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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 t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 
 

 

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:  vacant 
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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 We laten een jaar achter ons 
 

Wij laten een jaar achter ons 

We laten het achter met zijn vele dagen 

met zijn arbeid en met zijn zorgen 

met zijn ontgoochelingen 

en met zijn bitterheden, 
met de plannen die we hadden 

en waarvan misschien niets 

of niet alles geworden is. 
 

Wij laten het achter met onze schuld, 
met ons tekortschieten, 
met alles wat we van dit jaar gemaakt hebben. 
Maar dit jaar is niet uitgewist en vergaan, 
doordat wij er afscheid van nemen. 
We moeten eigenlijk zeggen 

dat het voorbije jaar 
het behoudende jaar is, 
of het blijvende jaar is. 
 

De jaren die wij geleefd hebben zijn onze jaren. 
Of de jaren die we tegemoet gaan 

ook onze jaren zullen zijn, 
dat weet God alleen, 
dat weten wij niet. 
Ons behoort het verleden, 
en wij kunnen hopen en wensen, 
dat God ons nog veel toekomst 
in dit leven zal schenken, 
dat ook het Zijne daardoor 
het onze wordt, dat het blijft, 
terwijl het schijnt voorbij te gaan.                                     Alies te Riet 
_______________________________________________________ 
 

Ingezonden stuk 
 

Storm op het meer. 
Meester, meester, we vergaan. En wat deed Hij?  
Hij zei tegen de storm: ga liggen. En wat deed de storm? 
 

Hoe vaak stormt het bij ons? Kunnen wij dan ook zeggen:  
Meester help ons. 
 

En dat deed Hij, op Zijn manier.                               Een parochiaan. 
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Kerkbalans 2023  

 

Dit jaar vindt de actie Kerkbalans plaats in de 
periode van 14 januari tot en met 27 januari. 
Met deze actie wordt aan de parochianen 
gevraagd om een financiële bijdrage te leveren 
aan onze geloofsgemeenschap opdat zij haar 
taken kan blijven vervullen. 
Dit is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van onze 
geloofsgemeenschap. 
 

Helaas verkeert onze geloofsgemeenschap al enkele jaren in een 
situatie dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dit wordt nog 
versterkt door de prijsstijgingen van de laatste tijd zoals de extreem 
gestegen energiekosten.  
U zult begrijpen dat ook wij niet eindeloos kunnen interen op onze 
reserves. 
Om deze reden doen wij een vriendelijk beroep op de parochianen om 
– ondanks de huidige economisch mindere situatie – uw kerkbijdrage 
iets te willen verhogen. 
Samen moeten wij in staat zijn om de toekomst van onze kerk veilig te 
stellen. 
 

Wij danken u vriendelijk voor uw bijdrage. 
 

Jan Bulter, penningmeester Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
_______________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: 
 

De collecte in de Heilige 

Maria Geboortekerk voor de 
Adventsactie heeft het enorme bedrag van € 393,35 opgebracht.  
 

Tevens zijn er door parochianen bedragen direct op het conto van de 
Adventsactie overgemaakt. 
 

Hiervoor hartelijk dank namens de kinderen van het Ziekenhuis in  
El Salvador. 
                                                                       Anja Heerink MOV-groep 
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In gesprek met Paul Padberg 

Op zondag 4 december jl. werden Jan Notkamp en Paul Padberg in 
het zonnetje gezet vanwege hun jubilea: respectievelijk 40 en 70 jaar 
zijn beiden lid van het Caeciliakoor. 
Voor het Caeciliakoor (en dat zal voor vele vrijwilligersorganisaties 
gelden) is het een uniek gebeuren dat een persoon 70 jaar -feitelijk 
een leven lang- lid is. Alle reden om met Paul in gesprek te gaan hoe 
hij de afgelopen 70 jaar ervaren heeft. In het boek “H. Maria 
Geboorteparochie Losser 1902-2002” staat vermeld dat Paulus 
Aloysius M. Padberg (geboren 4 september 1945) koorlid is sinds 
maart 1952. 

Hoe werd je lid van het koor? 

