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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 06-55156794  henk.engbers@home.nl 
 
 

 

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 
 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte   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
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Vrede en alle Goeds (bij 13e zondag door het jaar 2022) 
Sla de hand aan de ploeg en kijk niet om (Luc 9 ) 
 

Sommigen mensen wikken eerst al hun kansen en wat elke 
mogelijkheid kan opbrengen. Anderen kunnen geen keuze maken, 
want morgen kan er een veel betere mogelijkheid voorbijkomen.  
En dan heb je die gemist! Sommige mensen durven niet te kiezen 
omdat ze zich onzeker voelen. Een ander kiest zuiver op gevoel waar 
weer een ander zegt heel rationeel een afweging te maken. 
 

Over de meest belangrijke keuzes in je leven valt meestal geen 
rekensom te maken; behalve misschien je hypotheek, maar zelfs 
daarover is de toekomst niet gegarandeerd zeker. 
 

Maar weet je wáár je voor kiest? Wat de betekenis is, wat de gevolgen 
voor jezelf en voor anderen. Weet je wat het betekent als je voor 
kinderen kiest in je relatie; of voor een baan in een vreemde stad, of 
voor een partner in een ander land?  
Kiezen vraagt vertrouwen, in jezelf en de anderen.  
Vertrouwen en geloven. En er voor gáán!!  
 

Waag de grote stap met de blik vooruit.  
Wat achter je ligt kan je niet meer inhalen. Succes! 
 

                                                      Carla Berbée, pastoraal werkster 
___________________________________________________ 
 

Ingezonden 

 

Wat is er eigenlijk meer tussen hemel en aarde? 

Hoe komen we tot ons recht als mens? (of als dier of plant?) 
Wat een vraag! 
Soms denk ik als ik in de berm van een weg rotzooi van “mensen”   
(Ja …. mensen) zie liggen naast een paar prachtig gekleurde 
bloemetjes, dan vraag ik me af: hebben wij mensen eigenlijk nog wel 
recht op al die mooie dingen die dieren en planten 
ons – zomaar – geven?  
Zijn we ons via de natuur niet langzaam aan het 
uitroeien?  
En ……….. zouden we het nog kunnen omdraaien? 

Dat er ondanks alles – echt – meer is tussen hemel 
en aarde? 

                                                          Een parochiaan 
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Sini en Jos Morsink nemen afscheid 

 

Jarenlang hebben Jos en Siny Morsink-Kienhuis het praktische 
middelpunt gevormd van de HMG-kerk en alles wat hier gebeurde.  
In de zondagse liturgie, achter de schermen in de sacristie en in het 
parochiecentrum; in het weekend én door de week.  
Zij waren hier te vinden, bezig met klussen of aan de koffie.  
Daar zijn we hen heel dankbaar voor. 
Toch hebben zij nu hun taken teruggegeven. 
Siny Morsink als hoofdkoster en Jos Morsink 
vanuit de locatieraad.  
Dit hebben we niet zomaar voorbij laten gaan.  
Afgelopen zondag 3 juli, hebben we hen 
feestelijk bedankt en hebben stil gestaan bij 
al hun verdiensten.  
Na de eucharistieviering was er een gezellig 
samenzijn in de Herberg van Ontmoeting. 

________________________________________________________ 

 

Van Paul Daggenvoorde aan alle vrijwilligers en parochianen  
van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser.  
Losser, 8 juni 2022. 
 

Een nieuwe locatieraad voor Katholiek Losser 
 

Parochie Maria Vlucht  
De samenvoeging van de geloofsgemeenschappen in Lonneker, 
Losser 2x, Overdinkel en Glanerbrug is gestart in 2009.  
Zo is Maria Vlucht tot stand gekomen. Sinds die tijd hebben  
4 Locatieraden en het bestuur van Maria-Vlucht vorm gekregen.  
Katholiek Losser is ontstaan uit de samenvoeging van Sint Martinus 
en de H. Maria Geboorte.  
De 4 locatieraden functioneren onder het bestuur. 
Nu zijn we meer dan 10 jaar verder.  
 

Locatieraad van Katholiek Losser wordt opgevolgd 

Jos Morsink, locatieraadvoorzitter van Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser, wil graag worden opgevolgd. Hij was inmiddels het enige lid. 
Nu zal dus de gehele locatieraad opnieuw gevuld moeten worden. 
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Praten en luisteren 

In mijn rol als voorzitter van het bestuur van Maria Vlucht heb ik aan  
Lien Dood, Ans te Lintelo en Ben Mulder vz., gevraagd om te praten 
mét en te luisteren naar parochianen en te komen met een voorstel 
voor een nieuwe locatieraad voor Katholiek Losser. 
 

