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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
van de parochie Maria Vlucht 

 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden 
aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met  
Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com. 
 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de  
volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering, of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com. 
 

Inleverdata kopij in 2021: 
Uiterlijk: 14 juni, 9 aug, 27 sep., 15 nov. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2021: 
30 juni, 25 aug, 13 okt., 1 dec. 
 

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 
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Pinksteren: Schrijf mee aan het ‘Derde Testament’! 
 

Heel Nederland viert Pinksteren met een extra vrije dag, maar wat 
vieren we eigenlijk? Christenen sluiten de Paastijd af. ‘Pentakosta’, de 
vijftigste dag, markeert het einde van de Paastijd. Pinksteren valt op 
de zevende zondag na Pasen. Nog zo’n mooi getal. 
 

Ons christelijk Pinksterfeest is verbonden met het joodse wekenfeest, 
‘Sjavoeot’. Het is op Sjavoeot dat joodse gelovigen in Jezus 2000 jaar 
geleden de heilige Geest ontvingen. Met Sjavoeot begint het 
binnenhalen van de oogst. In de synagoge wordt het verhaal van 
Ruth, een echt oogstverhaal, gelezen. Men viert de ontvangst van de 
Torah, die wij – christenen – het Oude of Eerste Testament noemen. 
Dat ontvangen van die Torah door Mozes was echter geen eenmalig 
gebeuren. Dat ontvangen gaat alsmaar door. Er is ook een 
mondelinge traditie van uitleg ontstaan die zijn weerslag heeft 
gekregen in bijvoorbeeld de Talmoed. Dat vind ik wel een mooi 
gegeven, dat de traditie zich blijft ontwikkelen en ontvouwen. 
 

In onze christelijke traditie vieren we met Pinksteren, de gave van de 
heilige Geest. De leerlingen bevrijdden zich van de angst voor joodse 
en Romeinse gezagsdragers en hun soldaten, zetten de deuren en 
ramen open van de zaal, waar zij zich sinds de dood van Jezus 
hadden opgesloten, en gingen de straat op. Hun enthousiasme voor 
wat zij met Jezus hadden meegemaakt konden zij niet langer voor 
zich houden. Zij moesten erover vertellen. Zo gedreven waren zij.  
En dat gaat door tot op de dag van vandaag. 
 

We spreken binnen de kerk wel eens over het ‘derde testament’. Dat 
zijn al die verhalen, die mensen elkaar vertellen over hoe geloof in de 

boodschap van Jezus hun leven veranderd 
heeft en goed heeft gedaan. Dankzij hun 
inbreng lezen we oude teksten telkens weer 
opnieuw vanuit nieuwe invalshoeken en komen 
we tot nieuwe inzichten over hoe God met ons 
mensen omgaat, wat Hij ons geeft en van ons 
vraagt. Die levende traditie, overlevering, houdt 
kerk en geloof bij de tijd. Voor een levendige en 
daardoor aantrekkelijke parochie is het dus 
belangrijk om dat gesprek met elkaar te blijven 
voeren, ook als het soms moeilijk is door 
uiteenlopende visies 
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Zo kunt ook u meeschrijven aan dat Derde Testament. Gelukkig laat 
de Geest van Jezus zich niet temmen. Ook niet door ge- of verboden 
van hogerhand. Als we maar de taal van het hart blijven spreken. 
Want daarmee raken wij elkaar en verrijken wij elkaars leven. Ik wens 
u veel hartstocht en geestdrift toe. Houd uw gelovige gedachten niet 
voor uzelf, maar deel het met anderen.  
Want van mensen als u moeten wij – de kerk – het hebben. 
 

