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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: 9 aug, 27 sep., 15 nov. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2021: 
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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Het weekend van 26, 27 juni lezen 
we in de kerk een verhaal over 
twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). 
De ene is net twaalf jaar. 
Aanstonds zal zij een volwassen 
vrouw zijn; maar ze is er als de 
dood voor. Het dochtertje van 
Jaïrus is zij. Jaïrus is overste van 
een synagoge. Niet zomaar 
iemand dus. De eigen naam van 
het meisje horen we niet. Ze is 
‘het dochtertje ván’. En daar zit 
precies het probleem. Ze is 
‘dochtertje ván’, zoals je ook ‘de 
vrouw ván’ kunt zijn. Wie ben je 
dan zelf? Daar moet dit meisje 
nog achter zien te komen. Eerst 
moet zij sterven aan die naam, 
‘het dochtertje ván’, en vader 
moet haar leren loslaten. Hij houdt 
van haar. Dat is wel zeker. Hij 
smeekt Jezus zijn dochter de 
handen op te leggen om haar te 
redden, zodat zij zal leven. Maar 
door een oponthoud komt hij te 
laat. Ze is al gestorven. Althans, 
daar lijkt het op. Wat Jaïrus Jezus 
vraagt, doet Jezus niet. Hij legt 
niet de handen op. Dat is mogelijk 
al te vaak en te veel gebeurd. De 
beschermende hand van vader 
kan verstikkend werken.  

Jezus legt geen handen op, maar 
vat het kind bij de hand en spoort 
haar aan op te staan. Dat moet zij 
zelf doen. Opstand. Opstanding. 
Verrijzenis. Jezus nodigt het 
meisje uit om te gaan leven. Maar 
Jezus vroeg ook wat van de 
vader: geloof. Geloof, vertrouwen, 
in zijn dochter, dat zij dat zélf kan: 
leven. Daar had vader tijd voor 
nodig. Op het moment, dat het 
vertrouwen er is, kan hij haar vrij 
laten. Pas dan kan zij worden wie 
zij is. Misschien anders dan vader 
had gewild of voorzien, maar toch. 
Mogelijk met mooie verrassingen! 
 

Frank de Heus, pastoraal werker 
 

 

Pastorpraat: 
 

Vrede en alle goeds: je kind loslaten 
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'Laten we naar de overkant gaan', 
 

Laten we naar de overkant gaan 

zegt Jezus tegen zijn leerlingen;  
Hij zegt het aan het begin van de nacht. 
 

Om te leven voorbij óverleven moet je 

een overgang durven maken; 
levensbedreigend water durven oversteken. 
 

Je wordt een crisis vaak pas gewaar  
wanneer het duister invalt. 
Als je inziet dat je op een onplek bent, zonder uitzicht. 
 

Dat is ook precies het moment waarop je bevattelijk bent 
voor gevoelens van minderwaardigheid 

voor moedeloosheid, en doemdenken.  
 

In een crisis is altijd de angst  
het eerst en het meest indringend aan het woord. 
 

Dan moet een ander zeggen: 
'Laten we naar de overkant gaan'. 
 

Jezus stapt bij zijn leerlingen aan boord. 
Je gaat dus niet alleen; hij gaat mee. 
 

En hij neemt zijn vertrouwen mee, zijn geloof in God. 
Hoe kan het ook anders. Hij is vol van God. 
Daarom kan hij slapen als het stormt. 
 

De leerlingen niet.  
Schreeuwende angst houdt hen wakker: 
'Deert het u niet dat we vergaan'. 
Beeld van de mens die in crisis, denkt dat God er niet bij is. 
 

Geloof moet je steeds wekken. 
De leerlingen roepen Jezus wakker. Dat is gebed. 
 

Kortom: Niet uit angst, -al zul je vreselijk bang zijn- 

maar op het woord van Jezus naar de overkant gaan, 
in gebed, is hoe je ergens komt, waar je zult leven. 
 

