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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 

Catéchèse:  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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Enthousiastelingen gezocht voor familieochtenden 

 

Toen ik meer dan 25 jaar geleden in Zutphen mijn 
arbeidzaam leven als pastoraal werker begon, 
woonde bij mij tegenover Guus Schlatmann. Guus 
was emeritus-priester van het bisdom Rotterdam. 
Inmiddels loopt hij tegen de 100. Hij was onder meer 
directeur van het voormalige HKI, het Hoger 
Katechetisch Instituut. We zaten toen al vol in de krimp van de kerk. 
Guus zag, wat er gebeurde, als het werken van de Heilige Geest.  
‘Het oude moet eerst verdwijnen, aleer het nieuwe kan beginnen.’  
Het trof mij onlangs, dat ik eenzelfde gedachte bij Tomás Halík zag. 
Halík (1968) is priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag. 
Ook hij ziet lege kerken als teken en oproep. Lege kerken tonen de 
verborgen leegte van de kerk. Kerken doen er goed aan in plaats van 
anderen, zichzelf te bekeren.  
De ontkerkelijking van nu doet hem denken aan de Middeleeuwen, 
waarin de kerk bij wijze van straf een zogenaamd ‘interdict’ aan een 
gebied kon opleggen. In zo’n gebied werden dan geen vieringen meer 
gehouden en geen sacramenten bediend. Mensen in zo’n gebied 
begonnen door het ‘gat’ dat de kerk liet vallen, te zoeken naar een 
persoonlijke relatie met God en een oorspronkelijk geloof. Dat leidde 
tot een grote opleving van de lekenbroederschappen en de mystiek. 
Terugkeren naar een wereld die niet meer bestaat of vertrouwen op 
een louter uiterlijke hervorming van de structuren is heilloos. We 
moeten de diepte in; ons toewenden naar de kern van het evangelie. 
Geloofsgemeenschappen zouden gemeenschappen van leraren en 
leerlingen moeten zijn, waarin door vrije gedachtenuitwisseling en 
diepe contemplatie naar wijsheid en waarheid wordt gezocht. Daarbij 
klopt Jezus aan de deur. Niet om naar binnen te komen, maar om 
naar buiten te gaan. Daarbij moeten we veel loslaten om nieuw geloof 
en nieuwe gemeenschap te vinden: de kerk als veldhospitaal, waar de 
gewonden van onze wereld terechtkunnen. Aldus Halík. 
 

We willen iets nieuws proberen: een uitnodiging 

Beelden van de kerk als ‘veldhospitaal’ of ‘klooster’, een spiritueel 
centrum waar iedereen welkom is om mee te doen, spreken mij aan. 
Een klein groepje bewogen mensen kan zoiets al in de lucht houden. 
Misschien dat het nadenken over ‘familie-ochtenden’ in onze drie 
parochies daar iets van kan realiseren. 
Bij onze pastoraatsgroepen door heel Zuidoost Twente is de vraag 
neergelegd om in Losser, Enschede (Sint Jan) en Haaksbergen 
(Bonifatiuskerk) zoiets van de grond te laten komen.  
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Met eens in de maand op de zondagmorgen een ontbijt of lunch, iets 
voor kleuters en kinderen, gesprek voor volwassenen, Bijbelgroep, 
eucharistie, een ander soort viering of nog iets anders. We moeten 
gaan zien, of het iets kan gaan worden en we zullen gaandeweg 
moeten ontdekken, wat werkt en wat niet. 
 

Wie jonger is dan 55 jaar en belangstelling heeft om daaraan mee te 
werken, melde zich bij zijn of haar eigen lokale pastoraatsgroep.  
Waar voor eind februari al een werkgroep ontstaat, kan wellicht per 
september al begonnen worden. Lukt dat nog niet, dan misschien 
later. We kijken daarbij niet achterom. Nieuwe wijn hoort in nieuwe 
zakken. Anders gaat het scheuren. Een uitnodiging dus aan alle jonge 
mensen, die mee willen werken aan een kerk voor de toekomst. 
 

                                                  door Frank de Heus, pastoraal werker 
________________________________________________________ 

 

Stand van zaken actie Kerkbalans      

 

Veel vrijwilligers hebben begin dit jaar meegeholpen bij 
het bezorgen en weer ophalen van de enveloppen bij de 
parochianen. Wij zijn deze mensen hiervoor erg dankbaar.  
Ook hier geldt dat wij samen een sterke geloofsgemeenschap vormen. 
Inmiddels is er een voorlopige telling gemaakt van de door de 
parochianen toegezegde bedragen. 
Dit komt uit op een kleine 90% van het voor 2023 begrote bedrag. 
Graag willen wij de parochianen danken voor hun bijdrage, met name 
vanwege de ook voor hen soms geldende moeilijke financiële situatie. 
 

Niettemin zijn er nog aardig wat parochianen die nog geen 
toezeggingsdocument hebben ingeleverd.  
Vriendelijk vragen wij deze mensen om dit alsnog te verzorgen. 
Desgewenst kan hierover ook een email worden gezonden aan: 
kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
graag met vermelding van uw naam en adresgegevens. 
 