Gezocht: een groep kandidaten 

Het bestuur vraagt van de kandidaten 3 jaar vooruit te willen denken. 
Dan zien we wel verder. We willen realistisch zijn. 
Kandidaten, of zij die willen meedenken, kunnen zich melden 

Reageer dan naar: 
secretariaat@mariavlucht.nl  onder kopje ‘werkgroep nieuwe 
Locatieraad Losser’.  
Ook als jij iemand kent die als vrijwilliger, misschien in de locatieraad, 
beschikbaar zou kunnen zijn, horen wij dat graag 

 

Overigens: op dit moment is er formeel geen locatieraad 

Lopende zaken worden afgestemd met het locatie-secretariaat van 
katholiek Losser, ter attentie van Sini Punte. 
 

De Geest van Pinksteren 

We hebben onlangs Pinksteren gevierd. Jezus heeft ons zijn 
boodschap van liefde voorgeleefd. Met Pinsteren zegt hij eigenlijk 
tegen ons: Nu zijn jullie aan zet. Hup, aan de slag. 
In die geest reken ik erop dat er mensen zijn die ons willen helpen als 
vrijwilliger. 
Ook mensen die in de locatieraad willen plaatsnemen. 
 

Dank je wel aan alle vrijwilligers: enorm zoals mensen zich inzetten 
voor onze locatie, in werkgroepen, koren en locatieraad, en ook in het 
bestuur. 
Jullie zorgen voor samenhang en 
betrokkenheid binnen de 
gemeenschappen, samen maken we 
de kerk. 
 

Namens het bestuur van Maria Vlucht; 
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Parochiepark Maria Vlucht 
 

Naar aanleiding van de open brief aan het kerkbestuur in ’t Klöpke van 
mei-juli 2022, waarin de heer Ton Kremer namens meerdere (zeer) 
bezorgde parochianen een aantal aannames doet en een aantal 
vragen stelt, wil het parochiebestuur Maria Vlucht door middel van dit 
schrijven een en ander verduidelijken. 
 

In de open brief staat dat het parochiepark, dat naast de H. Maria 
Geboortekerk ligt, is geschonken door de parochianen van 
destijds. 
Daarbij de volgende kanttekening: 
Het toenmalige parochiebestuur opperde 10 à 11 jaar geleden het 
plan om het grasveld als park in te richten. Het bleef bij een plan, 
tot begin 2012 het parochiebestuur Maria Vlucht in samenspraak 
met het gemeentebestuur Losser subsidiegelden verkreeg van de 
provincie. Daarmee kon het park gerealiseerd worden. 
Voorwaarde was dat het park eind 2013 aangelegd moest zijn. 
Het park werd officieel geopend op 17 mei 2014. 
 

In de open brief staat dat het onderhoud van het parochiepark volledig 
door de Gemeente Losser voor haar rekening wordt genomen. 
Echter de situatie is dat in 2015 de grond onder de Martinitoren 
voor een symbolisch bedrag is overgedaan aan de Gemeente 
Losser. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de Gemeente Losser 
voor een periode van 10 jaar het onderhoud van het parochiepark 
voor haar rekening zou nemen. 
 

In de open brief wordt gevraagd of het parochiebestuur op de hoogte 
is van de aantasting op de grens van het parochiepark en het terrein 
van de voormalige Vereniging. 
Het parochiebestuur heeft met de eigenaar van het terrein van de 
voormalige Vereniging de afspraak gemaakt dat laatstgenoemde een 
voorlopig hekwerk op de perceelgrens kon plaatsen. Vervolgens heeft 
genoemde eigenaar zijn terrein laten opschonen inclusief beplanting 
die op zijn terrein stond.  
Bij het uitvoeren van die werkzaamheden bleek het opportuun ook 
een klein deel van het parochiepark mee te laten nemen. Omdat een 
boom was begroeid met klimop en er daardoor al enkele dode takken 
in zaten, heeft het parochiebestuur besloten om die boom gelijk te 
laten verwijderen. Bijkomend voordeel was dat alle materieel omdat 
uit te voeren toen voorhanden was. 
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Het parochiebestuur zal zodra de perceelgrens definitief is gemaakt, 
zorgdragen voor nieuwe aanplant. Er is hier geen sprake van 
opzettelijke vernieling en ook is er geen sprake van 
eigendomsoverdracht noch toe-eigenen van gronden van de 
parochie. 
 

In de open brief wordt gevraagd of er een koopakte is van de 
betreffende grond. 
Er is, zoals hiervoor aangegeven, geen sprake van verkoop van 
grond. 
 