                                                                  pastoor Paul Daggenvoorde 
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Goedendag 

Graag wil mij aan u voorstellen als nieuw lid 
van de locatieraad van de Heilige Maria 
Geboortekerk. 
Mijn naam is Angelien Schulten, ik ben 
getrouwd en trotse moeder van 4 kinderen. 
Al van kleins af aan ben ik verbonden met deze kerk. 
Op zaterdagavond met onze moeder naar de kerk, na mijn communie 
naar de kerk als lid van het Ceciliakoor. 
Hier ben ik lange tijd lid van geweest. 
Met het dopen van onze kinderen, kwam ik in aanraking met de groep 
van de doopvoorbereiding. 
Hier heb ik mij bij aangesloten en heb een tijdje meegedraaid. 
Helaas was het op een gegeven moment niet meer te combineren met 
mijn werk en ben ik gestopt. 
De volgende fase was de Heilige Communie. 
Onze oudste dochter deed de communie en hierdoor werd ik 
enthousiast om in de communiewerkgroep een bijdrage te leveren. 
Tot op heden zet ik mij hier nog graag voor in. 
Onlangs werd ik gevraagd of ik de doopgroep weer zou kunnen/willen 
komen versterken. 
Met het begin van het nieuwe schooljaar zal ik mij daar weer voor in 
gaan zetten. 
Tot slot werd ik gevraagd om lid te worden van de locatieraad van de 
locatie Losser. 
Nadat ik eerst even goed heb nagedacht over de werkzaamheden die 
op mijn pad gaan komen, heb ik besloten om de uitdaging aan te 
gaan. 
Ondertussen heb ik een aantal vergaderingen als secretaresse 
meegemaakt en het is een fijne groep waar ik in terecht ben gekomen. 
Aan alle kanten voelt het als een warm welkom en we doen het vooral 
samen. 
Dat maakte de stap voor mij enigszins makkelijker om definitief 'ja' te 
zeggen tegen deze functie. 
Natuurlijk hoop ik dat we als team een tijd vooruit kunnen, maar 
nieuwe aanwas voor de locatieraad is zeer welkom. 
Dus voelt u zich geroepen om wat te kunnen betekenen voor de kerk, 
schroom dan niet en trek rustig eens aan de bel voor vrijblijvende 
informatie. 
 

                                               Met vriendelijke groet Angelien Schulten 
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Kerkdiensten H. Maria Geboortekerk Losser 
De zondagse eucharistievieringen in de H. Maria Geboortekerk 
kunnen vanaf 8 mei door maximaal 75 personen bijgewoond worden. 
Voor uitvaarten worden 100 aanwezigen toegelaten  
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.  
 

Binnenkort verdere versoepeling Corona-maatregelen in 
kerken 

Er vindt nog overleg plaats tussen de kerken van het CIO en de 
Rijksoverheid. Op korte termijn verwachten we nieuwe 
afspraken in een extra brief naar buiten te kunnen brengen. 
 

 

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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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.  
Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal werker  
Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 
________________________________________________________ 

 

Ingezonden: Genade 

 

Genade! Wat is dat eigenlijk? 

Eigenlijk denk ik dat genade betekent dat je na een misstap opnieuw 
mag beginnen. 
Je kunt niet altijd even succesvol zijn; daar zijn wij mensen voor.  
Er gaat vaak iets mis, ondanks dat je het “goed” hebt geprobeerd.  
Er zijn bv. mensen, die over je praten; maar mag jij dan ook roddelen?
(over hen bv.) ? 

Als er iets gebeurt dat jij niet fijn vindt zou je dan zomaar kunnen 
vergeven?  
Krijg je dan een schuldgevoel, omdat je niet kunt 
vergeven? 

Want dat is natuurlijk genade geven aan de ander.  
Dat vindt God vast fijn! 
 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Langs 

 

Dagelijks komen veel mensen langs de kerk.  
Ik vraag me wel eens af, of ze geïnteresseerd zijn in de kerk?  
 

Zijn ze wel eens in aanraking gekomen met deze kerk? Kennen ze 
wellicht andere mensen die er komen? Weten ze wat ‘kerk’ kan doen 
voor een dorp of stad? Of zouden ze denken: “Dat hoge gebouw, met 
die hoge toren, vlak bij de bushalte, of waarbij je goed kunt parkeren, 
waarop je kan zien hoe laat het is, hoort bij een groep vooral oudere 
mensen, grijze permanentjes en petjes.  
Dat hoge gebouw is niet meer van nu, moeilijk om- en duur om te 
onderhouden. Er moet veel, er mag zo weinig”.  
Zouden ze dát denken?  
 

