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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 2020/2021: 
Uiterlijk: 4 januari, 1 februari, 8 maart 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2020/2021: 
20 januari, 17 februari, 24 maart 
 

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 
Pastoraal werkster Margot Dijkman 06-38903999  m.dijkman@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 is het jaar 1223. Franciscus 
van Assisi bevindt zich in Creccio, 
Italië, en vraagt zich af, hoe hij het 
Kerstverhaal met dat arme, 
behoeftige kindje Jezus, voor de 
arme en eenvoudige mensen in 
die regio open kan leggen. 
Franciscus bedenkt de eerste 
levende kerststal. En dat spreekt 
aan! Het fenomeen ging de hele 
wereld over, maar werd ook al 
snel geannexeerd en 
geperverteerd door bijvoorbeeld 
de rijke elite in Napels, die in hun 
huizen grote en rijk aangeklede 
kerststallen plaatsten. Franciscus 
zou ervan gegruwd hebben. 
Franciscus zag in die letterlijk 
arme Jezus namelijk een 
inspirerend voorbeeld van hoe wij 
alles in ons leven in Gods handen 
kunnen leggen. Franciscus leerde 
van Jezus de kunst van het 
loslaten. En ik geloof, dat wij ons 
de afgelopen maanden in die 
kunst hebben kunnen of moeten 
oefenen. Noodgedwongen 
weliswaar. De vanzelfsprekende 
omgang met elkaar was er niet 
meer. Fysiek contact werd 
afgeraden. De gang over de grens 
voor vakanties was ‘not done’. 
Sommigen verloren familieleden, 
vrienden of bekenden aan het 
virus. Afstand kwam in plaats van 
nabijheid. Scholen gingen soms 
geheel, tijdelijk of half dicht. Je 
zag je collega’s van werk niet 
meer. Jong en oud voelde zich 
beperkt. Dat was de negatieve 
kant van het loslaten. 

Toch was dat loslaten niet alleen 
maar negatief. We hebben de 
illusie moeten loslaten, dat we 
alles in de hand hebben; dat we 
alles vooruit kunnen vastleggen, 
zeker stellen, controleren. We 
hebben moeten leren leven bij de 
dag. We werden ons wellicht meer 
dan ooit bewust van onze 
verantwoordelijkheid voor onze 
medemens; dat onze vrijheid 
grenzen heeft, waar die de ander 
tekort doet of in gevaar brengt; 
hoe belangrijk het gewone 
menselijke contact is. We kregen 
meer tijd voor ons gezin, voor 
vader of moeder. We realiseren 
ons en waardeerden meer dan 
ooit het belang van school, van 
goede zorg, van een overheid die 
de solidariteit tussen mensen 
organiseert. Kleine tekenen van 
aandacht werden zeer op prijs 
gesteld. Het is de afgelopen 
maanden over onze menselijkheid 
gegaan.  

Kerstmis 2020: een nieuw begin! 
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Willen wij zorg hebben voor 
kwetsbare medemensen, voor 
ondernemers die in het nauw zijn 
gekomen, voor werknemers die 
hun baan verliezen, voor mensen 
die alleen komen te staan? Er is 
naast incidenten enorm veel steun 
gegeven en ook veel solidariteit 
geweest. Zal dat alles straks weer 
ondersneeuwen, als alles weer 
normaal wordt? Of kunnen we dat 
vasthouden? 

Kerstmis is het feest van de 
menswording van God; van een 

nieuw begin; van vernieuwing. 
Woorden die hol kunnen klinken, 
maar die ook inhoud en waarde 
kunnen hebben, als wij ze inhoud 
en waarde geven. Ik hoop dat 
deze Kerst 2020 voor u, voor jou, 
een nieuw begin markeert. Dat we 
een ontwrichtend jaar achter ons 
laten en met hoop het nieuwe jaar 
binnen gaan. Ik wens u, jou, een 
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar! 
 

Pastoraal werker Frank de Heus 

Waakzaam zijn, betrokken op toekomst. 
 

