank voor uw medewerking!  
 

                                                                  De Begraafplaatscommissie 

________________________________________________________ 

 

Mogelijkheden begraafplaats 

 

Tijdens de laatste vergadering van de Begraafplaatscommissie werd 
opgemerkt dat met enige regelmaat de vraag gesteld wordt: ‘Wat zijn 
eigenlijk de mogelijkheden op de Losserse R.K. Begraafplaats?’  
Aanleiding om deze even op een rijtje te zetten.  
 

Op de begraafplaats kan ruimte gereserveerd worden voor een 
toekomstig zgn. dubbelgraf – een graf voor 2 personen; tevens 
is het mogelijk een plek voor een urn te reserveren. Vermeld 
dient te worden dat op het moment van reserveren de 
grafrechten -van 20 jaar- al ingaan. De plek voor een 
toekomstig graf of een te plaatsen urn wordt bepaald in 
samenspraak met de dagelijks beheerder, Alphons Punte. 

Voor het plaatsen van een urn zijn 4 mogelijkheden: de 
urnenmuur, een urnenkelder en een urnengraf. Het verschil 
tussen de laatste twee opties is, dat m.n. aan een urnengraf 
een persoonlijker invulling gegeven kan worden. Het is ook 
nog mogelijk een urn in een graf bij te plaatsen op het moment 
dat er slechts één persoon in begraven is. De as van de urn 
wordt als een ‘tweede persoon’ beschouwd. Door bij-plaatsing 
wordt het dubbelgraf als bezet bezien.  

Als laatste optie op onze begraafplaats is het verstrooien van de 
as. Het is evenzeer een respectvol gebeuren, dit na 
samenspraak met de beheerder. Gekoppeld aan de as-

verstrooiing is de mogelijkheid een naamplaatje op de 
herdenkingszuil te laten plaatsen. 
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Meer informatie kunt u lezen op de website Mariavlucht/
Begraafplaatsen/Begraafplaats Losser. U treft er een aantal 
foto’s, algemene informatie, de huidige tarieven, de  
2 reglementen, waaronder het Huishoudelijk Reglement. 

Een tip: de contactgegevens van de Begraafplaatscommissie 
staan in de regel op de laatste pagina van dit parochieblad: 
Alphons Punte 06-30553140 (met name t.b.v. dagelijks 
beheer).  

Email: begraafplaatslosser@mariavlucht  
 

Namens de commissie,                                                        Ad Willems 

________________________________________________________ 

Zieken/ontmoetingsdag Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser 
 

Deze dag wordt gehouden op dinsdag 31 mei a.s. en vindt plaats in 
het ontmoetingscentrum van De Losserhof. 
 

Deze dag is bestemd voor zieken en thuiszittende parochianen van  
80 jaar en ouder met hun partner. 
U krijgt een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunt zich d.m.v. de 
invulstrook opgeven. 
Als u geen bericht heeft ontvangen kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum tel. 5381224 (tussen 10.00 -11.30 uur) 
 

Het thema is: Hoop geeft leven. 
 

De ontvangst met koffie/thee is tussen 9.30 uur en 10.00 uur. 
We beginnen met een Eucharistieviering met aansluitend 
ziekenzalving/ziekenzegening. 

 

Daarna is het een gezellig samenzijn.  
Voor de lunch wordt gezorgd. 
Rond 13.30 uur is de dag ten einde. 
 

We hopen velen te mogen begroeten en 
wensen u een fijne en gezellige dag toe. 
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 Contactgroep Alleenstaanden 

 

Hoi, Hoi, we mogen weer. 
 

Vanaf 27 maart zijn we weer van start gegaan met 
onze maandelijkse bijeenkomsten. 
 

Elke laatste zondag van de maand gaan we samen gezellige 
activiteiten ondernemen. 
 

Zoals vanouds beginnen we om14.00 uur. 
We zien elkaar in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.  
 

Het activiteitenprogramma was bij de redactievergadering nog niet 
bekend. Dit kunt u lezen in het weekblad ‘De week van Losser”. 
 

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid terug te zien. 
 