Dan zou ik willen vragen: ‘kom eens binnen voor één keer?’.  
Voel de rust van het baken in dorp of stad. Je mag best alleen komen 
kijken wat er te zien is. Ik wil je er wel over vertellen.  
Hoeveel mensen er in kunnen. En wat er te zien is. Waar die ‘dingen’ 
voor bedoeld zijn.  
Ik wil je ook wel vertellen over van wie dit grote huis is.  
Dat we er Zijn geboorte vieren, en ons laten inspireren.  
We luisteren naar muziek, we troosten elkaar.  
 

Ik wil je ook vertellen hoe op 
deze plek en vanuit deze 
gemeenschap geprobeerd 
wordt om bij de tijd, actueel, te 
blijven. Een nieuwe generatie 
kansen te bieden.  
 

Als je daar geen zin in hebt, 
drinken we samen gewoon een 
kopje koffie.  
Het gaat tenslotte om de 
ontmoeting.  
 

                      Ans te Lintelo 
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Alle vieringen Maria Vlucht vanaf 3 juli 
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 
 

Zo 4 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 7 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 11 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

Wo 14 juli 09.30 CV parochievicaris Rekveld 

Zo 18 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 21 juli 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 25 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

Wo 28 juli 09.30 CV past. werkster Berbée 

 

Zo 1 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 4 aug 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 8 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

Wo 11 aug 09.30 EV pastoor Daggenvoorde     

Zo 15 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  koorgroep Caecilia 

Wo 18 aug 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 22 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  koorgroep Caecilia 

Wo 25 aug 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 29 aug 09.00 EV pastor Visschedijk  koorgroep Caecilia 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

 

Za 3 juli 16.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

Zo 11 juli 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
 

Vrij 6 aug 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 aug 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 25 augustus verschijnt,  
uiterlijk 9 augustus inleveren/inzenden!!  
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Gerardus Majella Overdinkel 
  

Zo 4 juli 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 8 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 10 juli 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Do 15 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 17 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 22 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 29 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Zo 1 aug 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 5 aug 09.30 GV werkgroep 

Do 12 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 14 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Do 19 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 26 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 28 aug 19.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
 

Jacobus Lonneker 
 

Za 3 juli 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Op Toon 

Wo 7 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 18 juli 10.00 CV past. werkster Berbée 

Zo 25 juli 10.00 EV pastor Kortstee  Jacobusfeest 
Za 31 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
 

Wo 4 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 15 aug 10.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Zo 22 aug 10.00 EV pastor Visschedijk 

 

Voor reservering zie pagina 7 

 

___________________________________________________ 

 

Nieuwe foto op de omslag van het Klöpke 

 

De nieuwe foto, die u kunt zien op de omslag van dit Klöpke is 
wederom afkomstig van Andries Kuperus.  
Hiervoor onze hartelijke dank.  
 

We willen u vriendelijk vragen om ook in de toekomst mooie foto’s van 
de H. Maria Geboortekerk aan ons op te sturen. Wellicht komt deze 
volgend jaar op de omslag. 
                                                                                            De redactie 
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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 1 mei is Lucas ter Braak  
en op zaterdag 8 mei is Nora Scheffer gedoopt. 
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden 

 

Gerda Even-Smit     1940 - 2021 

Gerda werd geboren aan de Scholtinkstraat. Na haar schooltijd ging 
ze werken bij cafe Hut en later bij Van Dijk en Bootsma. 
Gerda was erg creatief en ze kon heel goed zingen. 
Bij het sporten ontmoette ze Julius Even, ze trouwden en gingen in 
Losser aan de Oldenzaalsestraat wonen. Ze kregen 3 kinderen en 
later 4 kleinkinderen. 
Hoogtepunt in haar leven was de vliegreis met het hele gezin naar 
Australië, waar de familie Even woonde. Ze genoot van uitstapjes, 
theater en musicals en natuurlijk de bijbehorende versnaperingen. 
Bewonderenswaardig heeft Gerda haar lange ziek zijn gedragen, en 
wat was ze blij en dankbaar voor de vele bezoekjes en de hulp die ze 
kreeg. Op 28 april heeft ze haar leven uit handen moeten geven. 
 