“In de jaren 50 had je niet zo heel veel vermaak. Je had het voetbal 
en je had de muziek; dat laatste was voor mij het koor én 
muziekvereniging Excelsior. Een keuze die snel gemaakt werd: mijn 
vader vond dat ik voor voetbal niet de nodige aanleg had. Zijn hart lag 
bij (de bestuurlijke zaken van) KVV”. In 1952 trad Paul toe bij het 
toenmalige knapenkoor. Ook was hij tot zijn diensttijd lid van Excelsior 
waar hij de hoorn bespeelde en “waar ik noten heb leren lezen”. 
De dienstplicht en het lidmaatschap van Excelsior vielen uiteindelijk 
niet goed te combineren. Die combinatie was wel mogelijk met het 
koor, immers de vaste driejaarlijkse cycli (A, B en C) werden gekend. 
Let wel: in die jaren werd zo goed als alles in het Latijn gezongen. 
Zangles genoot hij van Anton van Trommelen in de derde klas van de 
Aloysiusschool. Vanaf de tweede klas van de lagere school is hij 
koorlid. In die jaren moest regelmatig een huwelijks- of uitvaartmis 
gezongen worden, een plezierige reden om de schoolbanken even te 
kunnen verlaten. Tot pakweg zijn 15e jaar verbleef hij bij het 
knapenkoor, om vervolgens deel uit te maken van het herenkoor. 

Welke veranderingen staan je bij van de afgelopen 70 jaar? 

Dat zijn er wel enkele. In mijn jonge jaren, tijdens de lagere schooltijd, 
werd wekelijks 4 keer o.l.v. Frits Rörink gerepeteerd. Er waren 
vroeger veel meer kerkdiensten, daarbij denkend aan het 
Avondgebed (Completen) op zaterdagavond, de Hoogmis en het Lof 
op zondag. Een andere verandering is geweest dat vroeger 
voornamelijk Latijns gezongen werd met uitzondering van o.a. Maria- 
en Kerstliederen. Het repertoire dat in het verleden gezongen werd, 
bijv. met huwelijks en uitvaartdiensten, stond vast. De tijden zijn 
veranderd.  
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Dit is merkbaar bijvoorbeeld t.a.v. de uitvaartdiensten, waar de 
nabestaanden o.a. op muzikaal gebied vaak hun eigen wensen 
hebben. Er zijn koorleden die er weleens moeite mee hebben, omdat 
hun voorkeur enigszins bij het traditionele repertoire ligt. 

Wat betekent het zingen voor jou? 

Een kort, veelzeggend antwoord:  “ik ben een hartstochtelijk zanger.  
In de jaren ’70 - ’80 nam ik deel als extra koorlid aan een aantal 
producties van Opera Forum, o.a. Don Carlos , Aida, Carmen ,  
La Boheme , Zauberflöte , Vogelhändler e.a. Het waren projecten 
waarbij het toenmalige jeugdkoor betrokken werd en die destijds de 
onderlinge band binnen het koor verstevigd hebben”. 

Naast het zingen, vervulde je nog een aantal andere functies? 

“Ik was in de jaren ’80 en ’90 voorzitter van het Orgelfonds; eveneens 
ben ik voorzitter geweest van de Kerstconcertcommissie”. Tevens was 
Paul tientallen jaren -waaronder de laatste 10 jaar- voorzitter van het 
koor; tijdens de jaarvergadering in 2022 droeg hij de voorzittershamer 
over aan Gerrie Munsterman. Door de jaren heen organiseerde hij 
diverse jeugdkampen en fietstochten voor het koor.  

Mooie en minder mooie herinneringen? 

“Het zingen tijdens Kerstnacht -de speciale sfeer- blijft voor mij het 
mooiste moment van het jaar”. Momenten van verlies en gemis zijn er 
ook. “Wanneer Bennie Bruinink nog geleefd zou hebben, was hij ook 
70 jaar lid van het koor geweest”. De namen van Frits Rörink en Rinus 
Luttikhuis (dirigenten/organisten) worden in herinnering gebracht. 
“Vooral Frits bracht mensen tot de muziek waar ze later hun beroep 
(of gedeeltelijk) van hebben gemaakt. Om enkele namen te noemen: 
Frans Fiselier, Margareth Beunders, Frits Sickmann, Anton 
Trommelen en Rinus Luttikhuis”. Op persoonlijk vlak benoemt Paul het 
feit dat hij tweemaal met stembandkanker geconfronteerd werd, maar 
dankzij de behandelingen er goed is uitgekomen. “Ik ben blij, zoals het 
nu met me gaat, dat het zingen weer enigszins lukt, hoewel de echte 
solopartijen laat ik aan me voorbij gaan”. 