                                                          Pastoraal werker Frank de Heus 

_______________________________________________________ 

 

Gezocht: mannelijke of vrouwelijke hulpkoster 
 

Voor de aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een  
mannelijke of vrouwelijke hulpkoster. 
De te verrichten werkzaamheden bestaan onder meer uit: 
 

 Het openen en sluiten van het kerkgebouw op de daartoe 
aangegeven tijden 

 Het tijdig in gereedheid brengen van het kerkgebouw en 
 nevenruimten voor vieringen 

 Het bedienen van de lichtinstallatie 

 Het fungeren als gastheer of gastdame in en rond het 
kerkgebouw 

 

Voor meer informatie over deze 
functie en het werkschema, alsmede 
het aanmelden, kunt u telefonisch 
contact opnemen met  
Siny Morsink –  
telefoonnummer 06-20994300 – of  
per email: irishoeve@kpnmail.nl 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 
 

De Locatieraad 
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2021 

 

De opbrengst van de Vastenactie in Losser en Overdinkel is ondanks 
corona een succes geworden. 
 

Via de vastenzakjes werd tot nu toe een bedrag van € 1.219,76 
gedoneerd. 
 

De kinderen die de Eerste Heilige Communie doen brachten  
528,-- euro bijeen en de kinderen van de katholieke basisscholen van 
Losser en Overdinkel spaarden € 1.774,19. 
 

Dit is tot nu toe een totaalbedrag van € 3.521,95. 
 

Vastenzakjes die nog thuis liggen, kunnen tot eind mei ingeleverd 
worden in de brievenbus bij de Heilige Maria Geboortekerk. 
 

Tevens kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Vastenactie: 
 

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 

 

De MOV-groep dankt iedereen voor de inzet en de giften. 
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Kerkdiensten H. Maria Geboortekerk Losser 
Zowel de (zondagse) eucharistievieringen alsook de uitvaartdiensten 
in de H. Maria Geboortekerk kunnen vanaf 8 mei door maximaal  
75 personen (was 30 personen) bijgewoond worden.  
Het reserveringssysteem blijft nog wel gehandhaafd. 
Dit is mogelijk per e-mail: losser@mariavlucht.nl óf telefonisch op 
maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het 
secretariaat, tel. 053  5381224.  
 

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt vanaf  
8 mei een limiet van maximaal 75 personen.  
 

Om toch iedereen een kans te geven een zondagsdienst bij te wonen 
wordt aan de kerkgangers gevraagd niet wekelijks te reserveren, maar 
bijv. om de 2 weken. Ook wordt gevraagd bij gelegenheid van een 
misintentie -per familie- met hooguit 2 personen de eucharistieviering 
bij te wonen.  
 

De zondagdiensten zijn te volgen via het YouTubekanaal op de 
website www.mariavlucht.nl.  
 

Iedere woensdagochtend is er om  
9.30 uur een kerkdienst. Om deze bij 
te kunnen wonen is reserveren niet 
nodig.  
 

Kerkbezoekers wordt gevraagd een 
mondkapje mee te nemen en deze 
(alleen) bij het binnengaan en het 
verlaten van de kerk te dragen, zo 
ook de overige adviezen van het 
RIVM op te volgen. 
 

De website www.mariavlucht.nl 
biedt meer actuele informatie, 
waaronder de “Nieuwsbrieven” 
van het pastorale team en een 
overzicht van alle 
(doordeweekse) vieringen in de 
parochie Maria Vlucht. 
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ÉÉN jaar Livestream, een terugblik. 
 