Op 22 november met het hoogfeest van Christus Koning van het 
Heelal sloten wij het Kerkelijk jaar af. Een jaar dat door 
omstandigheden die we allemaal kennen en ervaren zo anders is 
verlopen en gegaan. Met de Eerste Zondag van de Advent gaan we 
weer beginnen aan een Nieuw Kerkelijk jaar. Vol verwachting en 
hopend op toekomst mogen wij ons in deze periode weer 
voorbereiden. Voorbereiden op de geboorte van Gods Zoon. 
Emmanuel, God met ons. Jezus, Hij die redt. Meer als ooit hebben wij 
dat misschien wel nodig. Redding, iemand die met ons is en met ons 
meegaat. Het Evangelie roept ons op tot waakzaamheid. Op je hoede 
zijn, zo wordt gezegd. Maar ook betrokken zijn op elkaar zonder de 
ander te claimen, te bezitten. Elkaar ruimte te geven, niet omdat dit nu 
de praktijk van alle dag is in een anderhalve-meter-samenleving. De 
Advent, Adventus, dat Komst betekent wil voor ons christenen een tijd 
zijn van hoopvol uitzien. Uitzien naar Hem die onze uiteindelijke 
Toekomst wil zijn. Zien wij die toekomst in deze tijd van onzekerheid 
nog wel. Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem 
uit, zingt een Adventslied. Dat, ondanks alles, wij zo verlangend 
uitzien naar de hoopvolle tekenen van onze tijd. Vrouwen en mannen 
die op welke manier dan ook zich met hart en ziel inzetten om in deze 
tijd van onzekerheid toekomst te geven. Toekomst in Kerk en 
samenleving in zorg en aandacht naar elkaar toe. De profeet Jessia 
heeft hierin vertrouwen. Ik ga iets nieuws beginnen, het is al 
begonnen, merk je het niet. Dit Nieuwe wens ik u, jullie van harte toe. 
Een goede tijd gewenst op weg naar Kerst. Vrea en Good Goan.  
 

                                                    Pastor Willy Rekveld, parochievicaris  
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Kerstversiering 

 

Ondanks dat er dit jaar vanwege het coronavirus met 
Kerst slechts in beperkte mate vieringen kunnen worden 
gehouden, zal het kerkgebouw zowel van binnen als 
van buiten feestelijk worden versierd. 
Zoals gebruikelijk zal de kerststal weer met nieuwe 
creaties zijn te bewonderen. Ook het interieur zal met 
allerlei decoraties en bloemen in kerstsfeer worden 
gebracht. 
Dit zal in belangrijke mate door onze vrijwilligers worden 

uitgevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat u er geen spijt van zult hebben 
om tijdens de kerstdagen een bezoekje aan de kerststal te brengen. 
Om de hiermee gepaard gaande uitgaven te bekostigen vragen wij u 
ook dit jaar om een bijdrage voor de kerstversiering. Helaas kunnen 
wij dit jaar geen collectes in een vrijwel volle kerk houden. 
Als u in de gelegenheid bent om een kerstviering bij te wonen, of als u 
een bezoekje aan de kerststal brengt, kunt u uw bijdrage in de bus 
achterin de kerk deponeren. Ook kunt u uw bijdrage in een gesloten 
envelop in de brievenbus van het parochiecentrum deponeren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage over te boeken op 
IBAN: NL21 0337 3642 22 ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht 
onder vermelding van: kerstcollecte. 
Wij willen de gulle gevers hartelijk danken voor hun bijdrage. 
                                                                                       De Locatieraad 

________________________________________________________ 

 

WhatsApp-tekst ter bezinning in de Advent 
 

Waar kerken maar voor kleine groepen mensen 
open zijn, willen we dit jaar de mogelijkheid bieden 
op andere manieren toe te leven naar Kerstmis. 
Een van die manieren is via een WhatsApp-groep. 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren sprak dit veel 
mensen aan. We gaan dus op herhaling, maar nu 
voor de Advent. Als jij je hiervoor opgeeft dan krijg 
je gedurende de Advent op zon- en woensdagen, 
en de laatste dagen voor Kerst dagelijks, 
‘s morgens voor 9.00 uur het evangelie van de dag 
met daarbij een korte meditatie van één van de pastores of 
parochianen per WhatsApp toegestuurd.  
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Wij – het pastoraal team en medeparochianen – hopen je zo iets van 
onze inspiratie voor deze tijd mee te geven. Na Kerstmis wordt de 
WhatsApp-groep opgeheven. 
 