In de sacristie is een CD aanwezig, waarop je te horen bent met 
Marialiedjes. Was er een speciale reden voor deze opname? 

“Mijn zus werkte als vrijwilligster in het Losserse verpleeghuis voor 
bewoners met dementie. Zij bemerkte dat liedjes ‘uit vroegere tijden’ 
door de bewoners werden meegezongen en die tevens herinneringen 
opriepen. Zij was het, die me vroeg om bekende Marialiedjes voor de 
bewoners op te nemen. Zo gebeurde, en zo kwam deze CD tot stand”. 
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Hoe zie jij de toekomst van het koor? 

“Mijn bron van zorg is dat er geen aanwas is van nieuwe koorleden. 
Vergrijzing is een feit. Een vergrijzing die helaas niet alleen het koor 
treft…Maar voor alsnog: we gaan door!” 

                                                                                             Ad Willems 

________________________________________________________ 

 

Jubilarissen bij gemengd koor St. Caecilia Losser 
 

Op de tweede Adventszondag 4 december werden in de H. Maria 
Geboortekerk twee zeer trouwe leden van het St. Caeciliakoor in het 
zonnetje gezet. 
Aan het einde van de viering, waaraan het koor uiteraard ook zijn 
medewerking verleende en ze o.a. de Missa Tempore Adventus et 
Quadragesimae van Michael Haydn zongen, nodigde pastoor Paul 
Daggenvoorde de jubilarissen uit om van de koorzolder af naar 
beneden te komen. Hij sprak ze met lovende woorden toe vanwege 
hun trouwe, jarenlange inzet voor het Losserse kerkkoor. Allereerst 
werd Paul Padberg in het zonnetje gezet vanwege zijn 70-jarig 
jubileum. In al die jaren was hij naast koorzanger ook vele jaren actief 
als bestuurslid en betrokken bij de organisatie van veel andere 
festiviteiten. Daarna richtte pastoor Daggenvoorde het woord tot  
Jan Notkamp. Hij zet zich al 40 jaar in voor het koor. Naast het zingen 
was hij ook vele jaren degene die de inwendige mens verzorgde 
tijdens de pauzes en nazit bij de repetities. Ook was hij begin deze 
eeuw actief betrokken bij de acties rondom de restauratie van het 
kerkorgel. 
Namens het koorbestuur ontvingen ze een oorkonde, bloemen, een 
fotoboek met herinneringen en een cadeaubon. Daarnaast boden de 
net geïnstalleerde nieuwe leden van de locatieraad de jubilarissen een 
prachtige kaars aan namens Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
Aansluitend zongen alle aanwezigen hen toe met een “Lang zullen ze 
leven”. De aanwezige familieleden, koorleden en kerkgangers kregen 
de gelegenheid om de jubilarissen na afloop van de viering te 
feliciteren tijdens een gezellig samenzijn. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mariël Meijerink, namens bestuur 
St.Caeciliakoor. 
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Schriftinstuif 2023 
 

Binnen het Parochieverband van Maria 
Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif 
gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt 
dat in oecumenisch verband, samen met 
de Protestantse Gemeente Losser.  
We lezen en bespreken iedere keer de 
lezingen van de zondag volgend op de 
Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. 
De avonden worden afwisselend geleid door  
pastoraal werkster Carla Berbée en dominee Hennie Marsman. 
 

Waar: Losser, afwisselend in de H. Maria Geboortekerk en het  
Aleida Leurinkhuis 

Wanneer: woensdagen 25 jan. (Aleida Leurinkhuis), 
                                      22 maart (H. Maria Geboortekerk). 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
 

                         Contact: pastor Carla Berbée en ds. Hennie Marsman 

_______________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 

 

Programma 2023 eerste helft: 
 

29 januari    Nieuwjaarsborrel 
26 februari   KWW 

26 maart      Bingo 

30 april        Het weer 
29 mei           Een gezellige middag 

25 juni          Sluiting eerste helft 
 

We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de  
Heilige Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 te Losser. 
 