Marietje Haarman tel: 06-22387608    Truus Röring  tel: 053-5384738 

_______________________________________________________ 

Je weet maar nooit … door Frank de Heus, pastoraal werker 
 

Jezus vertelde ooit de volgende gelijkenis (Lucas 13, 6-9): ‘Iemand had een 
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, 
maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom 
ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar 
om, want hij put alleen maar de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: 
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb 
omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar 
vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
Ik denk, dat iedereen die groene vingers heeft of kan genieten van de natuur, 
iets met deze gelijkenis kan. Ik zelf heb ook de neiging in mijn tuin planten 
een tweede of derde kans te geven. Je weet maar nooit. Daarnaast, ik wil zo 
graag, dat een boom, een struik of plant het goed doet. Daar kan ik zo van 
genieten. 
Zo omgaan met mensen is iets om na te streven. Het vraagt een positieve 
levensinstelling. En veel geduld! Maar je weet maar nooit. Ik heb vaak 
genoeg mensen zien ontdooien, waar ik in eerste instantie geen hoge pet 
van op had. Daar kun je je dus flink in vergissen. Iedere mens heeft een 
verhaal. We dragen allemaal onze ballast met ons mee. De tijd nemen om 
iemand de kans te geven daarvan los te komen, of misschien zelfs actief 
helpen, dat iemand verder komt, kan veel opleveren. Daar was het ook 
Jezus om te doen. Voor ons een mooie uitdaging. 



12 

 

Maria Geboortekerk Losser 
 

Za 2 apr 16.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

Zo 3 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gem. koor St. Caecilia   

      (Mis Zangl Greg.) 
Wo 6 apr 09.30 CV werkgroep 

Palmpasen: 
Zo 10 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Gem. koor St. Caecilia 

      (Mis Delibes Greg.) 
  14.00 GV Palmpasenoptocht 
Wo 13 apr 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
    Verzoening en biecht  
Witte Donderdag: 
Do 14 apr 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 15 apr 19.00 GV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor St. Caecilia 

    Kruisverering 

Paasavond Paaswake: 
Za 16 apr 20.30 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Eerste Paasdag: 
Zo 17 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Gem. koor St. Caecilia 

      (Mis Gounod Greg.) 
Wo 20 apr 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 24 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 27 apr 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 30 apr 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 1 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gem. koor St. Caecilia 

      (Maria liedjes) 
Wo 4 mei 09.30 CV werkgroep 

Zo 8 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 11 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 15 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor St. Caecilia 

      (Mis IX Greg.) 
Wo 18 mei 09.30 CV past. werkster Berbée 

Eerste Heilige Communie van Mariavlucht: 
Zo 22 mei 09.30 EV past. werkster Berbée en parochievicaris Rekveld 

      Liedwientjes 

  11.30 EV past. werkster Berbée en parochievicaris Rekveld 

      Liedwientjes 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 22 mei  
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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Gerardus Majella Overdinkel 
 

Zo 3 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 7 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Palmpasen: 
Za 9 apr 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Witte Donderdag: 
Do 14 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 15 apr 15.00 GV parochievicaris Rekveld en werkgroep 

    Viering in park 

  19.00 GV werkgroep  Dynamique 

    Jesus Christ Superstar 
Eerste Paasdag: 
Zo 17 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 21 apr 09.30 CV werkgroep   

Zo 24 apr 09.30 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Do 28 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 1 mei 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 5 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 12 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 14 mei 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Do 19 mei 09.30 CV werkgroep 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Palmpasen: 
Zo 10 apr 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 15 apr 19.00 GV werkgroep  Herenkoor 
Eerste Paasdag: 
Zo 17 apr 10.30 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Vrij 6 mei 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 mei 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
Wo 18 mei 14.00 GV parochievicaris Rekveld 

  Ontmoetingsmiddag voor ouderen in het parochiehuis 



14 

 

Jacobus Lonneker 
 

Za 2 apr 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 6 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Palmpasen: 
Zo 10 apr 10.00 OV past. werkster Berbée en dominee 

    Dames-en Herenkoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 15 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
    Gezongen Lijdensverhaal 
Paasavond: 
Za 16 apr 19.00 GV past. werkster Berbée  Liedwientjes 

    EHC Vuur Water 
Eerste Paasdag: 
Zo 17 apr 10.00 CV werkgroep  Op Toon 

Tweede Paasdag: 
ma 18 apr 10.30 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Za 30 apr 19.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Do 5 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 8 mei 10.00 CV werkgroep  Herenkoor 
Za 14 mei 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 22 mei 10.00 EV pater Visschedijk  Dameskoor 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 18 mei verschijnt,  
uiterlijk 2 mei inleveren/inzenden! 