Het toegezegde bedrag kan worden overgeboekt op 
 

IBAN: NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van: kerkbijdrage 
 

Uw bijdrage zal zeker helpen om onze geloofsgemeenschap door de 
huidige moeilijke tijd heen te loodsen. 
 

Jan Bulter, penningmeester Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2023: mensen op de vlucht 
 

Vastenactie is een jaarlijkse 
campagne van de katholieke kerk 
om geld in te zamelen voor mensen 
in nood. Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van 
mensen die op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een 
uitzichtloos bestaan.  
 

Wereldwijd waren eind 2020 meer dan 89 miljoen mensen op de 
vlucht, dat is 1% van de totale wereldbevolking! In 2022 raakten door 
de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. Verreweg 
de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio.  
 

Opnieuw beginnen 

Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun 
bestaanszekerheid. Zij staan voor de grote uitdaging elders een nieuw 
leven op te bouwen. Zoals in Zuid-Soedan, waar ruim anderhalf 
miljoen mensen ontheemd raakten door een gewelddadige 
burgeroorlog. Meer dan de helft van de bevolking heeft er niet genoeg 
te eten. Met wat hulp kunnen deze mensen hun eigen voedsel 
verbouwen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
 

Wat doet Vastenactie? 

Afgelopen jaar heeft Vastenactie zo’n 30.000 mensen geholpen hun 
voedselzekerheid te verbeteren. Zij kregen bijvoorbeeld zaden, 
planten, gereedschappen en advies over gezonde voeding en 
duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte 
gezinnen in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, 
waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen.  
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
 

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Dit kan zoals elk jaar met het bekende vastenzakje, dat u in dit Klöpke 
aantreft. De vastenzakjes kunnen bij de gastvrouwen in het 
parochiecentrum ingeleverd worden. 
 

Ook is het mogelijk direct aan Vastenactie te doneren  
 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag 

 

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en 
maak het bedrag over via iDEAL. 
 

De MOV-groep beveelt deze actie van harte aan. 
                                                           Anja Heerink 

http://www.vastenactie.nl
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Wie wil het kostersteam versterken? 

 

Stel je eens voor dat er geen koster (meer) aanwezig is.  
Dan sta je als kerkbezoeker letterlijk en figuurlijk voor 
een dichte kerkdeur. De voorganger van een kerkdienst 
zou onthand zijn.  
Een kerk zonder koster, dat werkt niet, dat kan gewoonweg niet…… 

 

Momenteel zijn er 4 vrijwilligers (Bennie Schasfoort, Gerard 
Hazekamp, Rudy ter Laak en Tonny Kamphuis) die in de H. Maria 
Geboortekerk de rol van koster vervullen. Bij toerbeurt nemen zij de 
taken op zich en vormen samen een (h)echt team. De kosters zien 
graag uitbreiding van het team. Er zijn namelijk enkele kosters die 
vanwege omstandigheden gas terug willen/moeten nemen.  
Misschien denkt u ‘’maar er zijn toch nog kosters?”  
Dat klopt, echter ook nu geldt: vele handen maken licht werk!  
Vandaar de prangende vraag: wilt u, lezer of lezeres, het kostersteam 
komen versterken? Het is wellicht lastig deze vraag nu al te 
beantwoorden vanwege de geringe informatie.  
Zowel Gerard als Tonny zijn graag bereid u informatie te verstrekken 
over wat het kosterschap inhoudt, wat het is om koster te zijn. 
Telefoonnummers: Gerard 06-121 396 51; Tonny 06-512 338 50;  
Rudy 053-5387934 en Bennie 053-5382017.  
Hopelijk reageren enkele personen positief op deze oproep, immers 
ook onze Geloofsgemeenschap Katholiek Losser kan niet zonder 
kosters (of andere vrijwilligers)! 
 

                     Namens de locatieraad en de pastoraatgroep Ad Willems 

________________________________________________________ 

Wie heeft palmtakjes (lees: buxus) ter 
beschikking t.b.v. Palmzondag? 

 

Het duurt nog enkele weken voor het Palmzondag  
(2 april a.s.) is. 
Maar nu al de vraag: heeft u misschien palmtakjes, 
dus buxustakjes, voor de kerk beschikbaar? 

Deze worden op Palmzondag gewijd en aan de 
kerkbezoekers uitgedeeld. 
U kunt de palmtakjes bij het parochiecentrum op werkdagen tussen 
10.00 en 11.30 uur bezorgen, of wanneer u daartoe niet in de 
gelegenheid bent, op de genoemde tijden telefonisch contact 
opnemen met de aanwezige gastdame. Tel: 053-5381224 
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Lente op de begraafplaats...een verzoek 

 

De Begraafplaatscommissie doet ook dit jaar weer 
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 die op het kerkhof 
aanwezig zijn. Dit werkt ook nog eens kostenbesparend!” 
Waardering en dank voor uw medewerking! 
 