In de open brief staat dat men het afperken van een betreffende 
strook grond zonder dat er sprake is van een koopakte, kan 
beschouwen als wederrechtelijk toe-eigenen.  
Er is hier geen sprake van wederrechtelijk toe-eigenen, het 
parochiebestuur heeft met de eigenaar van het terrein van de 
voormalige Vereniging de afspraak gemaakt dat laatstgenoemde 
een voorlopig hekwerk op de perceelgrens kon plaatsen. 
Naar de mening van enkele bezorgde parochianen en de 
locatieraad zou de plaatsing van het hekwerk niet precies op de 
perceelgrens zijn geplaatst. 
Om nu te voorkomen dat er een welles-nietes discussie zou 
ontstaan, heeft het parochiebestuur op 19 april 2022 aan een 
officieel erkende partij – het Kadaster – de opdracht gegeven de 
perceelgrens opnieuw uit te meten. Op 16 mei 2022 heeft een 
medewerker van het Kadaster de gevraagde meting uitgevoerd. 
 

In de open brief wordt gevraagd of het opstappen van enkele leden 
van de locatieraad van Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
gebeurt naar aanleiding van (vermeend) wederrechtelijke 
aantasting van het gemeenschappelijk bezit. 
Zie punt 5. De locatieraad is niet buitenspel gezet, maar heeft 
blijkbaar andere overwegingen ter hand genomen en besloten om 
af te treden.  

                                                               Parochiebestuur Maria Vlucht 
________________________________________________________ 

 

Contactgroep Alleenstaanden 

 

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 
Op de laatste zondag van september beginnen we met het  
nieuwe seizoen.  
Nadere informatie verschijnt in het komende Klöpke. 
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Afscheid van de werkgroep Losserse Missionarissen: 
 

Aansluitend op de Eucharistieviering, zondagochtend 29 mei, werden 
Liesbeth Miessen en Gert Veger door Ad Willems, lid van de Losserse 
pastoraatgroep, toegesproken met een dankwoord. 
Als blijk van grote waardering ontvingen zij namens de Losserse 
Geloofsgemeenschap een applaus, een fleurig boeket en een kaars. 
 

De aanleiding om hen in het zonnetje te zetten is dat zij beiden 
jarenlang deel uitmaakten aan de werkgroep ‘Losserse 
missionarissen’ én het gegeven dat de werkgroep niet langer bestaat. 
Liesbeth en Gert, de laatste 2 werkgroepleden, schreven hierover 
onlangs in parochieblad (editie maart/mei 2022), zo ook hun 
slotconclusie: “ 
Met de missionarissen, hun naaste familie, de pastores, de 
voorgangers, de koren, de parochianen en oud-leden van de 
werkgroep: sámen hebben we er iets moois van gemaakt”, 
Liesbeth was vanaf de oprichting van de werkgroep -in 1982- de 
drijvende kracht en trok -samen met vele andere vrijwilligers- 40 jaar 
lang de kar.  
Door de jaren heen wist zij aan de hand van fotocollages het werk van 
de Losserse missionarissen een gezicht te geven en daarmee de 
kerkbezoekers (e.a.) te stimuleren de portemonnee te trekken voor het 
missiewerk. 
Gert heeft -als verantwoordelijk penningmeester van de werkgroep- 
gedurende 35 jaar op zorgvuldige wijze de financiën beheerd en 
ervoor gezorgd dat de donaties op de juiste plek terecht kwamen. 

 

De werkgroep wist gedurende al die 
jaren de missionarissen -van weleer- 
spreekwoordelijk een warm bad te 
geven: zij voelden zich bij hun 
tijdelijke terugkeer weer thuis in 
Losser, zij voelden zich gewaardeerd, 
gesteund en geholpen bij hun missie 
in verre landen. 
 

                                         Ad Willems 
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Theatergroep ‘sTOF ontvangt € 1500,-- 
 

Rotary Districten Oost Nederland organiseerden de 
jeugdstimuleringsprijs 2022. Waarom? 

“Omdat veel projecten in deze tijd onder druk staan en het zeker voor 
jongeren extra lastig is om hun weg in de maatschappij te  (blijven) 
vinden”, zo schrijven ze. 
Namens Theatergroep ‘sTOF maakte Hessel Broekhuis een filmpje. In 
het filmpje stelde ‘sTOF zich voor en gaf hij aan waarvoor we evt. het 
geld zouden kunnen inzetten. 
Met deze film belandden we in de finale. Zes finalisten waren zeker 
van € 1500,-- 
Om het bedrag te verdubbelen werden we uitgenodigd om te komen 
pitchen in Epe op 17 juni jl. 
Het was een hele leuke ervaring. Studio15 uit Almelo won de 
verdubbeling. Wij feliciteren hen van harte. 
En wij kregen maar liefst €1500,-- !! 
We kunnen er heel mooie dingen mee doen. Rotary bedankt! 
 