Toen half maart 2020 alle kerken dicht gingen lag alles een paar 
weken hélemaal stil. Maar al tijdens de Goede Week in april 2020 
werden de vieringen hervat, alleen zonder kerkgangers. RTV Losser 
verzorgde 5 Livestreams vanuit de Maria Geboortekerk. Omdat ik als 
organist wel aanwezig was bij die vieringen, heb ik toen het voorstel 
gedaan om ook na Pasen de weekendvieringen te gaan 
Livestreamen.  
Weliswaar had ik dat nog niet eerder gedaan, maar omdat de meeste 
van mjn werkzaamheden toch stil lagen had ik alle tijd om mij daar in 
te verdiepen. Fotografie en videomontage zijn een hobby van mij en 
dat kwam nu heel goed van pas. 
Ondanks het ontbreken van bijna alle benodigdheden lukte het toch 
om al op 26 april een eerste uitzending te verzorgen, met niet meer 
dan een simpele laptop op een projectietafel als zowel: 1.Camera 
2.Microfoon 3.Regieprogramma 4.Streamingdevice en 
5.Controlemiddel. 
De beeldkwaliteit was laag maar de reacties waren wel enthousiast. 
Omdat in die tijd iedereen thuis ging werken en lessen volgen was er 
nergens in Nederland noch in de landen eromheen ook maar één 
webcam te koop, en die hadden we nou net nodig voor een beter 
beeld. Ik vond een alternatief in een Actioncam (die eigenlijk bedoeld 
is om sport capriolen vast te leggen). In de weken erna steeg het 
aantal mensen dat de vieringen via YouTube bekeek snel, er bleek 
dus duidelijk een behoefte te zijn. 
Met Pinksteren was een speciale uitzending. De mis van Mozart was 
al eens opgenomen door ons koorlid Bennie Elshoff.  
Die geluidsopname heb ik vervolgens voorzien van foto's en video's 
van de kerk zodat tijdens deze Livestream de kijkers zich toch een 
beetje in de kerk konden voelen. Het was een groot succes: vele 
honderden kijkers vierden Pinksteren op deze manier mee.  
Inmiddels is de uitzending ruim 1300 keer bekeken. 
Toen we begonnen was het idee dat het enige weken of maanden 
nodig zou zijn om deze uitzenduren voort te zetten. Inmiddels hebben 
we er na één jaar 74 uitzendingen op zitten die samen 32.500 keer 
bekeken zijn!! Dat is gemiddeld ruim 400 keer per Livestream. Ook 
toen kerkbezoek weer met een beperkt aantal kerkgangers mogelijk 
was bleven de Livestreams belangrijk. 
 

In de zomervakantie was Herman Smit (ook een koorlid) bereid om 
tijdens mijn afwezigheid de uitzendingen voort te zetten. 
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De laatste tijd zien wij ook een 
toenemende vraag om 
uitvaarten via de Livestream uit 
te zenden.  
Ondanks een beperkt aantal 
aanwezigen kunnen dan toch 
veel meer belangstellenden de 
uitvaart volgen. Voor de 
nabestaanden is het mogelijk 
om de video op een USB-stick 

te ontvangen zodat ze de beelden van uitvaart kunnen bewaren.  
Na enkele uitzendingen in Overdinkel en Lonneker heb ik geholpen 
om in beide plaatsen een eigen YouTube kanaal op te zetten. 
Inmiddels worden er op beide locaties regelmatig uitzendingen 
verzorgd. 
Het is de trouwe kijkers waarschijnlijk opgevallen dat de chat niet 
meer mogelijk is. Na enkele zeer ongepaste chatberichten (waaronder 
een link naar porno) heb ik besloten om de chatfunctie uit te zetten. 
Deze berichten kwamen uiteraard niet van parochianen, maar omdat 
de Livestreams openbaar zijn, kan iedereen iets posten. 
 

Een klein aandachtspuntje: de uitzendingen via YouTube zijn gratis te 
volgen. Wij proberen om zo weinig mogelijk kosten te maken. Maar 
om de Livestreams mogelijk te blijven maken is er toch wel geld nodig 
voor b.v. noodzakelijk materiaal. 
 

Ook loopt de kerk de collectegelden mis. Een kleine financiële 
bijdrage op: 
 

IBAN NL21 RABO 0337 3642 22 ten name van:  
R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van Livestream  
 

maakt het ons mogelijk om ook in de toekomst de uitzendingen voort 
te kunnen zetten en nog beter te maken. Tenslotte een oproep: ik 
verzorg ook nu nog steeds met veel plezier de uitzendingen. Omdat 
we noodgedwongen met slechts een klein groepje zangers in de 
vieringen mogen zingen is dat ook redelijk goed te combineren met 
mijn werk als organist/dirigent. Toch zou het fijn zijn als één of meer 
mensen zo nu en dan zouden kunnen bijspringen.  
Het is erg leuk werk en de waardering is groot.  
Wie komt het “TEAM LIVESTREAM” versterken?  
 