Doe je mee en wil je in de Adventstijd onze Appjes ontvangen, geef 
dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door  
aan Frank de Heus, 06 300 988 33. 
_______________________________________________________ 
 

Kerstvieringen voor de kinderen op 24 december 2020 

 

Wij hebben voor Katholiek Losser gezocht naar een 
creatieve invulling om gezinnen met kinderen op 
kerstmiddag te kunnen ontvangen. Want met Kerst mag 
maar een beperkt aantal mensen tot de viering worden 
toegelaten en moet je van te voren reserveren. In 
samenwerking met Vivace houden we twee alternatieve 
kerstbijeenkomsten op 24 december.  
Inloop vanaf 15.30 en 16.15 uur. Gezinnen met kinderen worden 
uitgenodigd om een rondgang door de kerk te maken. Bij de kerststal 
zal worden stilgestaan om daar even rond te kijken en iets te 
vertellen. Ook mogen de kinderen daar een kaarsje aansteken.  
Om 15.50 uur en 16.35 uur kunnen de kinderen naar het 
parochiecentrum gaan voor het kerstverhaal. Jammer genoeg kunnen 
volwassenen daar niet naar binnen. Binnen en buiten zullen we het 
gezellig maken met muzikale klanken en fakkels.  
Om tot een goede verdeling te komen, vragen wij jullie aan te geven 
op welke tijd 15.30 uur of 16.15 uur jullie willen komen.  
Graag ook het aantal kinderen doorgeven voor het kerstverhaal.  
Mail: losser@mariavlucht.nl  
of bel 053 5381224, graag voor dinsdag 22 december.  
 

Houd verder de media in de gaten en zie ook de website van Maria Vlucht. 
_______________________________________________________ 

Online kerstconcert van het Twents Capella Ensemble 

 

De uitzending is 25 minuten gevuld met 4-stemmige 
herenkoormuziek. Een midwinterhoorn zal de kerst-uitzending 
openen. Het repertoire bestaat uit bekende kerstmelodieën om een 
beetje een kerstgevoel te creëren.  
Uitzendingen zijn te volgen via Facebook en YouTube bij RTV 
Losser en Hallo Losser op kerstmiddag na 15.00 uur. Het zal ook 
Eerste en Tweede Kerstdag terug te zien zijn. 
                                                                      Veel kijk- en luisterplezier. 

mailto:losser@mariavlucht.nl
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Ingezonden stuk: “Heiligen” 

 

Het adres van de brief van Paulus aan de 
christenen van Filippi luidt: 
Aan de heiligen van Filippi. 
Wonen daar alleen heiligen of zou Paulus alleen 
christenen bedoelen? 

De gemeenschap van de heiligen, wat bidden we 
dat vaak.  
Gaat dat over Maria, Franciscus, Aloysius, 
Martinus, of over ons? Daar geloven we toch in. 
Soms hebben we daar moeite mee.  
En dan moeten we natuurlijk niet zeuren, maar 
eerlijk zijn dat we zelf er de schuld van zijn dat die 

gemeenschap HIER EN NU niet bestaat. Maar gelukkig staat er 
achter die zin: de vergeving van de zonden . 
Misschien zouden we daarmee kunnen beginnen om zo die 
gemeenschap dichterbij te brengen.  

Geloven ….. en doen. 
Elkaars zonden vergeven bv., want we roddelen wat af, of stelen  
(b.v. iemands goede naam), of ….vul  zelf maar in. 
Misschien kunnen we daarmee die gemeenschap ECHT dichtbij 
brengen, MET HOOFD LETTERS. 
 

                                                                                      Een parochiaan 

_______________________________________________________ 

 

Nog niet betaalde toegezegde kerkbijdragen 

 

Op dit moment heeft een aantal parochianen de 
toegezegde kerkbijdrage nog niet voldaan. 
Wij vragen deze parochianen vriendelijk om het 
toegezegde bedrag zo spoedig mogelijk over te 
boeken  
op IBAN NL24 RABO 0337 3217 79 ten name 
van  
R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van: Kerkbijdrage 2020 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 
 

                                                                   Jan Bulter, penningmeester 
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St. Maarten in coronatijd 

 

Elf november is traditioneel gezien de dag dat 
we het verhaal in de kerk vertellen van  
St. Maarten. Daarna gaat ridder St. Maarten te 
paard door het dorp Losser. Ondernemers 
geven het goede voorbeeld en delen snoep uit 
aan de kinderen die met St. Maarten 
meetrekken.  
 