Namens ‘sTOF,                                                                Ans te Lintelo 

 

Verbinding 
 

De weg tussen Losser en Enschede is ongeveer een hele maand 
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden gesperd.  
Ik moet nu bv. via Oldenzaal -Lonneker, of Glanerbrug naar Enschede 
rijden. De verbinding is ver(opge)broken. Het is een omweg, maar ik 
kom er wel!  
 

Zo is het in het dagelijks leven ook wel eens. Iedereen heeft wel eens 
het gevoel de verbinding te verliezen, denk ik. Ik zoek dan een andere 
weg, of bouw een verrassing in, en ik kom precies waar ik zijn wil.  
In mijn geloof heb ik ook wel eens het gevoel dat ik de verbinding aan 
het verliezen ben. Bijvoorbeeld bij een ernstige gebeurtenis die vragen 
bij me oproept als ‘Waar bent u nu, God, ik heb u nodig, wat moet ik 
doen?’  
De synodale gesprekken hebben me goed gedaan, en doen me nog 
steeds goed. Het blijkt dat er meer mensen zijn die soms worstelen 
met de ‘verbinding’. Het verslag van het aartsbisdom is duidelijk en 
helder. Ik ben er wel blij mee en denk dat we, als we als gelovigen de 
mogelijkheid krijgen om onze talenten en kwaliteiten in te zetten en zo 
in onze kracht staan, dat we ons dan pas echt verbonden voelen.  
Met het spel Sirkelslag probeer ik ook verbinding te zoeken. 
Verbinding met de kinderen van groep 8 van de basisscholen.  
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Samen het verhaal van Noach bespreken en uitspelen in een 
competitiespel. Kinderen doen in spelvorm en samenwerking waar ze 
goed in zijn. Ieder jaar is het weer een mooie manier om verbinding te 
maken tussen kerk en school. Sirkelslag was na twee jaar weer de 
verrassing! 
                                                                                          Ans te Lintelo 

 

Basisschool ‘De verrekijker‘ wint JP. Sirkelslag 

 

In twee grote parochies (Franciscus 
van Assisi en Maria Vlucht) is op  
20 mei en 9 juni JP. Sirkelslag 
gespeeld in negen groepen acht.  
 

Het verhaal van Noach werd aan de 
kinderen verteld. Noach die, met 
familie en twee dieren van elke soort, 
over de zeeën voer totdat het water 
ging zakken. De regenboog verscheen, 
het verbond van God met de mensen.  
 

Acht spelletjes en een groepsopdracht vormden samen het spel. In 
spel 1 maakten de kinderen elk een mensfiguur, die mensfiguren 
moesten met elkaar verbonden worden. Een fysiek spel met sokken 
en een klepkrat met als titel ‘Alles in de boot’. In razend tempo 
moesten dierennamen worden gevonden in een woordpuzzel.  
 

Ook moest worden nagedacht over wat er gebeurt met mensen die 
misschien ‘uit de boot vallen’. Er werden ‘bootjes van papier’ 
gevouwen. En er was een haalspel van veel dingen die van dezelfde 
soort zijn. Ik hoorde bij de rondgang naar de scholen dat er fanatiek 
gespeeld is en vooral goed is samengewerkt.  
 

In de parochie Maria Vlucht ging de eerste prijs naar De Verrekijker. 
De Martinussschool en de Pax Christi school werden tweede. De 
Wegwijzer derde. De Troubadour in Glanerbrug werd vierde en de 
Liduinaschool in Lonneker vijfde.  
 

Ook de juryleden hebben het naar hun zin gehad. Bij deze wil ik hen 
nogmaals hartelijk bedanken, want zonder juryleden kan het niet 
doorgaan! 
                                                                                         Ans te Lintelo 
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 11 september 
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

Maria Geboortekerk Losser 
 

Zo 10 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 13 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 17 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 20 juli 09.30 CV past. werkster Berbée  

Zo 24 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor St. Caecilia 

Wo 27 juli 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 31 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor St. Caecilia 

Wo 3 aug 09.30 CV werkgroep 

Zo 7 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
Wo 10 aug 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 14 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor St. Caecilia 

Wo 17 aug 09.30 CV past. werkster Berbée  

Zo 21 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 24 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 28 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor St. Caecilia 

Wo 31 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Za  3 sep 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 4 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  St. Caeciliakoor 
Wo 7 sep 09.30 CV werkgroep 

Zo 11 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
_______________________________________________________________ 

 

Uitnodiging vrijwilligersavond.  
 

Op donderdag 8 september is er weer een 

vrijwilligersavond van de Geloofsgemeenschap 
Katholiek Losser.  
 

Deze zal bij cafe Heijdemann zijn en begint  
om 19.30 uur. 
 