                                 Carlo van den Beld, organist/dirigent/livestreamer 
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Opgave Vormselproject Maria Vlucht 2021-2022 

 

Zondagmiddag 4 juli zal er van 
13.00 tot 16.00 uur in Losser 
een begin gemaakt worden met 
de voorbereiding van tieners en 
hun ouders op het ontvangen 
van het Heilig Vormsel. 
Inzet is een gezellige middag 
m.m.v. onze jeugdwerker  

Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar 
kennis maken. 
Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie.  
Het Vormsel wordt waarschijnlijk begin februari 2022 toegediend.  
 

Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die komend 
schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel . 
 

Hier vindt u ook het opgaveformulier en het programma.  
Opgave voor het project is mogelijk tot 20 juni. Neem bij vragen 
desgewenst contact op met pastoraal werker Frank de Heus, 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 
________________________________________________________ 

 

Eerste communicanten zetten zich in voor Vastenactie: 
 

De communicanten van Maria Vlucht hebben voor het goede doel van 
de Vastenactie € 528,- bijeengebracht voor kinderen in Zambia. 
Geweldig! In de vastentijd hebben ze middels een heitje voor een 
karweitje geld ingezameld met allerlei klusjes, zoals speelgoed 
opruimen, stofzuigen, lief zijn, nog wat meer lezen thuis, 
boodschappen doen, koekjes bakken en verkopen, bed afhalen, tafel 
dekken en opruimen….. 
In het Vastenactie-filmpje van Dennis zagen ze dat deze kinderen 
graag naar school gaan en een goede opleiding willen volgen.  
Voor dit opgebrachte bedrag kunnen ruim 13 kinderen een “terug-naar 
school” pakket met schooluniform, boeken en een schooltas krijgen. 
Dit pakket kost € 40,00 per kind. 
 

Communicanten, super bedankt voor jullie inzet. 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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De paaskaars als blijk van waardering voor Mariët Kortman 

 

Op de Eerste Paasdag, aansluitend aan de eucharistieviering in de  
H. Maria Geboortekerk, ontving Mariët Kortman de Paaskaars 2020. 
De paaskaars wordt jaarlijks -als blijk van waardering-  uitgereikt aan 
personen die op vrijwillige basis veel voor de Losserse 
Geloofsgemeenschap betekenen. Een voorbeeld is daarvan Mariët. 
 

Al vele jaren zet zij zich in voor een goed beheer van de 
ledenadministratie. Dat lijkt eenvoudig, en dat is het misschien ook 
wel, echter wanneer ongevraagd -in de loop der jaren vaker dan eens- 
van buitenaf nieuwe administratiesystemen opgelegd worden dan kan 
het een complexe aangelegenheid worden. En dat was het geval, zo 
sprak Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, haar toe. 
 

Jos: “Dankzij jouw volharding en doorzettingsvermogen wist jij de 
kinderziektes uit het systeem te halen en werd ‘Docbase’ een 
betrouwbaar systeem”. Mariët is eveneens betrokken bij de Actie 
Kerkbalans en administratie van de Kerkbijdrage. “We zijn je extra 
dankbaar, ook omdat je graag wilde stoppen met het vrijwilligerswerk 
en tóch aanbleef.  
Wat in de toespraak niet werd vermeld maar zeker benoemd mag 
worden, is dat Mariët ruim 10 jaar geleden de basis heeft gelegd (en 
meer) voor de digitale administratie van de R.K. Begraafplaats – 
destijds ook een hele klus. Met de woorden “Mariët, je hebt de 
paaskaars -meer dan wie ook- verdiend!” sloot Jos Morsink zijn 
toespraak af, waarna het applaus volgde.  
 