We maken er samen gezellige middagen van  
en iedereen is van harte welkom. 

 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-22387608 of  
Truus Röring tel 053-5384738 
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Maria Geboortekerk Losser 
Zo 22 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 25 jan 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  

Zo 29 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
      (Mis VIII Greg.) 
Wo 1 feb 09.30 CV werkgroep  

Zo 5 feb 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
                                       (Deutsche Messe Schubert, Greg.) 
Wo 8 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Za 11 feb 16.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

  19.00 GV Miranda Beene  Carnavalsviering 

Zo 12 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 15 feb 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 19 feb 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Aswoensdag: 
Wo 22 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor, Askruisje 

  18.00 GV past. werkster Berbée  EHC, Askruisje 

Zo 26 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
      (Mis XVII, Greg.) 
Wo 1 mrt 09.30 CV werkgroep 

Wereldgebedsdagviering in dagkerk: 
Vrij 3 mrt 19.00 OV dominee Marsman  KVG/ZijActief 
Za 4 mrt 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 5 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
    MOV thema Vastenactie  (Mis Haydn, Greg.) 
Wo 8 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 12 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 21 jan 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Do 26 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 28 jan 19.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 2 feb 09.30 CV werkgroep  Maria Lichtmis 

Zo 5 feb 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 9 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 16 feb 09.30 CV werkgroep 

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

Do 2 mrt 09.30 CV werkgroep 

Za 4 mrt 16.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

Zo 5 mrt 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
    MOV thema Vastenactie 

Do 9 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 11 mrt 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 12 maart 
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 3 feb 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Zo 12 feb 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Vrij 3 mrt 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
    Askruisje 

Zo 12 mrt 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Zo 22 jan 10.00 EV pastor Kortstee 

Wo 1 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 4 feb 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

  19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Zo 12 feb 10.00 CV past. werkster Berbée   Gemengd koor 
Za 18 feb 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Aswoensdag: 
Wo 22 feb 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Askruisje 

Zo 26 feb 10.00 EV pastor Kortstee  Dameskoor 
Wo 1 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 4 mrt 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    MOV thema Vastenactie 

Zo 12 mrt 10.00 CV past. werkster Berbée   Gemengd koor 
__________________________________________________________ 

 

Het ‘Onze Vader’, gezongen en gesproken 

 

Het Onze Vader is een bekend gebed.  
In de meeste kerken wordt het elke zondag gebeden. 
Maar in de protestantse traditie wordt het niet altijd met 
dezelfde tekst gebeden en soms wordt het gezongen in 
plaats van gesproken. 
 

Op zondagmiddag 22 januari gaan we met elkaar verschillende 
versies van het Onze Vader zingen. Zo maakt u kennis met liederen 
geïnspireerd op het Onze Vader, met bekende en minder bekende 
versies, uit het (protestantse) Liedboek 2013 en uit andere bundels.  
Ds. Hennie Marsman geeft uitleg over de achtergronden van 

dit gebed en over de verschillende versies en Harold Vriesema zal de 
zang begeleiden. U bent van harte welkom om deel te nemen. 
 

Waar: Losser, Protestantse kerk 

Wanneer: zondag 22 januari 2023 

Tijd: 15.00 uur 
Contact: ds. Hennie Marsman, tel. 06 – 29 49 25 31, 
predikant@protestantsegemeentelosser.nl  

mailto:predikant@protestantsegemeentelosser.nl
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Van placemat naar KLETSPOT 

 

(Vooraankondiging van een nieuwe gespreksronde) 
 

Het synodale proces is nog steeds gaande. 
Binnen Zuidoost Twente zijn veel gesprekken 
gevoerd. Mensen gaven ons terug dat het fijn 
was om met elkaar in gesprek te zijn, eens te 
kunnen zeggen wat je voelt bij verschillende 
zaken. We deden dat meestal aan de hand van 
onze eigengemaakte placemats.  
 