Er zal deze avond een speciaal optreden zijn.  
Graag aanmelden bij de gastdames op werkdagen  
tussen 10.00 uur en 11.30 uur tel.:053-5381224  
of via email: losser@mariavlucht.nl 
 

De werkgroep:                                              Ad Willems en Ben Mulder 
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Gerardus Majella Overdinkel 
Zo 10 juli 09.30 GV werkgroep  Dynamique 

Do 14 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 16 juli 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 21 juli 09.30 CV werkgroep 

Do 28 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 30 juli 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 4 aug 09.30 CV werkgroep 

Zo 7 aug 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 11 aug 09.30 CV werkgroep 

Do 18 aug 09.30 CV werkgroep 

Za 20 aug 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 25 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 1 sep 09.30 CV werkgroep 

Zo 4 sep 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 8 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 10 sep 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Zo 10 juli 10.30 EV pater Engelbertink  Herenkoor 
Vrij 5 aug 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 14 aug 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Vrij 2 sep 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 11 sep 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
 

Zo 10 juli 10.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Za 16 juli 19.00 CV werkgroep  

Zo 24 juli 10.00 EV pastor Kortstee 

Wo 3 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 6 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde   

Zo 14 aug 10.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Za 20 aug 19.00 CV werkgroep 

Zo 28 aug 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Za 3 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Op Toon 

Wo 7 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 10 sep 16.00 GV past. Werkster Berbée  Doopviering 

Zo 11 sep 10.00 OV pw Berbée en dominee  Gemengd koor 
    Oogst-dankviering 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 7 september verschijnt,  
uiterlijk 22 augustus inleveren/inzenden!!  
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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 

Overleden 

 

Mariet Ellenbroek-Nijmeijer     1939—2022 

Mariet is geboren in Losser. Zij groeide op in een gezin van 1 broer 
en 3 zussen. Na de lagere school ging Mariet naar de 
huishoudschool.  
In de jaren zestig leerde zij haar man Henk kennen en samen kregen 
ze twee dochters. De dochters stichtten een eigen gezin en de komst 
van de kleinkinderen bracht grote vreugde. 
Spanje was haar favoriete vakantieland. Vooral na het pensioen van 
Henk gingen ze daar heen. 
Het overlijden van haar man Henk heeft voor haar een grote 
verandering te weeg gebracht. De laatste maanden van haar leven 
woonde ze in het verpleeghuis TMZ-Almelo, waar ze heel goed werd 
verzorgd. 
Onze moeder en oma, vol liefde en zorg voor haar gezin heeft het 
leven, maar bovenal ons, los moeten laten. Verdrietig maar dankbaar 
voor haar leven, blijft zij voor altijd in onze herinnering voortleven. 
 

Hennie Notkamp     1934—2022 

In mei staat nog een prachtig artikel in De Week van Losser: Hennie 
en Lidy Notkamp 60 jaar getrouwd. Amper vijf weken later moeten we 
helaas afscheid van Hennie nemen, want op 21 mei jl. geeft hij zijn 
leven uit handen. 
De liefde voor zijn gezin en familie staan bij Hennie centraal.  
Hennie is een goedmoedige man, die plezier in het leven heeft en 
elke dag gelooft dat het weer een goede dag zal worden. 
Hij is actief op velerlei gebied van de padvinderij bij de  
Dr. Ariënsgroep tot zanger en bestuurslid van Cantica Nova. 
Van die lieve man, fijne vader en fantastische opa hebben we 
afscheid genomen op 28 mei in de kerk en twee dagen later in het 
crematorium in Oldenzaal. 
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Trees Meijerink-Willemsen     1933—2022 

We hebben op de laatste dag van mei afscheid genomen van Trees 
Meijerink, geboren in Volthe. Ze was de derde in een gezin van tien 
kinderen. en ze hielp als kind al mee op de boerderij. Ze vertelde er 
vaak over. ‘s Ochtends vroeg, voordat ze naar school ging, vijf koeien 
met de hand melken. In 1960 trouwde ze met Herman Meijerink. Ze 
kregen 5 kinderen. Ze klaagde nooit, ondanks dat het niet altijd even 
makkelijk was. Meer dan 40 jaar was ze lid van de Katholieke 
Plattelandsvrouwen Organisatie en ze genoot van het wekelijkse uitje 
naar het zwembad. Trees was boerin in hart en nieren.  
De 6 kleinkinderen waren allemaal dol op oma. Ze kon erg genieten 
van het rumoer om haar heen. We missen haar nu al.  
 