                                                                 De Begraafplaatscommissie 

_______________________________________________________ 

 

Lancering Vastenapp ter inspiratie in Vastentijd 

 

Vanwege de vele belangstelling lanceren we ook in de 
komende vastentijd een groepsapp. Dit keer in het 
teken van ‘Omzien naar elkaar’.  
Het thema ‘Omzien naar elkaar’ is ontleend aan de 
synodale gesprekken die momenteel in onze 
parochies in Zuidoost Twente gevoerd worden.  
Via korte Bijbelteksten en korte reflecties daarop van 

pastores en parochianen hopen we jou, u, mooie gedachten mee te 
geven, waar je in het dagelijks leven iets mee kunt. Je ontvangt een 
appje op de zondag en op de laatste dagen van de Goede Week.  
Wil je de appjes ontvangen,  
stuur dan een appje naar pastor Frank de Heus, 06-300 988 33. 
________________________________________________________ 

 

Heilig spel. 
 

Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en 
spiritualiteit. Het is de oecumenische opvolger van de tijdschriften 
Vieren (rooms-katholiek) en Laetare (protestants). 
 

Het tijdschrift zal vijf keer per jaar verschijnen en losse nummers 
kosten € 8,50. 
Kijk binnenkort voor abonnementen en meer informatie over het 
tijdschrift op www.heiligspel.nl. 

http://www.heiligspel.nl
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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 het parochiecentrum van de H. Maria 
Geboortekerk en het Aleida Leurinkhuis 

Wanneer:  22 maart (H. Maria Geboortekerk). Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
 

                         Contact: pastor Carla Berbée en ds. Hennie Marsman 

_______________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 
 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
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  
H. 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 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 

_______________________________________________________ 

 

Aankondiging Sam’s kledingactie 

 

Zoals het zich nu laat aanzien vindt op 
zaterdagochtend 6 mei a.s. de kledinginzamelingsactie 
plaats.  
O.a. in de volgende editie van dit parochieblad kunt u t.z.t. meer 
informatie lezen. 
                                                                                            Ad Willems 
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Klik 

 

Theatergroep ‘sTOF, inmiddels een begrip, treedt 
op met de voorstelling KLIK op vrijdagavond  
10 maart en zaterdagavond 11 maart om 19.30 uur 
in basisschool de Wegwijzer, Sperwerstraat 1, 
Losser. De voorstelling op vrijdagavond is bedoeld voor (groot)ouders 
en leerlingen van groep 7-8. De zaterdagavond is bestemd voor 
iedereen. Duur: ongeveer één uur. Entree is gratis, een vrije gift is 
welkom. Opgave is nodig: ans.telintelo@mariavlucht.nl.  
 

Wat gaan we zien in KLIK? 

Een TikTok hier, een Snapchat daar, BeReal met je vrienden en fake- 
nieuws of echt nieuws? De telefoon zit aan onze hand vastgeplakt, we 
willen niks missen. Maar wat gebeurt er als iets onbedoeld VIRAL gaat 
en je te maken krijgt met lastige vloggers? Dat overkomt een stel 
vrienden waarover dit verhaal gaat.  
Theatergroep ‘sTOF vertelt een modern verhaal met humor en zang, 
waarin social media het leven bepaalt. Zegt het iets over onze status, 
over echte vrienden of over geloofwaardigheid. In dit verhaal maken 
we kennis met een heerlijk stel vrienden, een alleenstaande moeder 
en een hysterische oom.  
Wie zijn wij? Theatergroep ‘sTOF bestaat uit vijftien jongeren tussen 
11- en 23 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in de 
parochie Maria Vlucht.  
De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot 
nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al 10 jaar in een 
eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal. 
www.theatergroepstof.nl 
 

                                                             Namens ‘sTOF, Ans te Lintelo 

_______________________________________________________ 
 

Hoog bezoek bij het jongerenpastoraat 
Bij de introductie van wat het jongerenpastoraat in houdt zeggen we 
vaak: “Je ontmoet mensen die je anders nooit had ontmoet”. Dat geldt 
in bijzondere mate voor de gast die we op vrijdagavond 17 maart om 
19.30 uur in het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk in Losser 
ontvangen: de commandant van de Koninklijke Landmacht,  
Dhr. Martin Wijnen, Generaal. Hij komt een hapje mee eten en hij zal 
ons op een inspirerende manier over vrijheid en veiligheid vertellen.  
Je mag ook vragen stellen. We nodigen jou, jongere in het bijzonder, 
uit om dit mee te maken. Opgave is noodzakelijk: 
ans.telintelo@mariavlucht.nl 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
http://www.theatergroepstof.nl
mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
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Het lijdensverhaal – een verhaal over pesten. 
 