                        De Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
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Alle vieringen Maria Vlucht vanaf 15 mei 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Vanwege recente ontwikkelingen rondom corona is het liturgisch  
rooster onder voorbehoud.  
Kijk voor actuele informatie op www.mariavlucht.nl 
 

Maria Geboortekerk Losser 
 

Hemelvaart: 
Do 13 mei 09.00 EV pastoor Kortstee  koorgroep Caecilia 

 

Zo 16 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 19 mei 09.30 CV past. werkster Berbée 

 

Pinksteren: 
Zo 23 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

 

Wo 26 mei 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 30 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 2 juni 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 5 juni 16.00 GV parochievicaris Rekveld  doopviering 

Zo 6 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 9 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 12 juni 16.00 GV past. werkster Berbée  Schelpjesviering 

Zo 13 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 16 juni 09.30 CV past. werkster Berbée 

 

Eerste Heilige Communie groep 1 en 2: 
Zo 20 juni 09.30 EV pastoor Daggenvoorde en pw Berbée 

    Lidwientjes 

Eerste Heilige Communie groep 3 en 4: 
Zo 20 juni 11.30 EV pastoor Daggenvoorde en pw Berbée 

    kinderkoor Overdinkel  
 

Wo 23 juni 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 27 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

Wo 30 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 30 juni verschijnt,  
uiterlijk 14 juni inleveren/inzenden!!  
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Gerardus Majella Overdinkel  

 

Hemelvaart: 
Do 13 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Za 15 mei 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Do 20 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Pinksteren: 
Ma 24 mei 09.30 EV pastor Kortstee 

 

Do 27 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 29 mei 19.00 CV past. werkster Berbée 

Do 3 juni 09.30 GV werkgroep 

Zo 6 juni 09.30 GV werkgroep 

Do 10 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 12 juni 19.00 GV werkgroep  gezinsviering 

Do 17 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 19 juni 19.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Do 24 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 26 juni 19.00 GV werkgroep Dynamique(ook online) 
 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

 

Vrij 4 juni 10.00 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 13 juni 10.30 EV pastor Kortstee 

 

Jacobus Lonneker 
 

Za 15 mei 19.00 GV werkgroep 

Pinksteren: 
Zo 23 mei 10.00 EV pastor Kortstee 

 

Za 29 mei 19.00 GV werkgroep Mariaviering 

Wo 2 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld  

Za 5 juni 16.00 GV past. werkster Berbée Doopviering 

  19.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 13 juni 10.00 CV past. werkster Berbée 

Za 19 juni 16.00 GV past. werkster Berbée  Schelpjesviering 

  19.00 GV wekgroep 

Zo 27 juni 10.00 EV pastor Kortstee 

 

Voor reservering zie pagina 7 
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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 10 april hebben Max Tiemens en  
Joas Poel het Heilig Doopsel mogen ontvangen.  
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden 

 

Mini Bos-Eulderink     1935 - 2021 

Mini groeide op in een gezin van 5 kinderen. De eerste jaren van haar 
leven hebben, vooral door de oorlog, veel indruk op haar gemaakt.  
In 1959 leerde zij Nico kennen met wie zij in 1962 trouwde. De drie 
kinderen werden geboren en als moeder zorgde Mini ervoor dat de 
boel draaiende werd gehouden. Dienstbaarheid in zorgzaamheid was 
ze naar Nico en haar drie zoons. In haar vrije tijd las Mini graag. 
Breed was haar interesse hierin. Ze hield van gezellig samenzijn met 
familie en vrienden, KVV Losser, het Martinikoor en vakantie. Maar 
het meest genoot zij van haar kleinkinderen. Ze vond het prachtig als 
zij kwamen. Op 9 maart is Mini, thuis aan de Meidoorn, plotseling 
overleden. Op maandag 15 maart waren haar uitvaart en begrafenis. 
 