Dit jaar is het programma aangepast. Kinderen 
tot en met groep vier uit heel Losser konden 
zich aanmelden voor het St. Maartenfeest 
2020. We ontvingen 26 kinderen in de kerk. Pastor Carla Berbée 
verwelkomde de kinderen en toen kwam St. Maarten binnen. Hij werd 
uitgebreid geïnterviewd. Hij is een ‘man van vroeger’ dat kon je goed 
zien aan zijn mantel/jas en zijn helm. Een van de kinderen zei het 
kernachtig: “Eigenlijk ben je al dood, hè”? De pastor benadrukte dat 
we het feest vieren omdat hij zulke goede dingen heeft gedaan, hij 
DEELDE zelfs zijn mantel. Hij is een groot voorbeeld voor ons. Een 
ander kind zei tegen St. Maarten: “Jij bent uit een sprookje, hè?”   
St. Maarten was verrast en kon dat alleen maar blozend beamen! 
(Een knuffel mocht niet!) 
 

In deze periode van het jaar zijn er verschillende feesten met lichtjes. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan Halloween, St. Maarten dus, 
Kerstmis, de jaarwisseling, het feest van Drie Koningen en Maria 
Lichtmis. Bij St. Maarten hoort een lampion. Daarom gingen we in 
twee groepen naar het parochiecentrum om een glazenpotje ‘om te 
bouwen’ tot zo’n lampion.  
 

We dronken een pakje sap, zongen samen het Twentse liedje en toen 
alles klaar was namen we nog een foto en kreeg iedereen nog een 
snoepzakje van St. Maarten. Om 16.00 uur werden de kinderen weer 
opgehaald door hun ouders.  
                                                                                      De organisatie.  

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 20 januari verschijnt,  
uiterlijk 4 januari inleveren/inzenden!!  
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Vol verwachting klopt ons hart 
 

Alles gaat dit jaar een beetje anders. De St. Maarten- 
en Sinterklaasintocht in Losser. Maar onze harten 
blijven kloppen voor december 2020.  
Onze creativiteit werd ook op de proef gesteld voor 
de Thomasviering op 28 november. Heidi en Rieti 
hebben in de inleiding passend verwoord waar veel 
mensen naar uitzien in december. In de lezing keken 
we met Maria uit naar de geboorte van haar Kind. Advent is 
begonnen. Het eerste kaarsje mag aan. En met de feestdagen 
samenkomen, kan het nu wel of niet met de jaarwisseling? Een 
PowerPoint ondersteunde het thema.  
In de H. Chaos, uiteraard corona-proof, waren weer mooie dingen te 
doen. Op een anker, teken van hoop, plakten we eigen teksten. Een 
kaarsje aansteken bij Maria, een gebedje schrijven of een kerstkaart 
maken, klaagbriefjes in de klaagmuur stoppen.  
Er waren ook nog eens goede gesprekken. We verspreidden het licht, 
de hoop, met lange kaarsen. We hebben de zang van vier leden van 
Vivace als heel verbindend ervaren.  
Het was fijn om zo weer bij elkaar te zijn.  
                                                                                      Thomas en co. 

________________________________________________________ 

Piet is er wel, maar komt niet binnen! 
 

Al vele jaren bezoeken de pieten van het JP de huiskamers in 
Zorggroep St. Maarten in Losser. U hebt hier vast al eens over 
gelezen of van gehoord. Dit jaar is alles anders. Daarom is er iets 
nieuws bedacht en gemaakt. Afgelopen donderdag 26 november 
hebben de Pietjes een film opgenomen.  
Vrijdagavond 27 november werden cadeautjes ingepakt. De film wordt 
samen met cadeautjes naar de ingang van ZSM gebracht. De 
technische dienst en de activiteitenbegeleiders nemen het aan en 

zullen het naar de bewoners en de zorgmedewerkers 
brengen. Zo willen we graag een bijdrage leveren aan 
‘het heerlijk avondje’ , een leuke herinnering ophalen.  
 

We hopen volgend jaar weer met de bewoners te 
zingen en plezier te maken.  
Zie ook www.mariavlucht.nl 
                                                                  Ans te Lintelo 

http://www.mariavlucht.nl
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Hoe staat de St. Martinuskerk ervoor? 