In de H. Maria Geboortekerk in Losser bieden we op 4, 5 en 7 april de 
interactieve expositie aan. 
Deze expositie bestaat uit 14 foto’s van 50 x 50 cm. 
Iedere foto heeft een verbinding met één van de staties uit de 
kruisweg. Met een routeboekje loop je in je eentje of twee aan twee in 
zo’n 40 minuten langs de foto’s. Bij sommige foto’s hoort een korte 
opdracht. De bovenbouw van de basisscholen hebben zich 
ingeschreven. Ze hebben hiervoor een tijdsblok gereserveerd. 
Op woensdag 5 april tussen 12.00 en 14.00 uur bieden we 
belangstellenden en parochianen de gelegenheid om deze expositie 
te bezoeken.  
U bent van harte welkom. Contactadres: ans.telintelo@mariavlucht.nl 

In de veertigdagentijd werken we 
aan de fundamentele relaties van 
ons leven. 
Aan de relatie met God, door te 
bidden. Aan de verbinding met 
anderen (ook de schepping) door 
meer te geven en minder te 
nemen. En aan de band met 
onszelf, door te vasten.  
Vasten is dat je jezelf onthoudt 
van eten en gemak. Wat gebeurt 
er dan met je? Wie ben je, als niet 
elk moment jouw zinnen 
geprikkeld en jouw behoeften 
bevredigd worden?  
Vasten is zien waaraan je vastzit, 
in eet- en consumptiegedrag, of 
ook door een houding die je 
steeds aanneemt. Het kan ook te 

maken hebben met seksualiteit. 
Vasten is jezelf onder de loep 
nemen.  
 

Jijzelf in het brandpunt, tot je de 
hitte van het ongemak voelt. Maar 
niet voor de bühne. Want dan kijk 
je naar hoe anderen je zien. Dat 
voedt ego en eigenbelang.  
Zuiver vasten doe je in het 
verborgene. Kijken naar jezelf 
voor alleen het oog van God.  
Om niet langer uit eigenbelang 
maar vooral omwille van anderen 
naar hen te kunnen omzien.  
En jezelf te geven: wie jij bent en 
wat je hebt. 
 

        Paul Daggenvoorde, pastoor 

Vasten 

Lourdesbedevaart Zuidoost-Twente 
 

De reis is van 27 april t/m 5 mei. U kunt zich nog inschrijven op: 
www.christoffelreizen.nl. Hier zoekt u op “drie in een parochie”.  
Op dinsdag 28 maart is er een kennismakingsavond in het 
parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede. 
Meer informatie: Ina Kuiper tel. 06-303 012 01 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
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Maria Geboortekerk Losser 
Zo 12 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 15 mrt 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 19 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 22 mrt 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor  
Zo 26 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
      (Mis XVIII, Greg.) 
Wo 29 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Palmpasen: 
Zo 2 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
     (Missa Breves Delibes, Greg.) 
Wo 5 apr 09.30 CV werkgroep  Dameskoor 
Witte Donderdag: 
Do 6 apr 09.00 GV viering Martinusschool 
  19.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 19.00 GV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    Kruisverering 

Paaszaterdag: 
Za 8 apr 20.30 EV parochievicaris Rekveld  Vivace, Paaswake 

Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
     (Mis Charles Gounod, Greg.) 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 11 mrt 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Za 18 mrt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Do 23 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 30 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Palmpasen: 
Zo 2 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Witte Donderdag: 
Do 6 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 15.00 GV parochievicaris Rekveld en werkgroep 

    Viering in park of kerk 

  20.00 GV werkgroep  Dynamique 

    JC Superstar 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 10 april 
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 

Zo 12 mrt 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
  19.00 GV werkgroep  Herenkoor 
    Lijdensverhaal 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Zo 12 mrt 10.00 CV past. werkster Berbée   Gemengd koor 
Za 18 mrt 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 26 mrt 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Palmpasen: 
Za 1 apr 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Zo 2 apr 10.00 OV ??? 

Wo 5 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
    Gezongen Lijdensverhaal 
Paaszaterdag: 
Za 8 apr 19.00 GV past. werkster Berbée  Liedwientjes 

    EHC Vuur en Water 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Tweede Paasdag: 
Ma 10 apr 10.00 EV pastor Kortstee  Op Toon 

__________________________________________________________ 

 

Bekleedt u met de nieuwe mens 
 

Brief voor de Veertigdagentijd 2023 van kardinaal Eijk 
 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

Tijdens het schrijven van deze brief voor de Veertigdagentijd 
2023 volgden de berichten uit het door aardbevingen getroffen Turkije en 
Syrië elkaar snel op. Elke dag werd het dodental naar boven bijgesteld en 
hoorden we hartverscheurende verhalen. Over mensen die wanhopig naar 
dierbaren zochten, terwijl de tijd wegtikte. Over families waarvan soms wel 
drie generaties in één klap omkwamen. De foto van de vader die de hand 
vasthield van zijn overleden dochter die nog onder het puin lag bedolven, is 
op ons aller netvlies gebrand. Hartverwarmend is dan ook hoe massaal en 
gul mensen geven voor de slachtoffers van de aardbevingen, onder andere 
tijdens de speciale collectes in onze parochiekerken. 
 

Dit is het eerste stuk van deze brief, u kunt de hele brief lezen op onze 
website: www.mariavlucht.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 11 februari is Jula Verbeek gedoopt. 
 

De hartelijke felicitaties voor de dopeling en ouders. 
 