Daarom bieden we u in februari – maart 2023 een 
nieuwe gespreksronde aan. Aan de hand van een 
KLETSPOT met vragen met als centraal thema 
‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ kun je zeggen wat je kwijt 
wilt. We doen het dit keer voor onszelf, voor elkaar, 
voor een vitale geloofsgemeenschap.  
We hopen dat u mee zult doen, dat we ons weer bijzondere 
ontmoetingsmomenten zullen herinneren.  
In januari willen we gespreksleiders bekend maken met de methode 
KLETSPOT. Dan kunnen in februari en maart 2023, zoals gezegd, de 
groepsgesprekken plaatsvinden.  
 

Namens de stuurgroep Synode gezamenlijke parochies Zuidoost 
Twente,  
Hartelijke groet van Ans te Lintelo, Carla Berbée en Monique Lubbers 

________________________________________________________ 
 

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de 
christelijke hoogfeesten 
 

De Rooms-Katholieke Kerk 
introduceert een nieuwe website: 
Vier.nu. Op deze site worden 
christelijke hoogfeesten zoals 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van 
harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie. 
De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes  
Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek 
op het internet. 
Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke 
Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren 
om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.  

http://www.vier.nu
http://www.vier.nu
http://www.vier.nu
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Voor en door de parochies 

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de 
belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil 
mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden.  
Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en 
wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies 
ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in 
minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom 
behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de 
parochies. 
De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 
worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar 
ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers 
blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over 
de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer 
belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie 
voor parochies wordt dan verder aangevuld. 
Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf! 
________________________________________________________ 
 

Wat heiligen ons te vertellen hebben over oorlog en vrede 
 

We leven in een wereld vol onrust; dat is heden ten dage wel duidelijk. 
En helaas is dat vaker aan de orde geweest in het verleden.  
Hoe kunnen we daarmee omgaan?  
Rietie Kenter komt vertellen over hoe heiligen in turbulente tijden 
vasthielden aan hun geloof en een voorbeeld van dialoog, 
naastenliefde en barmhartigheid wisten te zijn. Zij bleven niet steken in 
haat, wrok en vergelding, maar kozen voor het goede.  
We gaan te rade bij heiligen die bijzondere keuzes maakten, zoals 
Franciscus van Assisi, Titus Brandsma , Maximiliaan Kolbe en  
Edith Stein.  
 

Rietie Kenter (1968) is voorganger en vrijwilliger in diverse werkgroepen in de 
katholieke parochies van Zuidoost Twente en zeer begaan met de 
oecumene. Daarnaast is zij actief voor Vrouwen voor Vrede in Enschede en 
geeft lezingen over heiligen, waarin zij vertelt over hoe zij leefden en ons ook 
heden ten dage nog kunnen inspireren. Daartoe beheert ze haar eigen 
website www.kenteringen.nl 
 

De lezing vindt, in het kader van Bezinning & Inspiratie, op zondag  
5 februari 2023 plaats in de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein 
in Losser.  
Aanvangstijd 15.00 uur. Toegang € 6,00 (incl. een consumptie). 
Contact en kaartverkoop: Wilma ten Bolscher (053 538 3152) of 
kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl 

http://www.vier.nu
http://www.vier.nu
http://www.vier.nu
http://www.kenteringen.nl
mailto:kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl
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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 26 november zijn Amber Elderink en 
Yuna de Blok gedoopt. 
Mirke Spit en Job Loskamp hebben het doopsel 
mogen ontvangen op zaterdag 3 december. 
 

De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en 
ouders. 
 

 

Overleden 

 

Mieke ter Denge-Kip     1942 – 2022 

Mieke wordt geboren in Oldenzaal en groeit op in een warm gezin 
van 10 kinderen. 
Voor Maria heeft Mieke een bijzondere verering. Onvergetelijk zijn de 
reizen naar Lourdes en met haar zussen gaat ze bijna 50 keer naar 
Kevelaer. 
Ze trouwt met Jan ter Denge en ze worden de trotse ouders van drie 
kinderen. Ze zorgt jarenlang voor haar schoonmoeder en voor de  
6 kleinkinderen is ze een geweldige oma. 
Het werk op de boerderij doet ze graag zowel op het land als in de 
grote moestuin, ze houdt veel van het buitenleven. Mieke is gastvrij; 
de deur aan de Haweg staat altijd open en ze heeft voor iedereen een 
hartelijk woord. 
Na een kort ziekbed moet ze toch onverwacht op 22 november haar 
leven uit handen geven.   
 