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 6 maart heeft Maud Vennegoor of Hesselink 

het Doopsel ontvangen. 
De hartelijke felicitaties voor de ouders. 
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Overleden 

 

Piet Meijer     1922—2022  
 

Op de vraag welk cijfer Piet aan zijn leven zou geven, antwoordt hij: 
‘Een 9, minimaal!’  
Een leven dat hij ruim 64 jaar mocht delen met Doortje Fiselier.  
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen kennen hem als een vader 
en opa die vriendelijk is, tevreden, behulpzaam en nooit klagend.  
In zijn leven kent hij het geluk, maar ook de tranen die er zijn wanneer 
hij afscheid moet nemen van een kind en in 2012 van zijn vrouw.  
In de jaren die volgen wordt het besef van tijd en leven langzaam maar 
zeker minder, maar hij blijft zoals hij altijd was: een tevreden man. 
Op de Tiekerhook geniet hij met de koptelefoon op van Duitse  
schlagers. Op 22 februari j.l glijdt het leven rustig en stil uit hem weg. 
We hebben Piet op maandag 28 februari neergelegd bij zijn vrouw op 
het kerkhof naast de kerk. 
 

Annie Franke-Notkamp     1924 – 2002 

 

Als opstaan niet meer kan  
Wil ik liever slapen gaan 

Mijn ogen sluiten, 
Het sterven laten gaan 

 

Hoe waar zijn deze woorden. Als je 98 jaar bent en het leven steeds 
zwaarder wordt, dan kan eeuwig slapen een uitkomst zijn. 
Annie stond haar hele leven klaar voor een ieder die op de een of 
andere manier maar hulp nodig had. Liever geven dan nemen had 
haar levensmotto kunnen zijn.  
Dankbaar was ze ervoor als ze er weer netjes en verzorgd uitzag. 
Een van de hoogtepunten in haar leven was haar 70-jarige huwelijk 
met Johan Franke in 2019. Een dag om nooit te vergeten met 
felicitaties van de burgemeester en ook van de koning.  
We hebben in besloten kring afscheid van haar genomen in het  
crematorium op 14 maart.   
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“Vier Pasen” 

 

R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd:  
Vier Pasen dit jaar weer in de kerk. 
 

Website met de oproep “Vier Pasen” staat online 
bij begin Veertigdagentijd. 
 

Op Aswoensdag 2 maart ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze website 
roepen de Nederlandse bisschoppen samen met 
de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De 
coronamaatregels zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen 
hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De 
website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor 
de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen. 
 

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina 
‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt 
men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de 
parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien 
waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die 
niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn. 
 

Veertigdagentijd 
 

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk 
het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te 
vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd 
van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan 
bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: 
‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus 
Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met 
anderen.  
 

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden 
en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op 
internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. 
Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld 
met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd 
www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

             Roland Enthoven, Hoofd Communicatie, Aartsbisdom Utrecht 

http://www.vierpasen.nl
http://www.vierpasen.nl
http://www.vierpasen.nl
http://www.vierpasen.nl
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Alsnog inspiratiebijeenkomst vanwege Dag van het 
Jodendom  
 

Vanwege de Dag van het Jodendom, afgelopen 17 januari, had de 
Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het 
Aartsbisdom Utrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd die 
vanwege de situatie rond het coronavirus helaas niet kon 
plaatsvinden.  
 

Alsnog zal deze gehouden worden. 
Hieronder treft u de gegevens aan.  
 

Datum: zondag 3 april 2022 

Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de 
Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht 
 

Aanvang: 15.00 uur (verwachte eindtijd 17.00 uur) 
Twee lezingen zullen gehouden worden: 
 

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap 

Door: dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg 
(TST) 
 

Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn 
tijd 

Door: Prof. dr. Bart Koet, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament en 
Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST) 
 

De bijeenkomst zal worden geleid door dr. Tineke de Lange, 
beleidsmedewerker Kerk en Jodendom in Nederland.  
De bijeenkomst is gratis bij te wonen. 
Gelieve u op te geven bij de receptie van het Aartsbisdom Utrecht:  
Per email: receptie@aartsbisdom.nl. 
of telefonisch, ma-di en do-vr 13.00 uur – 16.30 uur: 030-2361570.  
 

Degenen die zich eerder hadden opgegeven, ontvangen persoonlijk 
bericht over de nieuwe datum. 
 

Van harte welkom!  
 

                Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter 

mailto:receptie@aartsbisdom.nl
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‘De weg van Christus gaan’ 
Brief voor de Veertigdagentijd 2022 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om 
over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote 
publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood 
meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk 
nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om 
samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.  
Het is opmerkelijk hoe moeilijk het voor veel mensen blijkbaar is om 
over de dood te spreken. Te meer omdat vorig jaar uit onderzoek 
bleek dat 30 procent van de Nederlanders zich, door de 
coronaviruspandemie, juist bewuster is geworden van de eigen 
sterfelijkheid. En 24 procent van de Nederlanders denkt door corona 
vaker na over zijn eigen sterven. Aan de andere kant neemt het práten 
over de (eigen) dood juist af, bleek uit datzelfde onderzoek. De dood: 
je denkt eraan, maar spreekt er blijkbaar niet over. De dood wordt 
buiten het leven geplaatst. 
 

Ook wij katholieken hebben ons tot de dood te verhouden. We weten 
dat deze het gevolg is van de zondeval, maar we weten ook dat 
Christus door Zijn kruisdood en verrijzenis ons heeft verlost van de 
zonde. Daarmee is een nieuw en eeuwig leven voor ons toegankelijk 
geworden, de dood heeft niet langer het laatste woord. Christus’ 
verrijzenis uit de dood vieren we met Pasen, daarheen gaan we 
tijdens de Veertigdagentijd op weg. En in dat troostrijke geloof en met 
die hoop op het Eeuwig Leven leiden we heel ons bestaan. We 
gedenken daarbij onze doden: tijdens elke Eucharistieviering, speciaal 
bij een uitvaartviering en met Allerzielen. Maar ook als we voor een 
dierbare overledene een kaarsje opsteken, thuis bij een foto van hem 
of haar, in een kapel of kerk, veelal bij Maria. Wie zijn of haar 
levenseinde voelt naderen, kan zich bovendien laten sterken door het 
sacrament van de zieken. Zo geven we op verschillende manieren het 
lijden en de dood een plek in ons geloofsleven, al maken die het 
verdriet en gemis bij een overlijden natuurlijk niet ongedaan. 
 

Niet voor niets is ‘de bedroefden troosten’ één van de werken van 
barmhartigheid. Ook voor onze naaste die iemand is verloren, moeten 
we aandacht hebben. 
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Het was de coronaviruspandemie die Nederlanders de afgelopen 
periode aan het denken zette over de eigen sterfelijkheid. Nederland 
heeft nu ruim twee jaar moeten leven met deze pandemie.  
Op 27 februari 2020 werd de eerste Nederlandse coronapatiënt 
opgenomen in het ziekenhuis en inmiddels kennen we allemaal wel 
iemand die is overleden aan het virus. Het waren twee jaren van 
maatregelen, lockdowns en afstand houden. Ook de kerken moesten 
steeds inspelen op de nieuwe coronasituatie. Dat heeft van iedereen 
veel gevraagd. Ik voel grote dankbaarheid als ik denk aan alle 
mensen die zich in de parochies hebben ingespannen om vieringen 
(digitaal) doorgang te laten vinden en die zich hebben ingezet voor 
mensen die door de coronamaatregelen in een isolement raakten. 
Op dit moment zijn de meeste maatregelen in Nederland opgeheven. 
Maar we weten uiteraard niet wat de toekomst brengt. Komt er in het 
najaar een nieuwe golf? Ontstaat er een nieuwe variant van het 
coronavirus, waardoor maatregelen weer nodig zijn? We moeten het 
afwachten, maar kunnen dat doen in gebed – gebed om het eind van 
deze wereldwijde pandemie. 
En terwijl de zorgen om corona even naar de achtergrond verdwijnen, 
is de situatie in Oekraïne in de afgelopen weken geëscaleerd.  
Paus Franciscus heeft opgeroepen om speciaal op Aswoensdag te 
vasten en te bidden voor de wereldvrede. Bij die oproep sluiten de 
Nederlandse bisschoppen zich aan. Christus is de Vredevorst, laten 
wij Hem de komende Veertigdagentijd én daarna vragen om vrede, op 
voorspraak van Maria, Koningin van de vrede, bijvoorbeeld door het 
rozenkransgebed. Laten we bidden voor een ‘nieuw normaal’, waarin 
barrières verdwijnen die tussen mensen staan, in Nederland en 
wereldwijd. Laten we eveneens bidden dat het verdwijnen van de  
1,5 meter afstand maatregel leidt tot open ontmoetingen, ja, 
‘geestelijke versoepelingen’ in onze relatie met God en elkaar, waarin 
het eigenbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Zodat we 
als kinderen van God in het voetspoor van Christus Zijn weg kunnen 
volgen. 
 