Overleden 

 

Minie Snippert-Vaanholt     1928—2022 

Minie wordt geboren als één van de oudsten in een gezin van  
13 kinderen. Ze groeit op de boerderij in Lonneker op. Op 14-jarige 
leeftijd gaat ze werken in betrekking, dat ze ruim 16 jaar zal blijven 
doen. Dan ontmoet ze Johan Snippert met wie zij in 1957 trouwt.  
Zij worden de ouders van drie kinderen.  
Ze is gastvrij: ‘D’r ging er nig één de deur oet zonder een kop koffie’. 
Minie is een familiemens, die haar geluk kent, maar ook haar verdriet 
b.v. wanneer Johan in 2005 sterft na een liefdevol huwelijk van meer 
dan 48 jaar. 
Tot op hoge leeftijd blijft ze zelfstandig, maar tenslotte wordt ze 
opgenomen op de Oelermars, waar ze op woensdag 28 december j.l. 
overlijdt op bijna 95-jarige leeftijd. 
 

Diny Hengelman-Schildkamp     1937—2023 

Diny werd geboren in Enschede in een gezin van drie kinderen.  
Haar vader overleed toen ze nog jong was, wat betekende dat ze met 
13 jaar moest gaan werken in de textielindustrie en later in de 
linnenkamer van het ziekenhuis.  
Ze maakte kennis met Hennie Hengelman en ze trouwden in 1973.  
Diny was dol op muziek en heel creatief in handwerken. Ze had een 
aangeboren hartafwijking waarvoor ze al in 1971 werd geopereerd. 
Met medicijnen en later een pacemaker ging het beter, maar de laatste 
tijd kwamen er allerlei hartkwalen bij. Desondanks klaagde ze nooit. 
Na enkele ziekenhuisopnames kwam ze in Gereia te wonen, waar ze 
in de nacht van 6 januari is overleden. 
Op 11 januari hebben we in een uitvaartviering m.m.v. het Martinikoor 
afscheid van haar genomen. 
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Herwie Wiehink     1952—2023 

Herwie was een bedrijvige en drukbezette man. Uit de verhalen komt 
hij zo naar voren. Maar ook wat hij heeft nagelaten. Daar vertelden zijn 
kinderen over bij de afscheidsdienst op 12 januari in de H. Maria 
Geboortekerk. De drijfveer die onder alles lag wat Herwie deed, was 
wel de liefde. En de liefde zoals de apostel Paulus die beschrijft, is niet 
zo zeer ‘verliefdheid’, maar veel meer de brede waaier van: aandacht, 
vriendschap, betrokkenheid, vriendelijkheid, er zijn voor een ander, 
trouw blijven en vasthouden. Herwie was een man met passie, bij alles 
wat hij deed: kamperen, kippen fokken of zijn tuin onderhouden. Dat 
gaf hem ook rust. Met Marja was hij een hecht team. Door een heel 
kort ziekbed is dit team onverwacht snel uiteen gevallen.  
Herwie Wiehink is 70 jaar geworden. 
 

Leo Bartelink    * 28-06-1946   15-01-2023 † 

 

Berry Lussing     1959—2023 

Berry Lussing is op 25 januari overleden op een leeftijd van 63 jaar. 
Tijdens zijn afscheidsdienst was een midwinterhoornblazer met “ De 
oale roope” aanwezig. Berry was een vastberaden man die vele 
bijzondere dingen heeft bereikt en mogen doen in zijn leven. 38 jaar 
lang heeft hij als ambulante kok mogen koken voor vele gasten van 
het koninklijk huis. Nadat zijn diensttijd, met o.a. uitzending naar Vila 
Franka, bij de luchtmacht eindigde, is hij gestart met een bedrijf in 
kabelbinders, dat nu door zijn zoon word voortgezet. Als vervend 
motorrijder keek hij het liefst vooruit, maar een korte, heftige ziekte 
maakte van alle dromen een nachtmerrie. Zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen moeten nu verder zonder hem.  
Wij wensen hun veel sterkte. 
 

Trudy Weda-Gerritsen     1931—2023 

Trudy heeft in haar jeugd bittere armoede gekend en dat heeft haar 
creatief gemaakt en vindingrijk. De gebeurtenissen tijdens de oorlog 
hebben haar getekend. Aan Piet Weda had ze een goede partij. Trudy 
groeide uit tot de ‘moeder’ van de scouting in heel Losser. En dat bleef 
ook toen haar geliefde Piet wegviel. Het hele gezin heeft hierdoor 
gelukkige tijden beleefd. Trudy heeft uiteindelijk op half Losser gepast; 
ze had speciaal gevoel voor jonge kinderen en baby's. 
In de avondwake bedankten haar kleinkinderen haar voor: alle 
appelflappen, de liefde tussen oma en opa, haar harde werken, alle 
zelfgebreide sokjes en truitjes, alle opbeurende woorden en daden, 
alle attente verjaardagskaarten, voor haar doorzettingskracht om na 
tegenslag toch weer het leven naar zich toe te buigen. 
Trudy Weda is 91 jaar geworden. 
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Lucy Nijhuis-Smit     1932—2023 

Luci groeide op in een gezin van 10 kinderen. Haar vader had een 
viszaak en dit heeft mede haar leven bepaald. Na de oorlog leerde zij 
Jan kennen. In dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Luci bleef 
werken in de viszaak. Daarnaast maakte zij ook schoon in het 
gemeentehuis. Samen met Jan was ze vrijwilliger bij de kerk en in 
Maartens-Stede. Ook had ze de dagelijkse zorg voor haar moeder. 
Voor de vier kleinkinderen was zij een lieve oma. Overlijdens in haar 
familie in 2009 en in 2014 brachten veel verdriet. Ze ging verhuizen 
naar de Leurinkshof. Maar door het inleveren van gezondheid en de 
toenemende klachten van Alzheimer moest ze verhuizen naar 
Maartens-Stede en later Oldenhove. Daar is ze op 30 januari 
overleden.  
 