Johan Dunhof     1940—2022 

Johan werd geboren aan de Voswinkelweg. In 1965 trouwde hij met de 
Enschedese Annie Stotijn en ze gingen wonen in Enschede. Tot hun 
grote verdriet bleef het huwelijk kinderloos. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en in 1970 verhuisden ze weer naar “de aole 
groond”, zijn geboortehuis in Losser. Toen het lichamelijk, vooral met 
Annie, wat minder ging, betrokken ze een gloednieuw appartement 
aan de Braakstraat 2. Beiden hadden en hebben een uitstekende band 
met de familie. Ze genoten van het leven met diverse vakanties, 
aanvankelijk meestal Oostenrijk, later kwam daar ook Spanje bij.  
Johan was een zeer gelovige man. Hij had een blij geloof, zoals hij zelf 
zei en hij hield van Latijnse gezangen. Geheel in die stijl hebben we op 
25 juni tijdens een uitvaartviering en crematie afscheid van Johan 
genomen. ________________________________________________________ 
 

Bent u wel bekend met de wekelijkse "Nieuwsbrief"? 

 

Al geruime tijd verschijnt wekelijks op de website van Maria Vlucht de 

'Nieuwsbrief van het pastoraal team Zuidoost Twente'. 
 

In deze brief worden nieuwsfeiten en actualiteiten vermeld, wordt 
geattendeerd op bijzondere vieringen, op activiteiten voor jong en oud, 
en wordt teruggeblikt op gebeurtenissen in de parochies MariaVlucht, 
St. Jacobus de Meerdere (Enschede) en Pancratius (Haaksbergen). 
 

Wilt u de Nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen, 
dan kunt u dit kenbaar maken door een berichtje te 
sturen naar secretariaat@mariavlucht.nl 
 

Het is een mooie en handige manier om op de hoogte te blijven, 
daarbij niet vergetend dat de website www.mariavlucht.nl nog veel 
meer informatie biedt. 
                                                                                             Ad Willems 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl/
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Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes 

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een 
bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds 
minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het 
aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn 
inmiddels van start gegaan. 
 

Op 13 juni 2022 werd in het Titus Brandsma Huis in Deventer een 
startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het 
bijzonder naar Lourdes.  
Op het programma in Deventer stond een gebedsmoment, een eerste 
presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de 
verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei),  
trein, TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei). 
Verdere informatie volgt te zijner tijd. 
________________________________________________________ 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux? 

 

Dit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan we 
vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Doordat we de 
afgelopen jaren geen 5-daagse hebben gehad vieren wij dit jaar als 
een jubileumjaar. 70 x vanuit het bisdom Utrecht naar Banneux, de 
bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar 
Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. We gaan vijf dagen, 
met een arts, verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers uit 
ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hoeft niet 
te sjouwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- 
en uitstappen, met het eten en drinken en met douchen en het naar 
bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators 
aanwezig.  
En dat alles voor een prijs van € 360,00 alles inbegrepen. U stapt in 
uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst 
gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het 
kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet 
pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het 
bidden van een kruisweg, een viering met handoplegging, het samen 
bidden bij de bron en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. 
We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands 
zijn. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, 
dan doet u gewoon niet mee.  
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Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.  
De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september t/m  
dinsdag 6 september 2022.  
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 
propagandist: Ans Olde Theussink 06 27408273  
propagandist: Bert Elferink  06 23770341   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
_______________________________________________________ 

 

MIVA kerkcollecte 2022:  
 

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in 
Tanzania. 
 

Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-

collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA 
aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.  
 

De bestemming van Geofrey  
Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in 
het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan 
mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die 
verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van 
Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk.  
Auto maakt verschil tussen leven en dood  
Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten 
patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. 
“Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de auto van 
MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat 
betekent soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de 
auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA 
een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder 
verbeteren.  
Over MIVA  
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 
ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen.  
Meer informatie en beeldmateriaal www.miva.nl/collecte-2022 
info@miva.nl +31 (0)76 521 71 50 Pionier Geofrey  
 

De MOV-groep Losser/Overdinkel beveelt deze collecte van harte bij 
u aan. 
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Dauwtrappersmis in Openluchttheater: 
 

In de ochtend van Hemelvaart keerden na een 
kleine 2 uur dauwtrappen circa 50 wandelaars terug 
in het Losserse openluchttheater Brilmansdennen 
van een mooie wandeltocht. 
Intussen hadden er zich tegen 9.00u ruim 80 kerkgangers verzameld, 
om samen met de wandelaars deel te nemen aan de oecumenische 
gebedsdienst, die geleid werd door ds. Hennie Marsman  
en pw. Carla Berbée. Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor de 
Oekraïense vluchtelingen in Losser (meer informatie hierover vindt u 
in het vorige parochieblad, blz. 11).  
De opbrengst van de collecte bedroeg €228,87.  
Net als voorgaande jaren zorgde muziekvereniging 'Excelsior' voor 
een sfeervolle, muzikale omlijsting door o.a. de samenzang te 
begeleiden.  
 