Dit is een gedeelte van de brief voor de Veertigdagentijd 2022. 
 

Als u de hele brief wilt lezen, 
verwijzen we u graag door naar de 
website van Maria Vlucht: 
www.mariavlucht.nl 
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Bedevaart naar Lourdes 

 

Onlangs hebben de coördinatoren van 
het Lourdeswerk in de parochies van 
Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, 
Lonneker en Losser samen met pastoor 
Daggenvoorde overlegd over een 
volgende bedevaart. 
 

Wie de vorige keer met ons op bedevaart is geweest, kan u vertellen 
hoe fantastisch deze reis was. Wat hebben we veel gezien en beleefd 
samen, onderweg heen via Amiens en Lisieux en terug via Nevers, 
waar Bernadette ligt opgebaard, maar vooral ook tijdens die mooie 
dagen in Lourdes. 
 

Dat willen we graag weer met u meemaken en daarom hebben we 
besloten in de eerste week van de maand mei 2023, tijdens de 
bisdomsreis, op bedevaart te gaan naar Lourdes. Ook weer met een 
bus, maar dit keer zo mogelijk in twee dagen heen en in twee dagen 
terug. Dat betekent, zoals het er nu uitziet, dat we niet naar Lisieux 
gaan, maar wel naar Nevers. Hoe de reis precies zal verlopen, of we 
heen via Nevers gaan, of op de terugreis, dat horen we nog van de 
reisorganisatie, Christoffel Reizen.  
 

U heeft dus nog voldoende tijd om u voor te bereiden op deze reis, 
om (een van) uw kinderen mee te vragen, of een vriendin, vriend of 
familielid. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wij houden u over deze 
bedevaart van de Drie-in-Eenparochie uiteraard op de hoogte. 
Mocht u niet zo lang willen wachten, of ziet u op tegen de reis met de 
bus (maar dan mist u wel heel veel mooie ervaringen!), dan kunt ook 
dit jaar nog op bedevaart. In september kunt u op bedevaart met de 
Twentegroep, en wel van 19 t/m 25 september. U vliegt dan vanaf 
Eindhoven. Wij geven u graag de nodige informatie. 
 

Met vriendelijke groet, 
                                       Hetty Eckers                     tel.: 06- 22268264 

                                       Annigje Jannink-Annink    tel.: 053-4342650 
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Weans'n 

 

 

Wat zöj ow nog weans'n aj all'ns a hebt! 
Geald um in te zwemm'n 

'n kast van 'n hoes 

bengels van keender 
en ow vrouw is ne snoes 

 

Wat zöj ow nog weans'n aj all'ns a hebt! 
Ow baan is ow leav'n 

en an weark is 'r meer dan genog 

d'n auto is ruum en niej 
precies woar aj noar zocht'n! 

 

Mear dat is van boet'n de oeterlike schien 

iej mankeert van all'ns 

iej vuult niks van geluk 

iej wearkt zowat dag en nacht 
en ow huwelijk löp rechtervoort nog stuk! 

 

Iej könt ow nog zovöl weans'n, aj mear wilt! 
Gezoondheed en vri'je tied 

wat meer tied vuur owzölf 
Geluk in ow leav'n en 't stell'n van greanz'n 

Joa, 't is mooi um völ te bezitt'n 

mear 't is nog völ mooier 
um nog wat oaver te hebb'n um te weans'n! 

 

 

05, 21  @Jootje 
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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 -11.30 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 - 11.30 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 11.30 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 18 mei verschijnt,  
uiterlijk 2 mei 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 2022: 
Uiterlijk:  2 mei, 20 juni, 22 augustus 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2022: 
18 mei, 6 juli, 7 september 
 

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 



  

 

 

De paasdagen 

 

In gedachte mag je bij een 

ander zijn. 
De wedergeboorte van 

Jezus Christus. 
Je kunt dan opnieuw beginnen. 

Een paasfeest voor allen. 
Helaas in de wereld, 
is dat niet altijd zo. 

De oorlogen en ruzies 

maken het bijzonder lastig, 
om Pasen te vieren op 

deze aarde. 
Paasfeest, hopelijk met 

oog voor een ander, 
die liefde en gezelligheid 

nodig heeft. 