 

Een groot bord waarop de St. Martinuskerk te koop wordt aangeboden 
staat prominent in de inmiddels enigszins deplorabele kerktuin. Het 
kerkgebouw ziet er na 4 jaar leegstand evenmin erg florissant uit. Na 
het 50-jarig bestaan van de St. Martinuskerk en de St. Martinus-

geloofsgemeenschap werd in november 2016 de St. Martinuskerk 
gesloten. 
De St. Martinus en de  H. Maria Geboorte zijn opgegaan in de 
geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
Het kerkgebouw en de pastorie werden ter verkoop aangeboden. 
Het was de wens van veel voormalig parochianen en het bestuur van 
de parochie Maria Vlucht dat de St. Martinuskerk een functie zou 
krijgen met een maatschappelijk karakter zoals bijvoorbeeld een 
cultureel centrum en zo voor de Losserse gemeenschap kon worden 
behouden.  
Dat bleek echter niet eenvoudig: het kerkgebouw aankopen is één 
ding, maar er een sluitende exploitatie voor vinden is een probleem. 
Twee Losserse initiatieven daartoe leden schipbreuk. 
Nu staat het gebouw helaas min of meer te verpauperen.  
Inmiddels heeft het bestuur van de parochie Maria Vlucht contact met 
een projectontwikkelaar die appartementen wil realiseren in en 
rondom het kerkgebouw. Deze projectontwikkelaar onderhandelt 
momenteel met de gemeente Losser over een opfrisbeurt van de 
omgeving en de aankleding van het parkeerterrein tegenover de kerk. 
 

Nieuwe ontwikkelingen zijn daarom pas in 2021 te verwachten. 
 

                                                                Parochiebestuur Maria Vlucht 
________________________________________________________ 

 

Openingstijden voor het bezichtigen van de 
kerk en kerststal. 
 

Eerste Kerstdag van 11.00 uur tot 17.00 uur 
Tweede Kerstdag van 11.00 uur tot 17.00 uur 
Zondag 27 december van 11.00 uur tot 17.00 uur 
Houd u zich a.u.b. aan de 1,5 m afstandsregel  
 

Namens de locatieraad van de 
geloofsgemeenschap Katholiek Losser wensen wij u allen, 
ondanks de coronamaatregelen,  
gezellige feestdagen en vooral een gezond 2021. 
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Alle vieringen Maria Vlucht van 18 december t/m 24 januari 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Mededelingen: 
De doordeweekse vieringen op woensdagochtend zijn voorlopig in de kerk, 
dus niet in de dagkapel.  
De koren staan wel vermeld, maar of er gezongen wordt is afhankelijk van de 
coronamaatregeling. 
 

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

Maria Geboortekerk Losser 
Zo 20 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Boete en verzoening: 
Wo 23 dec 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  
    en parochievicaris Rekveld Dameskoor 
Kerstavond: 
Do 24 dec 15.30 GV past. werkster Berbée, Kerstverhaal, Vivace 

  16.15 GV past. werkster Berbée, Kerstverhaal, Vivace 

  19.30 EV pastor Visschedijk  Caeciliakoor 
Eerste Kerstdag: 
Vrij 25 dec 09.00 EV pastor Kortstee 

Zo 27 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 30 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Nieuwjaarsdag: 
Vrij 1 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Zo 3 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde   

Driekoningen: 
Wo 6 jan 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 10 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld   

Wo 13 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 17 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde   

Wo 20 jan 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 24 jan 09.00 EV pastor Kortstee 
 

Gerardus Majella Overdinkel  

Za 19 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Kerstavond: 
Do 24 dec 17.00 GV werkgroep  Dynamique 

  21.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Eerste Kerstdag: 
Vrij 25 dec 10.30 GV werkgroep  Kinderkoor 
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Zo 3 jan 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 7 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 14 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 16 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 21 jan 09.30 CV werkgroep 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Kerstavond: 
Do 24 dec 17.30 CV past. werkster Berbée  Gezinsviering 

  22.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Zo 10 jan 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Za 19 dec 19.00 GV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Kerstavond: 
Do 24 dec 17.00 GV werkgroep, Kerstspel  Lidwientjes 

  21.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Eerste Kerstdag: 
Vrij 25 dec 10.00 CV past. werker de Heus  Op Toon 

Tweede Kerstdag: 
Za 26 dec 10.00 EV pastoor Daggenvoorde  Mannenkoor 
Za 2 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Driekoningen: 
Wo 6 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Vrij 8 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 10 jan 10.00 CV past. werkster Berbée 

Za 16 jan 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 24 jan 10.00 EV pastoor Daggenvoorde 

__________________________________________________________ 

 

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 31 oktober is Huub Oude Wolbers gedoopt. 
De hartelijke felicitaties voor de dopeling en 
ouders. 
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Overleden 

 