Mini Masselink-Olde Benneker     1940 – 2022 
 

Jouw leven moesten we loslaten,  
in ons leven houden wij jou altijd vast. 

 

Deze woorden stonden boven aan de rouwadvertentie. Ze was een 
lieve moeder en trotse oma. Altijd was zij het die graag de zorg voor 
anderen op zich nam, voor haar was het liever geven dan nemen. 
Mini was het middelpunt in het gezin. 
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De laatste jaren heeft Mini met veel plezier in het 
appartementencomplex aan de Meidoornstraat gewoond.  
Na het overlijden van haar man heeft ze enorm veel steun gehad van 
de medebewoners.  
Ze genoot van de vele uitstapjes en het wekelijks gezellig samenzijn in 
‘de Hofkamer’.   
Tot op ’t laatst bleef ze helder en heeft ze van iedereen persoonlijk 
afscheid kunnen nemen. Dat deed ze op een bewonderenswaardige, 
moedige maar vooral dappere manier. Op 7 december hebben we 
haar herdacht in de avondwake. 
 

Sienie Behrens-Olde Scheper     1930 – 2022 

Sienie groeide op in een gezin met twee jongens en twee meisjes.  
Als meisje was ze vaak ziek. Vanwege haar gezondheid kon ze niet 
naar de confectie, reden waarom haar moeder een naaimachine voor 
haar kocht en die werd haar hobby en ook haar beroep.  
Toen Sienie 18 jaar was leerde ze Bernhard Behrens kennen en in 
1953 zijn ze getrouwd. Uit het huwelijk werden een dochter en een 
zoon geboren. Samen met haar man heeft ze heel wat vlieg- en 
busreizen gemaakt. Ze was lid van de vrouwenbeweging van het NKV. 
Toen ze vanwege haar gezondheid niet meer naar de kerk kon, volgde 
ze trouw de kerkdiensten op televisie.  
In Maartens-Stede is ze op 4 december vrij plotseling overleden.  
Op 9 december hebben we in besloten kring afscheid van haar 
genomen in de kapel van Oldenhove. 
 

Giovanni Geraci     1934 – 2022 

 

Ik ben geboren in Sicilië  
en al heb ik mijn leven ver weg geleefd,  

het blijft, het door oneindig water omgeven eiland, 
 mijn geboortegrond, mijn eiland, tot aan de dood.  

 

Giovanni was een van de eerste Italiaanse gastarbeiders die in 1961 
naar Nederland kwamen. Hij trouwde in 1968 met Marga.  
Contact met zijn familie op Sicilië bleef hij heel zijn leven houden.  
Hij was een liefhebber van Italiaanse poëzie en opera muziek. 
Zelf zong hij jarenlang bij het Martinikoor. Giovanni was zeer geliefd in 
diverse kringen. De laatste jaren nam zijn gezondheid af en werd er 
regelmatig een bezoek aan arts of ziekenhuis gebracht. 
Op 15 december hebben we tijdens een crematieplechtigheid afscheid 
van hem genomen. Als laatste eerbetoon aan hem werden o.a. de 
bovenstaande dichtregels gekozen. 
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Trees Damhuis-Hogt     1931—2022 

Trees groeide op in Lonneker in een groot gezin met een tweede 
moeder. Ze moest hard werken en bijspringen in het gezin. 
Ze leerde Gerrit Damhuis kennen en ze gingen in Enschede wonen. 
Later verhuisde het gezin naar de Tulpstraat in Losser en daar zijn ze 
altijd gebleven. Samen kregen ze een zoon  en twee dochters. Trees 
verzorgde de inwonende schoonfamilie en ze werkte hard om haar 
huishouden rond te krijgen. 
Zij en Gerrit waren op zich zelf. Trees was wel actief in de kerk en met 
haar geloof bezig, o.a. een reisje naar Lourdes. Maria was haar 
houvast, niet enkel in zware tijden. De kinderen vlogen uit en er 
kwamen kleinkinderen. 
Na de dood van Gerrit wist Trees weer op te krabbelen en zij bleek 
meer levenslust te hebben dan haar kinderen verwacht hadden. 
De laatste 2 jaar werd ze liefdevol verzorgd in de Molenkamp te 
Oldenzaal. Op 21 december hebben we afscheid van haar genomen, 
uit dankbaarheid voor wat ze voor haar gezin, familie en de parochie 
heeft betekend. 
________________________________________________________ 