Jan Schreur     1935 - 2021 

Op donderdag 25 maart hebben we Jan uitgeleide gedaan.  
In een kort memoriam wordt hij beschreven door zijn zoon: 
Vader is de oudste uit een groot gezin, 9 broertjes en zusjes, het 
waren er veel. De hongerwinter heeft hem getekend. Het vroege 
verlies van zijn moeder, funest. Een aai over zijn bol, niet meer. 
Getrouwd met Tiny, op zoek naar warmte en genegenheid zijn wij, 
zijn kinderen geboren, 4 op een rij. 
Muziek was zijn leven. Een houvast in donkere dagen. 
Weinig pieken, vele dalen, hij gaf niet op. Aait vedan. 
Pas laat vond hij zijn weg terug. Zijn strijd is over. Zijn vuur gedoofd. 
Dankbaar voor zijn leven en na een kort ziekbed is hij van ons 
heengegaan. Overtuigd van het eeuwige leven, met de dood voor 
ogen zei hij, vastberaden: ‘Ik ga jullie voor’. 
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Sientje Eertman-Gras     1920 - 2021 

Sientje is geboren aan de Enschedesestraat. Ze groeide op in een 
gezin met 5 zussen en 2 broers. Ze trouwde met Gerhard Eertman en 
samen kregen ze drie zoons. Zorgen zat in haar aard. Aan de 
Wouwstraat zorgde ze voor haar zus Marie, en dat maakte mogelijk dat 
zij tot haar overlijden thuis kon blijven wonen. Haar grootste hobby’s 
waren zingen en koken. Tot het laatste toe heeft ze gezongen en naar 
muziek geluisterd. In 2008 werd ze opgenomen i.v.m. Alzheimer. 
Wekelijks hoogtepunt was de zondagochtend. Eerst naar de kerk, liefst 
met veel zingen. Daarna naar de Vicaryzaal voor advocaat met een 
taartje. Een liefdevolle verzorging heeft ze genoten op de Oelermars. 
Ze was hier dankbaar voor en dit verzachtte haar pijn.  
Sientje Eertman-Gras werd 100 jaar. 
 

Gerrit Jeunink        21-03-1928     † 24-03-2021 

 

Lies Schilderinck-Ernst     1931 - 2021 

Lies werd geboren in Beltrum. In een gezin waar veel werk moest 
worden verricht, in de winkel, café, maalderij en boerderij. Lies werkte 
het liefst buiten op het land. In 1957 trouwde Lies met Theo 
Schilderinck en verhuisden zij naar Losser naar de boerderij van het 
ziekenhuis. Vol toewijding en liefde was ze als moeder. Later voor haar 
klein- en achterkleinkinderen, ze was een lieve oma. Ze vond het fijn als 
zij kwamen en was belangstellend naar hen toe. Het overlijden van haar 
man Theo in 1997 bracht haar veel verdriet en het duurde een geruime 
tijd voordat ze weer wat levensvreugde kon ervaren. Liefde, 
dankbaarheid en vertrouwen, kenmerkte Lies die op 25 maart overleed. 
Voor haar was op 1 april de uitvaart en begrafenis. 
 

Miny Westenbroek-Keupink     15-02-1935      † 31-03-2021 
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Marietje Kraesgenberg-Luyerink     1928 - 2021 

Marietje is geboren te Overdinkel als oudste in een gezin van zes 
kinderen. Dit heeft haar gevormd tot een zelfstandige, maar bovenal 
een zorgzame vrouw. Zij ontmoette Johan Kraesgenberg en na twee 
jaar verkering trouwde zij met hem. Door samen hard te werken 
hebben ze de boerderij aan de Deppenbroekweg opgebouwd. Drie 
kinderen werden geboren. Later kwam er meer tijd voor andere 
bezigheden, zoals vakantie en uitjes. In 2010 verhuisden zij naar de 
Leurinkshof. Na het overlijden van Johan vond ze troost in bezoekjes 
van familie en vrienden en kon ze genieten van de kleine dingen van 
het leven.  
Zorgzaam en betrokken op alles is ze op 31 maart overleden.  
Haar uitvaart en begrafenis was op dinsdag 6 april.  
 