Theo Wolswijk     1930 – 2020 

Theo is geboren in Utrecht., daar groeide hij op, ging er naar de 
ambachtsschool en de avondvakschool in elektrotechniek. Een 
vakman en zeer secuur in zijn werk. Theo leerde Dini kennen. Toen zij 
trouwden gingen ze wonen in Glanerbrug. In de zomer van 1965 werd 
hun dochter geboren. Hij was meer dan 25 jaar actief bij de Brugger 
Zangers. Door afnemende gezondheid van zijn vrouw werd er 
verhuisd naar een seniorenhuisje. Toen Dini was overleden bleef hij 
zelfstandig wonen, later in Maartens-Stede. Daar is Theo overleden 
aan de gevolgen van Corona. Theo was een fijne vader, maar ook een 
trotse opa voor zijn kleinkinderen. De geboorte van het eerste 
achterkleinkind mocht hij nog meemaken.  
Op 16 oktober was er een viering ten afscheid waarna de begrafenis 
volgde. 
 

Theo Hesselink     1953 – 2020 

In zijn geboortedorp Saasveld ontdekt hij zijn voorliefde voor het 
midwinterhoornblazen. Al op 15-jarige leeftijd maakt hij zijn eigen 
midwinterhoorn. Op de L.T.S. leert hij het vak van timmerman. 
Hij leert Miriam Olde Heuvel kennen en met haar deelt hij 40 jaar lief 
en leed. Het huis aan het Egbertink bouwt Theo vrijwel zelf geheel op. 
Trots staat hij langs de zwembadrand als zijn zoons daar hun 
wedstrijden zwemmen. Wat is hij trots op zijn kleinkinderen die de 
glimlach op zijn gezicht toveren als zij er zijn. 
Ruim viereneenhalf jaar geleden treft hem een ernstige ziekte. Steeds 
meer moet hij inleveren van wat hij eens zo goed kon en op dinsdag 
13 oktober haalt het leven hem in nadat hij volop heeft genoten van 
het leven. 
 

Leida Even-Droste     1929 – 2020 

Leida is geboren te Losser. Er was over haar een levensboek 
gemaakt. Het verhaal van kind, moeder, oma en omi, die al op jonge 
leeftijd de zorg voor anderen op zich moest nemen. Dat zij graag 
missiezuster had willen worden, maar daar viel niet over te praten. 
Haar kinderen waren haar trots, zij was voor hen een huis van 
gezelligheid. Na het overlijden van haar man en het toch lichamelijk 
achteruit gaan bleef ze optimistisch maar zei ook dat ze een mooi 
leven had gehad en gedeeld. Tevreden met het leven is ze op 21 
oktober in het bijzijn van haar kleinkinderen overgegaan naar dat 
nieuwe leven. Daarvan getuigde zij in wat ze had opgeschreven en 
uitgebeeld in haar levensboek. De uitvaart en begrafenis was op  
26 oktober. 
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Johan Bos     1932 – 2020 

Johan Bos werd geboren in Losser. Hij is ook altijd een Lossernaar 
gebleven .Hij was trots op wat hij in zijn leven bereikt had: zijn huis 
aan de Tulpstraat en zijn gezin, zijn werk bij van Heek en V&D, zijn 
vakanties en de volkstuin. Hij genoot van de natuur. Wandelen samen 
met zijn vrouw Trees en hun dochters en later met Mienie Meijerink. 
Hij vond het geweldig als hij een zeldzaam plantje zag, een ree of een 
roofvogel. 
Bewonderenswaardig was de manier waarop hij zijn Trees tot haar 
dood in 2010 heeft begeleid en daarna op de been bleef. Tot kort voor 
zijn dood heeft hij zelfstandig gewoond. De laatste drie maanden van 
zijn leven werd hij liefdevol verpleegd in De Meulenhof in Tubbergen. 
 

Riet Rake     1939 – 2020 

Riet werd geboren op 28 januari 1939 in Oldenzaal en overleed op  
22 oktober 2020 in Losser. Op 29 oktober is afscheid van haar 
genomen in het crematorium in Oldenzaal. 
Velen kennen Riet als een sociaal ingestelde vrouw. Ze stond altijd 
klaar voor familie, vrienden en kennissen, heel betrokken en 
behulpzaam. Maar ook was ze jarenlang actief als vrijwilligster bij de 
UVV in Losser en bracht ze tot het laatst toe ’t Klöpke rond in haar 
wijk. Het geloof was haar tot grote steun, in een leven waarin ze veel  
verliezen en tegenslagen moest verwerken. Het maakte haar tot een 
sterke vrouw en zo zal ze verder leven in de herinnering van velen. 
Een lieve, zorgzame vrouw is rustig ingeslapen. 
 