Maria Mistrate Haarhuis-Lenferink     1935—2023 

Maria groeide op als jongste in een warm en hecht gezin.  
Die geborgenheid was er ook in het huwelijk met Frans. Ze was vele 
jaren werkzaam bij de peuterspeelzaal “Roezemoes”. Ze kon goed 
met de kleintjes omgaan. Nadat ze met dit werk was gestopt kon zij 
nog meer tijd geven aan haar zes kleinkinderen. Een groot gemis was 
het overlijden van Frans en het afscheid nemen van dierbare 
familieleden. Door afnemende gezondheid werd het alleen wonen 
steeds moeilijker. Zo kwam ze tijdelijk te wonen op de Cromhoff in 
Enschede en tenslotte vond ze een plek in de Meulenhof in haar 
geliefde Tubbergen. Helaas werd haar gezondheid steeds slechter.  
Op 1 februari ontving zij de ziekenzalving en op vrijdag 3 februari is zij 
overleden.      
 

Betsy Bauma-Jochem     1949—2023 

Betsy wordt geboren in Oldenzaal. Het grote gezin Jochem is een 
liefdevolle plek om op te groeien. Tijdens de carnaval leert ze George 
Bauma uit Losser kennen. Ze trouwen en betrekken een huis aan de 
Lepelaarstraat. Het huwelijk blijft kinderloos, maar Betsy geniet van 
de vele neefjes en nichtjes. Als het werken haar te zwaar wordt doet 
ze een stapje terug. In het weekend maakt ze graag samen met 
George een autoritje en drinken ze een kopje koffie met een heerlijk 
stukje taart. De vakanties naar Oostenrijk zijn voor haar een warme 
herinnering geworden.  
In het nieuwe jaar wordt Betsy tot twee keer toe opgenomen in het 
ziekenhuis, het gaat niet meer.  
In de stilte van de ochtend slaapt ze op 13 februari heel rustig in. 
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Wie helpt bij het streamen (het uitzenden) van 
de kerkdiensten? 

 

Via het internet en het YouTube kanaal was het 
tijdens de coronaperiode mogelijk m.n. de zondagse 
eucharistievieringen vanuit de H. Maria Geboortekerk 
te volgen.  
Met dank aan o.a. Carlo van den Beld, Alphons Olde Benneker en 
Herman Smit. Zij zorgden voor de techniek en het tot stand brengen 
van de uitzendingen. Uit cijfers bleek dat de kerkdiensten via het 
internet vele kijkers hadden, met vaak een wekelijks gemiddelde van 
300 personen. 
Sinds vorig voorjaar is het weer mogelijk kerkdiensten lijfelijk bij te 
wonen. Reden om de uitzendingen te beëindigen. Carlo van den Beld, 
die vele uitzendingen verzorgde, gaf later aan dat het geen ideale 
combinatie was: zijn taken als organist en dirigent kwamen met het 
regisseren van de uitzending weleens in het gedrang. 
En nu? De kerkdeuren zijn weer geopend en kunnen de kerkdiensten 
weer fysiek bijgewoond worden. Toch zijn er parochianen (ook oud-

Lossenaren) die, om verschillende redenen, daarbij denkend aan 
gezondheidsproblemen of aan werkzaamheden, het prettig vinden om 
de Losserse kerkdiensten (thuis) op de computer of een iPad te 
kunnen volgen. Men ervaart dan toch -ondanks de fysieke afwezigheid
- een zekere -wellicht grotere- betrokkenheid.  
Reden, dat het parochiebestuur besloten heeft apparatuur aan te 
schaffen, die uitzendingen -het streamen- van de kerkdiensten in onze 
kerk mogelijk maken. Echter, deze apparatuur (denk aan bijv. een 
camera en laptop) moet bediend worden. U begrijpt: wanneer je de 
apparatuur hebt, maar niet de mensen die ermee werken, dan is de 
aankoop uiteindelijk een soort miskoop, maar vooral ook een 
teleurstelling. Het is goed om hierbij nog te vermelden dat -gedurende 
de coronaperiode- de gebruikte apparatuur eigendom was van Carlo. 
Nu de vraag waar alles omdraait: wie vindt het leuk en heeft 
affiniteit met het verzorgen van de opnames van de kerkdiensten 
in de H. Maria Geboortekerk? Wie wil helpen en meldt zich als 
vrijwilliger?  
Mocht je als belangstellende meer informatie wensen, neem dan 
contact op met Carlo van den Beld, tel. 06-246 035 80  
of e-mail: c.vandenbeld@gmail.com 

Namens de pastoraatgroep,  
Ad Willems, tel. 06-121 863 04  email: ad.willems@home.nl 

mailto:c.vandenbeld@gmail.com
mailto:ad.willems@home.nl
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Afscheid van een redactielid “vanaf het 
eerste uur”:  Willy Tenfelde. 
 