Franco Contu     1939 - 2021 

Franco wordt geboren op Sardinië. Samen met zijn ouders en broer 
wonen ze op een eenvoudige schapenboerderij. Franco gaat naar 
school maar mag helaas niet doorleren. 
Als Franco 24 jaar oud is gaat hij naar Nederland om te werken bij de 
Bamshoeve in Enschede. In 1964 leert hij Sinie Nijmeijer kennen en ze 
trouwen in 1966. Er worden drie dochters geboren. Franco werkt hard 
voor zijn gezin. Hij houdt van gezelligheid maar kan ook streng zijn. 
Hij geeft zijn kinderen de kans om een goede opleiding te volgen.  
Het samenzijn met de kinderen en later de kleinkinderen is belangrijk 
voor hem. 
De laatste jaren krijgt hij steeds meer gezondheidsklachten. Hij kan 
door de goede zorgen thuis blijven en is daar rustig ingeslapen. 
 

Frans Droste     1955 - 2021 

Het leven van Frans stond in het teken van zorg en aandacht naar 
mensen toe. Hij wist al vroeg wat hij wilde worden; verpleegkundige 
thuiszorg. Hij ontmoette de grootste liefde van zijn leven, Elise 
Oosterbroek, met wie hij in 1980 trouwde. Een dochter en een zoon 
werden geboren. Frans deed in zijn werk liefdevolle zorg uitgaan naar 
mensen die dat nodig hadden. Frans had ook een grote passie voor 
honden. De buldog was wel zijn favoriet en vele heeft hij afgericht. 
Frans werd ziek en de zorg die hij altijd naar anderen had doen uitgaan 
moest hij nu zelf ontvangen. Wat vond hij het fijn dat hij het huwelijk 
van zijn dochter nog kon meemaken en dat hij nog mocht genieten van 
zijn kleindochter. Op Witte Donderdag is Frans overleden.  
Op 8 april was voor hem de afscheidsviering en op 9 april de crematie. 
 

Rika Ruepert-Kempers     04-11-1931     †  11-04-2021 
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Graddie Meijer-Oelderink     1938 - 2021 

Graddie werd geboren in Glane. Ze groeide op in een liefdevol en 
warm gezin. Ze ging werken in de confectie. Graddie was een rustige, 
bescheiden en zorgzame, niet op de voorgrond tredende vrouw, die 
het gelukkigst was in haar eigen omgeving met haar eigen vertrouwde 
mensen om zich heen. Een van deze vertrouwelingen was Meindert 
waarmee ze op haar 31ste trouwde. De liefde was sterk en samen 
kregen ze drie zonen. Naast de zorg voor haar kinderen en later ook 
voor Meindert, had Graddie de zorg voor haar vrijgezelle broer 
Herman. Na het overlijden van Meindert in 2007 en Herman in 2018 
heeft ze zich dapper staande gehouden.  
Ze was een groot Mariavereerster.  
Na een afnemende gezondheid is ze op 10 april rustig uit het leven 
weggegleden. 
 

Gerard Bosz     1938 - 2021 

 

Toen jouw ogen sloten, 
is de zon langzaam ondergegaan 

 

In de Lutte is op 15 april in de avondschemering plotseling, maar heel 
rustig ingeslapen in zijn favoriete blauwe stoel, Gerard Bosz.  
Op 23 april hebben we hem voor eeuwig te rusten gelegd op het 
kerkhof naast de kerk. 
Hij ging werken als ambtenaar in Lichtenvoorde en later in Losser, 
waar hij ging wonen. Hier was hij ambtenaar van de burgerlijke stand, 
maar ook van militaire zaken en vreemdelingenzaken. 
Gerard was een echte gezinsman, die altijd klaar stond voor zijn 
vrouw en 3 dochters en later ook de 7 kleinkinderen. Met 57 jaar ging 
hij met pensioen om direct weer aan de slag te gaan als vrijwilliger, 
b.v. voorzitter van KBO-Losser. 
De laatste 5 jaar heeft hij in De Lutte gewoond. 
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Dageraad 
 

Nachtzwart is de hemel 
Het land is stil en slaapt 

Duizenden sterren 
Knipogen vanuit de verte 

 
Donker is de hemel 

en toch komt van ver weg 
En gevoel van verandering 

Met licht aan het eind 
 

Nog donker is de hemel 
Maar heel langzaam 

Komt van de verre horizon 
Eén streepje licht 

 
Lichter wordt de hemel 
De eerste vogels roepen 

De zon klimt langzaam 
Het land ontwaakt 

 
Kleurig is de hemel 

Het paars, oranje en roze 
Verkondigen de nieuwe dag 

Het leven start slaperig 
 

Licht is de hemel 
Stralend blauw omspant het land 

In de verte de eerste gouden stralen 
De ochtend is ontwaakt. 