Robert Elferink     1963 – 2020 

Robert was een man van niet zoveel woorden, maar met een diepe 
verbondenheid met velen. Met zus en zwager en hun gezin, die in 
Drenthe wonen, was er elke week contact en waren betrokken bij 
elkaars wel en wee. Verbonden met een hechte vriendengroep, met 
wie hij samen Chinees at, op vakantie ging, fietste en hielp met  
klussen en verhuizen. Vrienden die naar hem omkeken en naar wie hij 
omkeek. Verbonden met zijn werkgever en collega’s. Een trouwe 
werknemer die er altijd was en Oos Robert genoemd werd. 
Verbonden met de buurt. Robert was er altijd voor iedereen met raad 
en daad, nog zoveel te doen, zoveel te geven. Heel onverwacht en 
heel stilletjes heeft hij zijn leven aan de Schepper teruggeven.  
Nog maar 56 jaar. 
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Bennie Huttenhuis op Bevers     1952 – 2020 

Bennie is geboren in Overdinkel. Hier groeide hij op en leerde hij wat 
het leven brengt aan mooie en minder mooie momenten. Hij trouwde 
met Annie en er werden twee zoons geboren. Wat was Bennie trots 
op zijn zoons. Door problemen met zijn gezondheid kwam Bennie in 
de WAO, maar hij bleef positief in de dingen die hij nog wel kon. Voor 
zijn kleinkinderen was hij een lieve opa. Trots was hij op zijn 
schoondochter. Bennie wist zich goed staande te houden in zijn ziek 
zijn, hij klaagde niet maar was er in de kleine dingen. In de maand 
september kwam aan het licht dat hij ongeneeslijk ziek was en op  
27 oktober is hij overleden. Op Allerzielen, 2 november, was de 
afscheidsviering. 
 

Johan Gervink     1935 – 2020 

Johan is geboren in Losser. Hij maakte de oorlog mee, een 
spannende tijd. Toen Johan trouwde met Jo Boerrigter gingen zij 
wonen in het ouderlijk huis van haar aan de Gildehauserweg. Hij 
heeft vele jaren gewerkt bij Van Heek in Losser. Er werden twee 
kinderen geboren. Johan kon uren in zijn schuurtje bezig zijn met het 
maken van mooie dingen. Toen zijn vrouw ziek werd zorgde hij voor 
haar en het gemis na haar overlijden was erg groot. De wereld werd 
kleiner maar wat genoot hij als zijn kleinkinderen op bezoek kwamen. 
Hij was een trotse opa. Afnemende gezondheid en de dingen niet 
meer kunnen doen waren voor hem zeer moeilijk. Diverse 
ziekenhuisopnames volgden en op 7 november is Johan overleden.  
Op 11 november was zijn afscheidsviering en begrafenis. 
 

Martin “Matje” Scheffer     1947 – 2020 

Matje groeide op in een gezin van 10 kinderen en genoot een fijne 
jeugd. Hij leerde Vronie kennen en daardoor kwam ook Roland in zijn 
leven. Ze trouwden in augustus 1972. Echter, in 1973 moesten ze na 
6 weken afscheid nemen van hun zoontje Patrick. Een dochter en 
Arjan werden geboren maar het noodlot had zijn sporen nagelaten. 
Voor Matje was familie alles. Een luisterend oor of een goed advies, 
de deur stond altijd open. Matje werd postbode en later startte hij zijn 
eigen klussendienst. 
In 2016 sloeg het noodlot wederom keihard toe. Binnen 9 maanden 
tijd moest hij afscheid nemen van Arjan en Vronie, een klap die 
eigenlijk niet te verwerken was. Toch vond hij de kracht en levenslust 
om door te gaan, maar na een afnemende gezondheid moesten we 
op 7 november afscheid van hem nemen.   
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Mia Welhuis-Pünt     1930 -2020 

Mia is geboren te Achterberg (Bentheim). Ze groeide op in de buurt 
van het klooster Bardel waar ze regelmatig de kerkdiensten bezocht. 
Ze leerde Bernard kennen in De Vereniging in De Lutte. Ze trouwden 
op 4 februari 1959 en gingen wonen aan de Irisstraat in Losser. Ze 
vond een baan bij het G.E.B. Mia was betrouwbaar, geïnteresseerd op 
een zeer breed gebied. Het geloof was belangrijk voor haar. 
In dat geloof ging zij ook graag naar Lourdes en Kevelaer.  
Met Bernard was ze 57 jaar getrouwd. Na het overlijden van Bernard 
in 2016 heeft zij haar leven weer op kunnen pakken. Ze bleef  
geestelijk zeer vitaal. Op 11 november werd Mia plotseling 
opgenomen in het ziekenhuis in Enschede en is daar op 13 november 
overleden. Op 19 november was de afscheidsviering en begrafenis. 
 