Het is nog niet alom bekend, maar met dit artikel 
verandert dit gegeven: Willy Tenfelde stopt als 
redactielid van ’t Klöpke. In 1992 stond hij aan de 
wieg van het parochieblad en nu -na 31 jaargangen en in de leeftijd van 
88 jaar- is het wel mooi geweest. Een goede aanleiding om met Willy en 
diens echtgenote in gesprek te gaan. 
 
Willy en zijn vrouw Leny (al meer dan 60 jaar getrouwd!) zijn opgegroeid 
in Drenthe en bewaren vooral aan Schoonebeek mooie herinneringen: 
Willy was er onderwijzer en verrichtte er voor de kerk het nodige 
(bestuurlijk) vrijwilligerswerk.  
De kerk was er in opbouw, aanvankelijk nog een houten gebouw in de 
periode dat zich in Schoonebeek een katholieke geloofsgemeenschap 
vestigde.  
In 1969 kwam het echtpaar in Losser te wonen, in de tijd “dat de spoorlijn 
er nog lag”. Willy werd als wiskundeleraar aangesteld bij de voormalige 
huishoudschool (LHNO). Beiden voelden zich al snel thuis bij de  
St. Martinuskerk, een moderne kerk waarbij sprake was van een grote 
onderlinge betrokkenheid. Dat laatste resulteerde er ook in dat Willy 
verschillende vrijwilligerstaken op zich nam, o.a. als lid van  het 
parochiebestuur, de parochieraad en als collectant. 
 
Medio 1992 signaleerden pastor Jacobs en zr. Astrid de groeiende behoefte 
de communicatie binnen de Losserse parochies en de kerk in Glane te 
verbeteren. Hiermee ontstond het idee van een parochieblad.  
Willy werd door zr. Astrid benaderd met de vraag of hij plaats wilde 
nemen in de redactie van het op te richten blad, bestemd voor de 
genoemde parochies. Hij reageerde positief op deze vraag, immers “ik 
moet aan deze wereld wat zien bij te dragen”. Samen met Karel Engbers, 
Herman Bourgonje, Tiny Spit en Ton Melcherts nam hij de uitdaging aan.  
Aanvankelijk verscheen het parochieblad bijna maandelijks, thans 
verschijnt ’t Klöpke achtmaal in het jaar.  
In de tijd dat computers nog niet gebruikelijk waren, was het vervaardigen 
van het parochieblad een hele toer: eerst moesten alle teksten getypt 
worden, dan moesten deze al knippend en plakkend gerangschikt worden, 
vervolgens op een moedervel ingebrand worden om tot slot gestencild te 
worden. “Een heel werk, waar je soms lange avonden mee bezig was. 
Maar het had zeker zijn leuke kanten.  
Zo kon het gebeuren dat pastor Jacobs, als hij laat op de avond 
terugkwam van een vergadering, de redactie nog aan het werk zag en 
hen dan een glaasje met een stukje kaas of worst aanbood”. 
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Hoe anders, tevens veel gemakkelijker, is vandaag de dag -met alle 
digitale mogelijkheden- het vervaardigen van het parochieblad. 
 
Zijn vrouw Leny noemt Willy een ‘taalpurist, iemand met groot taalgevoel’. 
Als redactielid redigeerde/corrigeerde hij (samen met de andere 
redactieleden) -waar wenselijk- de teksten; hij zorgde ervoor dat de -door 
voorgangers van avondwakes/uitvaarten of uitvaartleiders- aangeleverde 
necrologieën beknopt en enigszins gelijk van opzet werden.  
Op de achterzijde van het parochieblad is altijd een gedicht -passend bij de 
tijd- te vinden. “Eerder schreef Herman Bourgonje deze gedichten altijd 
zelf, ik neem ze over uit boeken of van het internet”,  zo meldt Willy. 
 
Willy herinnert zich nog de poging een kinderpagina in het parochieblad op 
te nemen, maar na een aantal malen strandde dit initiatief. Ook laat hij 
me nog de speciale jubileumeditie van het parochieblad zien, dat 
verscheen bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2017. Leuk en 
interessant om nog eens te lezen! Hierin staat o.a. de ontstaansgeschiedenis 
van het parochieblad vermeld; zo worden er ook een aantal herinneringen 
beschreven door personen die o.a. destijds bij de oprichting betrokken 
waren.  
Voor geïnteresseerden: op het internet kunt u deze editie nog steeds vinden. 
Dit geldt sowieso ook voor alle uitgaven van het parochieblad, te zien op 
de site van Maria Vlucht, dit tot enige verbazing van Willy.  
“Is dat zo? Dat wist ik niet. Ja, weet je, nadat het blad is samengesteld, dan 
zit de taak van de redactie voor dat moment erop”. 
 