 

Informatieavond Lourdesbedevaart Zuidoost Twente 

 

De parochies van Zuidoost Twente gaan weer samen op reis naar 
Lourdes, en wel met de bus van 27 april – 5 mei 2023. Na een (te) 
lange periode van het kan niet, het mag niet, het is beter om het nog 
niet te doen, willen we weer met veel enthousiasme een busreis naar 
Lourdes organiseren met pastorale begeleiding, Pastoor 
Daggenvoorde, en ervaren bus - reisleidster Annigje Jannink.  
In 2019 zijn we ook vanuit onze drie parochies op pad geweest en alle 
betrokkenen hebben daar mooie en kostbare herinneringen aan over 
gehouden. 
Ter voorbereiding op de reis van 27/4 -5/5 2023 houden we voor 
geïnteresseerden een informatieavond op dinsdag 24 januari 2023. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 

Locatie: Parochie Centrum  
Nieuwe Schoolweg 2  
7514 CG Enschede  
Dit is achter de Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat in Enschede, 
waar ook parkeergelegenheid is. 
Aanvang: 19.30 uur 
 

Meer informatie: Ina Kuiper, tel.: 06-30301201 
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Voor parochianen van de 
parochies Lumen Christi en  
H. Pancratius en verdere 
belangstellenden wordt er komend 
voorjaar  een inspiratiereis naar 
Rome georganiseerd en wel van  
2 tot en met 9 juni 2023.  
Tijdens deze achtdaagse vliegreis 
naar de Heilige Stad zullen we 
onder meer een bezoek brengen 
aan de bekende  
St. Pietersbasiliek en de prachtige 
Sixtijnse kapel. Daarnaast staat 
ook een bezoek aan het “oude 
Rome” op het programma, zoals 
het Colosseum, het Pantheon en 
het Forum Romanum.  
In de “Nederlandse” kerk der 
Friezen zullen we op de zondag 
de Eucharistieviering bijwonen. 
Uiteraard staat de wekelijkse 
audiëntie bij de paus op het 
programma en maken we een 
dagtocht naar Assisi, waar we het 

geboortehuis van de  
H. Franciscus bezoeken, alsmede 
de bekende Santa Maria Maggiore 
en de basiliek San Francesco met 
zijn vele prachtige fresco’s die het 
leven van Franciscus vertellen. 
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw 
daterende oude havenstad Ostia 
staat tevens op het programma. 
De reis wordt begeleid door 
diaken Jan Kerkhof Jonkman en 
Arie Vreeswijk. 
Afhankelijk van het aantal 
deelnemers bedragen de kosten 
van deze achtdaagse vliegreis 
plm. € 1600,-- per persoon, op 
basis van een 2-persoonskamer, 
toeslag 1-persoonskamer 
bedraagt € 195,--. 
 

Als u belangstelling hebt voor 
deze reis meld u dan aan via 
ahvreeswijk@outlook.com of  
tel. 06-50251252. 

Inspiratiereis naar Rome 

 

mailto:ahvreeswijk@outlook.com
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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 8 maart verschijnt,  
uiterlijk 20 februari 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 2023: 
Uiterlijk: 20 februari, 20 maart en 8 mei 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2023: 
8 maart, 5 april en 24 mei  
 

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. 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

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 
 

Colofon 



  

 

Aswoensdag 

 

Vandaag de zotskap nog 

en morgen weer dat assenkruis, 
de gang naar de woestijn 

waar stilte ons kan leren 

dat alles hier een einde kent, 
maar dat we mogen hopen 

O God, leer ons de weg 

naar U en naar elkaar 
vertrouwvol dan te lopen. 

Adeleyd 

 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Adeleyd