Na afloop was er voor alle aanwezigen koffie en broodjes.  
Een geslaagde ochtend dank zij alle betrokken vrijwilligers en 
sponsoren (Bakkerij Alink en Jumbo-Losser) en de weergoden. 
 

                                                                                            Ad Willems  
________________________________________________________ 

 

Geslaagde zieken/ontmoetingsdag van de 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
 

Dinsdag 31 mei kwamen vele genodigden naar de 
Losserhof voor de eucharistieviering die om 10.00 uur 
begon en waarin pastor Rekveld voorging.  
Het thema van deze dag was: Hoop geeft leven. 
Het dameskoor o.l.v. Carlo gaf muzikale ondersteuning. 
Aansluitend was er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen en 
de ziekenzegen was er voor alle aanwezigen. 
Miny Spijker en Lies Bouwhuis werden vereerd met een bos bloemen 
en Ad Willems sprak de waardering uit voor hun jarenlange inzet. 
Na het borreluurtje en de lunch met soep en broodjes werd de dag om 
13.30 uur afgesloten. 
Ellie Damhuis bedankte allen voor hun aanwezigheid en de 
vrijwilligers die ieder jaar weer proberen om er een mooie dag van te 
maken. 
Na afloop kreeg iedereen een attentie mee. 
                                                                               Truus Kwekkeboom 
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60 jaar dameskoor 1962 - 2022 

 

In 1962 gaf pastoor van der Hoven de aanzet tot de oprichting van 
een dameskoor.  
In die tijd was er een heren- en jongenskoor en kon iedereen 
gemakkelijk van zijn werk of van school worden gehaald om te komen 
zingen in rouw- en trouwmissen.  
Later kon dat niet meer en zo is het dameskoor min of meer uit nood 
geboren. Het koor begon in 1962 met 15 leden.  
Indertijd was dhr. F. Rörink organist/ dirigent.  
Meerdere muzikale leiders volgden hem op. Nu wordt het koor sinds 
augustus 1986 geleid door organist/ dirigent Carlo van den Beld.  
De plaats van het koor was eerst op de koorzolder maar in de 
negentiger jaren is, op verzoek van pastoor Jacobs, het koor beneden 
in de kerk gaan zingen. Er was daarvoor inmiddels ook een orgel 
aangeschaft. Thans is er een tweede speeltafel zodat het geluid nu 
van het grote orgel komt.  
Er werd gezongen bij vieringen die door de week plaatsvonden zoals 
huwelijken, uitvaarten, jubilea, themavieringen, jaarfeesten van 
verenigingen en Marialof.  
Later kwam er soms een zaterdagavondviering bij.  
Een maal per twee maanden werd en wordt er in het verpleeg- en 
verzorgingshuis gezongen. Veel soorten vieringen zijn in de loop der 
jaren verminderd of helemaal weggevallen.  
We zingen nu één keer per maand bij de zondagse eucharistieviering 
en soms bij de doordeweekse viering op woensdag.  
We zingen ook bij uitvaarten als daar om gevraagd wordt. Er worden 
Nederlandse en Latijnse missen gezongen, soms Latijnse gezangen 
maar vooral Nederlandse liederen. 
 

De repetitie is op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15.15 uur.  
Elke 1e dinsdag van de maand is er na de 
repetitie koffie/ thee drinken met een traktatie. 
 

Het koor kan wel nieuwe leden gebruiken, 
sopranen zowel als alten. Kom vrijblijvend eens 
een repetitie bijwonen.  
U kunt contact opnemen met  
Marian Westenbroek,  
telefoon: 053 5384927 

 

                                                     Marijke Bevers 
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Parochiële Caritas Instelling (PCI) Maria Vlucht 
 

Waarvoor staat de PCI? 

Wij hebben het doel, de caritas (het lenigen van nood) 
permanent een herkenbare plaats te bieden in onze 
parochie Maria Vlucht. 
Wij willen de noden in de samenleving, ongeacht geloof 
en ras, signaleren en indien mogelijk doorverwijzen en 
begeleiden naar ander hulpinstanties. De PCI wil vooral hulp verlenen 
aan mensen in zowel materiële als immateriële nood aan wie niet op 
andere wijze noodhulp wordt verleend. 
Voorbeelden van hulp: 
Hulp bij eerste levensbehoeften, ondersteuning van een project in een 
ontwikkelingsland, Meedoen in het Vrijwilligersverband Welzijn in de 
gemeente Losser, Ondersteuning van diaconale projecten, 
Ondersteuning diverse stichtingen 

Wat houdt dit in de praktijk in: 
Iemand die geen financiële middelen ter beschikking heeft maar wel 
iets dient aan te schaffen om in zijn of haar levensonderhoud te 
voorzien. Met Pasen en Kerst worden er speciale pakketten 
samengesteld voor de Voedselbank (denk aan toiletartikelen en 
producten zoals kaas). De mensen, die van de Voedselbank moeten 
rondkomen, ontvangen op deze wijze iets extra’s. Deze producten zijn 
niet voor iedereen vanzelfsprekend binnen bereik. 
Afgelopen december hebben wij vele projecten, verenigingen en 
stichtingen mogen ondersteunen met een gift.  
Denk aan de ziekenbezoekgroep van de parochies, de Zonnebloem, 
KBO, KVG, Verjaardagsbox en het Leger des Heils. 
 