 
12, 20  JOOTJE 
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Beste kerkgangers, 
 

Sinds kort krijgt een aantal nieuwkomers (wonende in 
Losser en omgeving) Nederlandse les in het 
parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk.  
De lessen worden verzorgd door Het Budak College.  
De cursisten wonen pas sinds kort in Nederland.  
Onze doelstelling is, dat we de nieuwkomers voldoende 
(taal) bagage meegeven, om zich te kunnen redden in onze 
maatschappij. 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die ons willen en 
kunnen ondersteunen tijdens de lessen.  
Waarschijnlijk zal er ook worden gevraagd om 1 op 1 met cursisten te 
werken. Hierbij zal dan de Nederlandse taal met hen worden 
geoefend. 
 

De lesdagen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag.  
De lessen zijn van 8.30 tot 11.30. 
Lijkt u dit leuk? Voor meer info kunt u bellen met: 
 

                                                       Circis Budak, tel.nr.: 06-30286361 

________________________________________________________ 

 

Paus Franciscus: Gebed om vrede. 
 

Geeft u ons de vrede, 
leer ons de vrede, 

leid ons naar de vrede. 
Open onze ogen en onze harten, 

en geef ons de moed om te zeggen: 
“nooit meer oorlog! 

Oorlog vernietigt alles.” 
Stort in ons de moed 

om concrete gebaren te stellen 

die vrede opbouwen …. 
Maak ons bereid te luisteren 

naar de kreet van onze medeburgers 

die ons vragen 

onze wapens om te smeden 

tot werktuigen van vrede, 
onze angst om te vormen 

tot vertrouwen 

en onze spanningen 

tot vergiffenis te maken. Amen 
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Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander 
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? 

 

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar 
zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).  
Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze 
bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen 
blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar!  
Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij 
heel goed gebruiken. 
 

Zij zijn er altijd voor de ander  
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 
Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in 
Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en 
andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn 
hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met 
jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun 
school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor 
zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg 
belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en 
missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen 
met u - voor hen. 
 

Samen voor onze missionarissen  
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun 
persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk 
zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere 
ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld 
ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland 
zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. 
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar 
missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. 
Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging 
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.  
 

www.weeknederlandsemissionaris.nl 
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111  

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl
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“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan 
je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme 
geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.” 
Pater Peter Daalhuizen 

 

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke 
hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik 
coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van 
twee wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”  
Susanne Beentjes 

 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?  
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen 
zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer 
op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie?  
 

Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel! 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 30 juni verschijnt,  
uiterlijk 14 juni inleveren/inzenden!!  
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 30 juni verschijnt,  
uiterlijk 14 juni inleveren/inzenden!!  



23 

 

 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: Henk Engbers 
 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Voorzitter: Jos Morsink   

Secretaris: Karel de Wals  

Penningmeester: Jan Bulter  

Gebouwen: Frans Raanhuis  

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
  
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  Jos Morsink   

Lid:  Gert Veger   
 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

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

 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl


  

 

 

De zaaier 
 

Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien, 

waar niemand een spoor van vindt. 
 

Er is geen verwachting van leven, 
tenzij in de dood van het zaad, 
wij moeten de aarde vergeven, 

dat zij ons sterven laat. 
 

O, zaaier, ga uit om te zaaien, 
de kiem waaruit leven ontstond, 

zo wijd als de winden waaien 

en maak ons tot moedergrond. 
 

 