Geert Naafs     1928 - 2021 

Geert wordt geboren in Overdinkel.   
Op de kermis in Ochtrup leert hij Gerda Welzel kennen. Op 29 april 
1955 trouwen zij. Er worden vier kinderen geboren. Geert is een 
harde werker. Na zijn gedwongen ontslag geeft hij jarenlang dansles, 
werkt in de tuin, is lid van het Rode kruis, geniet van de natuur en de 
ritjes met de auto. Als Gerda ziek wordt zorgt hij vol liefde voor haar. 
Samen gaan ze naar Maartens Stede waar Gerda in 2018 overlijdt. 
Geert geniet van de vele bezoekjes. Hij is een trotse, zorgzame, lieve 
vader en opa. Hij voelt zich thuis in Maartens Stede en is actief 
betrokken bij vele activiteiten. Als hij corona krijgt gaat zijn 
gezondheid hard achteruit. In het bijzijn van zijn kinderen is hij rustig 
ingeslapen. 
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Herman Keur     1928 - 2021 

Herman is geboren te Losser. Op 5 april 1956 trouwde hij met 
Johanna Rohrink voor de wet en in 1958 voor de kerk. Er werden  
3 kinderen geboren. Het overlijden van dochter Jeanet bracht veel 
verdriet. Voor de kleinkinderen en achterkleinkind was hij een 
fantastische opa. Na het overlijden van Johanna in 2016 pakte hij de 
draad zo goed als hij kon weer op. De bezigheden die hij voordien 
deed kenmerkten zijn grote trouw. Het verzorgen van de graven van 
zijn dochter en andere familie in Losser, ja, zelfs in Overdinkel, het 
was hem dierbaar. Altijd op de fiets en altijd die glimlach die bij hem 
hoorde. Vriendelijk tot het einde toe is hij overleden op 7 mei.  
Op 11 mei was voor hem de crematieplechtigheid. 
 

Anita van de Wetering - Nijhof     1956 - 2021 

Anita wordt geboren in Losser.  
Ze krijgt een baan bij de Rabobank in Losser. Ze leert Han van de 
Wetering kennen en in 1981 trouwen ze en er worden 3 kinderen 
geboren. Een hecht gezin met een zorgzame en lieve moeder.  
In 2011 wordt Bart ernstig ziek. Als hij overlijdt is dat een groot verlies, 
dat iedereen op zijn eigen manier verwerkt. Toch breekt de zon  
voorzichtig door. Anita wordt oma van drie kleinkinderen. Ze is dol op 
deze drie jongens! In 2018 wordt Anita ernstig ziek, maar geneest. Het 
huis wordt verkocht en de plannen voor de toekomst liggen klaar. 
Helaas wordt ze opnieuw ernstig ziek en blijkt er geen genezing meer 
mogelijk. Op Moederdag moet ze het leven loslaten. 
 

Henny Nordkamp     1941 - 2021 

Henny werd geboren in Overdinkel en groeide op in een liefdevol 
gezin. Hij kwam te werken in de textiel waar hij zijn grote liefde Leny 
leerde kennen. Ze trouwden in 1966 en gingen wonen aan de 
Irisstraat. Er werden 2 dochters geboren Louise. In 1995 kreeg Henny 
een hartinfarct wat hem daarna beperkte in zijn kunnen. Ondanks zijn 
beperkingen genoot hij enorm van het gezinsleven en de natuur. Eerst 
kwamen de schoonzoons erbij en later volgden nog  
2 kleinkinderen waar hij enorm veel plezier aan beleefde. Tot op de 
laatste dag heeft hij genoten van de mooie dingen in het leven. Helaas 
stopte zijn leven plotseling op 14 mei 2021. Zijn uitvaartdienst en 
begrafenis hebben op 19 mei plaatsgevonden. 
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Henk van der Burg     1932 - 2021 

Henk wordt geboren in Arnhem. Op 17 jarige leeftijd volgt hij de opleiding 
tot zweminstructeur en wordt hij de jongste zwemonderwijzer van 