Hulp nodig? Meer informatie? Neem contact met ons op. 
Contactgegevens: Carla Berbee (pastoraal werkster) 
email: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, mobiel: 06-41252558 

Of via email: jozefevering@hotmail.com(voorzitter) of 
gerardkortman@hetnet.nl (penningmeester) van de PCI. 
________________________________________________________ 

 

Inkijk Synodegesprekken deel 1; Thema Samen op weg,  
 

In het kader van de Synode spraken we binnen de parochies van 
Zuidoost Twente in de eerste helft van dit jaar met vele parochianen 
en belangstellenden over drie thema’s. Graag geven we u een inkijk in 
de thema’s en vaak genoemde onderwerpen waarover gesproken is.  
Eén van de thema’s is ‘Samen op weg’. Vaak genoemd bij dit thema 
is bijvoorbeeld de vraag naar meer inbreng van vrouwen.  

mailto:c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
mailto:jozefevering@hotmail.com
mailto:gerardkortman@hetnet.nl
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 Het opmerken dat christelijke 
normen en waarden zeker 
worden doorgegeven en dat die 
overdracht ook plaats vindt in 
andere vormen, bijvoorbeeld via 
de sociale media. Dat 
kerkmensen mensen zijn die ook 
vaak heel betrokken en bewogen 
zijn in de maatschappij. En dat 
oecumene haast vanzelfsprekend 
is, wat zichtbaar blijkt bij belangrijke momenten en thema’s als corona, 
armoede, discriminatie, oorlog in Oekraïne. Dat voor jongeren kerk en 
geloof steeds minder samen vallen. En met name in dorpen de sociale 
kant erg belangrijk is. In gesprek kijken we hoe de uitkomsten van de 
drie besproken thema’s te gebruiken zijn om meer aan te sluiten bij 
wat er leeft. Na de zomer daarover meer.  
                                                          Carla Berbée, pastoraal werkster 
_______________________________________________________ 

 

Het verslag van de synodegesprekken binnen ons bisdom is uit! 
 

De afgelopen maanden zijn in veel parochies binnen ons bisdom 
gesprekken gevoerd n.a.v. de synode, die paus Franciscus in oktober 
jl. heeft uitgeroepen.  
Het ging over thema’s als  'Samen op weg gaan', 'Vieren', 
'Medeverantwoordelijkheid voor de missie', 'Dialoog in kerk en 
samenleving'. Elke parochie heeft het op haar eigen manier 
aangepakt.  
Bij ons in Zuidoost Twente zijn er meer dan vijftig gesprekken gevoerd 
o.l.v. parochianen en pastores, ook met veel jonge mensen, ouders 
van dopelingen, communicanten, vormelingen en jongeren. Het 
bisdom heeft van al die gesprekken in al die parochies een verslag 
gemaakt. Zoals wij het als pastores lezen, zal het een goede 
weergave zijn van wat er overal in de gesprekken geklonken heeft. 
Ons doet dat goed. Het verslag is niet kort. Elf pagina’s. Misschien 
niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen.  
Maar voor wie geïnteresseerd is, is het een aanrader. Vanuit de hele 
wereld worden komende maanden de verslagen richting Rome 
gestuurd. Wij – pastoraal team – zijn heel benieuwd, wat de uitkomst 
van de synode zal worden.  
Voor het verslag zie: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/
uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-

Aartsbisdom-Utrecht.pdf . En inspiratiepagina Synode 2021-2023 
 

                                                           Pastoraal werker Frank de Heus 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
https://www.mariavlucht.nl/synode-2021-2023
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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 7 september verschijnt,  
uiterlijk 22 augustus 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: 22 augustus, 10 oktober en 21 november 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2022: 
7 september, 26 oktober en 7 december 
 

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 



  

 

Als ik wacht …. 
 

Als ik wacht op de zomer 
voor een ijsje. 

Als ik wacht op een reden 
voor mijn reisje. 

Als ik wacht op de zon 
om te kunnen stralen. 
Als ik wacht op succes 
zonder te kunnen falen. 

Als ik wacht 
is vandaag wat minder leuk 
is vandaag wat minder fijn. 

 
Is vandaag wat minder spannend 

dan vandaag zou kunnen zijn. 