In de loop der jaren bemerkt Willy dat het aantal betrokken parochianen 
om diverse redenen afneemt. Dat bemerkt hij bijvoorbeeld als bezorger 
van het parochieblad: ik breng het blad rond in de wijk De Pol; had ik 
eerder pakweg 30 adressen, nu nog maar 12.  
Willy blikt met voldoening terug op de periode van 31 jaar dat hij deel uit 
maakte van de redactie. Ik bewaar goede en leuke herinneringen aan de 
(samenwerking met de) oud-redactieleden, thans ook aan  
Hermine Snippert en Anja Heerink, de huidige redactieleden.  
 
Op mijn vraag of hij zich in de toekomst niet vervelen zal. “Nee, ik help 
Leny met huishoudelijke klusjes, heb mijn tuin en als het weer het toelaat 
ga ik weer fietsen”. 

 
Tot slot bedank ik Willy en Leny voor het gastvrije 
onthaal met koffie en gebak ( t.g.v. beider 
verjaardagen), voor het gesprek en wens hen voor de 
komende jaren geluk en gezondheid toe! 
 
                                                                       Ad Willems 
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Omzien naar elkaar met behulp van de ‘Kletspot’ 
 

Er komt er een nieuwe gesprekken-ronde aan met als thema  
“Omzien naar elkaar“. 
 

Vanuit het synodale proces is gebleken dat alle gesprekken unaniem 
het gevoel hebben gegeven van inspiratie, vreugde en voldoening, 
nieuwsgierigheid en zich gehoord voelen. 
 

Juist gezien de waarde en het grote enthousiasme willen we nu een 
nieuwe ronde gesprekken aanbieden. Het met elkaar in gesprek gaan 
als het eigenlijke proces van geloofsverdieping, om elkaar te 
inspireren. 
 

Veel mensen vinden het belangrijk dat er verband is tussen mensen. 
Men maakt zich bijvoorbeeld zorgen rond eenzaamheid, 
individualisering, verlies aan contacten, sociale omgeving.  
Vandaar dat is gekozen voor het thema “Omzien naar elkaar”. 
In gesprek hierover gaan kan op een heel laagdrempelige manier. 
Dat kan met een groepje mensen vanuit kerkverband, maar ook 
bijvoorbeeld op scholen, aan de keukentafel thuis met vrienden, in 
gezinsverband, met opa en oma of ...  zelf of met begeleiding. 
Mogelijk komt vanuit het gesprek een mooie spreuk, oneliner of tekst  
naar voren. Als die op een tegeltje gezet kan worden kunnen we de 
tegeltjes verzamelen en in de kerk laten zien.  
 

In elke parochie zijn, in februari en maart, kletspotten (met instructie) 
te leen en tegeltjes beschikbaar. In elke parochie zijn ook 
gespreksleiders en ambassadeurs, die een gesprek kunnen 
begeleiden. Doet u mee? 
 

De plekken waar de Kletspot is af te halen zijn: 
 Centraal secretariaat Franciscusparochie, Veldmaterstraat 61 

Haaksbergen. Ma-do tussen 9 en 11.30 uur, 053-5743929 

 H. Maria Geboortekerk Gronausestraat 4 Losser.  
Ma-vr van 10.00 – 11.30 uur, 053-5381224 

 Parochiesecretariaat in Enschede, Nieuw Schoolstraat 2,. 
Ma – do 9.30 – 11.00 uur, 053-4785306 
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Kinderkamp en tienerkamp 2023 

 

Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 
2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw 
plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
 

KINDERKAMP: Koning(in) voor een week 

Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om een 
land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) 
zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! Met het 
thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens het kinderkamp kijken naar 
verschillende verhalen uit de bijbel waar koningen en koninginnen in 
voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we 
spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer! 
 

Van 12 tot en met 17 augustus 2023 

Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 

Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: maximaal 30 

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters 

Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan is 
er een speciaal tarief van € 75 per extra kind  
(voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 

 

TIENERKAMP: Reis rond de wereld 

Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond de 
wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. 
Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en planten die 
onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te 
bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere 
uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? 
Meld je dan snel aan! 
 

Van 12 tot en met 17 augustus 2023 

Kampeerboerderij de Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 

Voor tieners van 13 t/m 16 jaar 
Aantal deelnemers: maximaal 30 

Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfschoten 

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan,  is er een 
speciaal tarief van € 95,- per extra tiener  
(voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 

 

Meer informatie over beide kampen via e-mail: 
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 

http://www.jongaartsbisdom.nl
http://www.jongaartsbisdom.nl
mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.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 5 april verschijnt,  
uiterlijk 20 maart 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 mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring  053-5384738, José Wijering  053-5385146 

of Gerard Munsterman  06-13190574 

 

Inleverdata kopij in 2023: 
Uiterlijk: 20 maart, 8 mei en 19 juni 
 

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

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. 
 

Colofon 



  

 

 

 

 

Een rijk man hield op Sabbat een feestmaal.  
Hij nodigde iedereen uit …... maar niemand kwam. 

 

Hij zei tegen zijn bedienden: Haal uit alle stegen 
blinden en armen en kreupelen hierheen. 

 

…………….. 
 

Zou het niet gek zijn als wij eens een feestje hebben, 
om een arme buurtgenoot mee uit te nodigen? 

 

Ingezonden door een parochiaan 