Nederland. Hij voelt zich aangetrokken tot de marine. Daar leert hij wat 
kameraadschap betekent: eens een marinier, altijd een marinier. 
Toch gaat hij uiteindelijk weer aan het werk als zweminstructeur, eerst in 
Ridderkerk en later in Losser. 
Henk is een fijne en zorgzame vader, een trotse opa en overgrootvader. 
In Losser is hij zeer actief o.a. in de gemeenteraad, als plaatsvervangend 
burgemeester en als babs. 
Na een welbesteed leven van 88 jaar is hij uitgeleide gedaan door zijn 
kameraden van het Contact Oud Mariniers en is hij bijgezet bij zijn vrouw 
Janke, in de nabijheid van zijn tweede liefde Greetje. 
 

Marietje Even-Huitink     1932 - 2021 

Marietje werd geboren in Lonneker. Op 14 jarige leeftijd moest ze gaan 
werken en zij werd strijkster bij een wasserij in Lonneker. 
Haar hobby was wandelen en met de wandelclub heeft zij diverse  
avondvierdaagsen gewandeld. Ook heeft zij 5 keer meegelopen met de 
vierdaagse van Nijmegen. 
Andere hobby’s waren naaien van kleding, houtbewerking, bloemschikken 
en zwemmen. Zij was lid van de plaatselijke EHBO en daarnaast jurylid 
en bestuurslid van de gymnastiekvereniging AGVL. In 2002 verhuisden 
Marietje en haar man Johan naar de dr. L. de Bruijnstraat. Het huis was 
dusdanig ingericht om hier gezamenlijk oud te worden. In deze buurt was 
het gezellig en indien nodig werd er voor elkaar gezorgd. 
Op 27 mei was voor haar het afscheid in de kapel van Oldenhove. 
 

Ans Kamphuis– Snippers     1945 - 2021 

Ans is geboren in Losser. Ze had drie zussen en een broer. Ze ontmoette 
haar grote liefde Jan met wie zij trouwde en ze gingen wonen in 
Oldenzaal, later in Losser. Toen de kinderen wat ouder waren was er 
meer tijd voor andere dingen. Erop uit met de fiets, vakanties en gezellige 
avonden met familie en bekenden. Helaas kon ze daar te kort met Jan 
van genieten. Hij overleed in 2005. Ondanks het verdriet pakte ze de 
draad van het leven weer op. Genoot van de kleine 
dingen en bij haar stond de koffie altijd klaar met 
wat lekkers. Ans was een super lieve oma voor 
haar kleinkinderen.  
Na haar afnemende gezondheid is zij op 20 mei 
overleden en op 28 mei was voor haar de uitvaart 
en begrafenis. 
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Minie Poorthuis-Bos     1934 - 2021 

Minie werd geboren als oudste dochter. In de oorlogsjaren was er veel 
armoede en werden kinderen vaak tijdelijk elders ondergebracht.  
Zo ook Minie, die bij een gezin in Saasveld terecht kwam. 
Na de oorlog leerde ze Broer Poorthuis kennen. 
Voor Minie waren haar broers en zussen erg belangrijk en ze genoot 
van de gezellige middagen die ze samen met haar zussen heeft 
gehad. Ook hield ze van mooie kleren en samen winkelen. 
Ook de kleinkinderen hebben leuke herinneringen aan oma. 
De laatste jaren ging de gezondheid van zowel Minie als Broer 
achteruit, waardoor ze genoodzaakt werden te verhuizen naar de 

Vicarystraat. Dankbaar was ze voor hun fijne en lange huwelijk van 
bijna 65 jaar. Jouw liefde en zorg zullen we nooit vergeten. 
 

Marietje Elshoff-ter Linde     1946 - 2021 

Marietje is geboren in Losser. Op 28 juni 1974 trouwde zij met haar 
grote liefde Jan Elshoff. Ze kregen vier kinderen. Marietje was zeer 
betrokken bij het boerengebeuren. Samen met Jan zorgde zij samen 
voor datgene wat hen ter harte ging, op de eerste plaats hun kinderen. 
Maar ook voor de kerk en de basisschool was Marietje actief. 
Kerkbalans, boekjes vouwen. Op school handwerk– en leesmoeder. 
De moestuin en bloemen waren haar grote passie.  
Voor de kleinkinderen was ze een super oma. Onverwachts kwam er 
een einde aan haar leven. Op zaterdag 29 mei vroeg in de ochtend is 
zij in haar slaap overleden. 
Op zaterdag 5 juni was voor haar de uitvaart en begrafenis. 
 

Minie Boerrigter-Kraak     1931 - 2021 

Minie werd geboren in Lonneker. Samen met haar man Johan, met 
wie ze 58 jaar getrouwd was, kreeg ze twee kinderen. Later kwamen 
er drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij. 
Minie was vooral een gezellige vrouw. Ze zag er altijd uiterst verzorgd 
uit. Na een tijd in de Leurinkshof te hebben gewoond moest ze  
worden opgenomen in Oldenhove. Geestelijk bleef ze helder tot de 
laatste dag. Vijf dagen na haar 90ste verjaardag is ze overleden. 
Ongetwijfeld heeft Mini zich gesterkt gevoeld door haar geloof. 
“Ik geloof dat het niet lang meer duurt, maar als ik dood ga, huil maar 
niet. Met zo’n leeftijd kun je alleen maar dankbaar zijn” Dat waren 
haar eigen woorden. 
Op 7 juni hebben we in kleine kring afscheid van haar genomen en 
haar te rusten gelegd bij haar man op het kerkhof. 
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De zunne  
 

Vedage is de zunne nich te zeen 
T gries van n hemmel zal winn'n 

Heur lecht is dr wa, heur waörmte nich   
Zee hef dr noe gin zin an 

 

Mangs kik de zunne dr efkes achterhen  
En loert zee tusken de wolk’n duur  

Mear t kierk’n slöt zich dan weer rap  
En  de zunne eare straal’n brekt of 

 

Mangs lik t ok prachtig boet'n  
Dan is ’t asof de zunne biej oons blif  

N hemmel blauw, de zunne lekker waarm  
Mear dan koomp dr weer n reag'nschoer  

 

Héél Mangs blif de zunne kats n heel’n dag! 
Dan maakt zee oons a vroow wakker  

N hemmel strak blauw en de zunne eare straal'n  
Schient tötdat n aomd ear in t berreke döt….. 

 
                                12, 20   JOOTJE 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 25 augustus verschijnt,  
uiterlijk 9 augustus inleveren/inzenden!!  
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Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie  
 

Dit najaar start de kerkelijke instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de 
oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties 
binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 
10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee 
weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de 
Haan 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris 
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.  
Tel: 06-49957318. E-mail:sintcaecilia@aartsbisdom.nl 
 

Zingende jeugd is slimmer! 
 

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia 
van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, 
jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. 
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. 
Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het 
lichaam, is zingen voor het brein. 
 

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van 
Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. 
De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor. 
 

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris 
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.  
Tel: 06-49957318. E-mail:sintcaecilia@aartsbisdom.nl 
 

Cantorcursus binnen ons bisdom 

 

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak 
cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de 
maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom 
met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. 
Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol 
zal blijven spelen. 
 

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden 
vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,- (inclusief 
lesmaterialen). 
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris 
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.  
Tel: 06-49957318. E-mail:sintcaecilia@aartsbisdom.nl 
 

 

mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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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 25 augustus verschijnt,  
uiterlijk 9 augustus inleveren/inzenden!!  
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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 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   

Secretaresse: Angelien Schulten-Bos 

Lid: Karel de Wals  

Penningmeester: Jan Bulter 
Gebouwen: Frans Raanhuis 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

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


  

 

 

Zomer 
 

Ik loof de Heer 

voor de mooie, zonnige 
zomerdagen 

 

 

't blauwe zwerk en de zon 

als een gouden medaillon 

wiens zuivere glans 

ieder liefhebbend hart mocht dragen. 
ik loof de Heer 

om die mooie, zonnige zomerdagen 

met 'n onweerswolk 

of regenvlaag die durfde plagen. 
voor een zomer 

die reeds vroeg in de lente begon 

ik loof de Heer 

voor die mooie, zonnige zomerdagen 

't blauwe zwerk met de zon, 
als een gouden medaillon 

 

Greta Casier 