Annie Nellessen     1933 – 2020     
Maandag 23 november hebben we in kleine kring afscheid genomen 
van Annie Nellessen. Een groot deel van haar leven heeft ze vlak bij 
de kerk in Losser gewoond. Het geloof was ook haar houvast, want 
het leven was niet gemakkelijk voor haar. Ze was heel blij met haar  
2 dochters en later haar kleinkinderen. Maar er waren zware verliezen 
en dat heeft haar persoon getekend. Ze was altijd voor anderen in de 
weer, als een moeder voor 2 kleinkinderen. En in de laatste fase 
gaven haar 5 achterkleinkinderen het grootste plezier. Voor Ma en 
oma is het goed, maar Omi zal erg gemist worden. 
 

Wilfried Kok     1954 – 2020 

Wilfried wordt op 8 januari 1954 geboren in Losser en hij zal zijn hele 
leven in Losser blijven wonen. Hij is de jongste van 5 kinderen en al 
spoedig leert hij van zijn vader om alles zelf aan te pakken. 
Wie kent hem niet als de eigenaar van Hotel Marktzicht waar hij óf in 
de keuken te vinden is óf ’s avonds op de hoek van de bar. En daar 
wordt, mede op zijn initiatief, het Bruegheliaans Festijn geboren.  
Hij gaat jaarlijks op jacht met zijn vrienden. 
Samen met zijn vrouw zet hij de schouders onder zijn leven en onder 
het werk en beiden genieten van het samenzijn van meer dan 32 jaar, 
samen met hun zonen en schoondochters. 
Onverwacht treft hem fatale tegenslag en glijdt het leven op  
24 november j.l. uit hem weg. 
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De zusters van Overdinkel.  
 

Zo mogen wij zuster Castissima en zuster Leokorda 
wel noemen. Voor en van Overdinkel nu al meer 
dan honderd jaar zijn ze er de Dochters van O. L. 
Vrouw van het H. Hart. Nu deze laatste zusters 
vertrekken uit Overdinkel komt hier een einde aan.  
Dankbaar mogen wij zijn voor het vele goede werk 
dat de zusters tot stand hebben gebracht in het 
onderwijs, de gezondheidszorg in de wijk en 
daarbuiten.  
In de zorg en aandacht naar mensen toe.  
Eens begon het verhaal van zorg en aandacht, van 

nabijheid, in een klooster aan de Hoofdstraat nabij de Gerardus 
Majellakerk en eindigt het in het zusterhuis aan de Hoofdstraat nabij 
de Protestante Kerk.  
Dit typeert de zusters ten voeten uit. Ze waren er voor allen.  
Ruim zeven jaar mocht ik met de zusters wekelijks op dinsdagmorgen 
de Eucharistie vieren in hun huiskapel.  
Dankbaar voor alles, voor de dienstbaarheid, de betrokkenheid naar 
mensen toe mocht ik in de huiskapel met zuster Leokorda en enkele 
medezusters en gasten op het Hoogfeest van Christus Koning van het 
Heelal de Eucharistie vieren.  
 

In dankbaarheid naar al die zusters toe die meer dan honderd jaar 
een thuis vonden in Overdinkel. 
Maar meer nog waren zij een thuis voor eenieder die aanklopte.  
Het verhaal van de zusters werd zo het verhaal van Overdinkel en 
omgekeerd.  
 

Zondag 22 oktober vertrok zuster Leokorda naar het moederhuis in 
Tilburg. Zuster Castissima ging door omstandigheden enkele weken 
eerder.  
Dankbaar en met weemoed, zo zei zuster Leokorda, maar ook met 
vertrouwen laat ik, laten wij, Overdinkel achter, hopend dat ons 
verhaal, uw, jullie verhaal door gaat.  
Wij wensen de zusters vrede en alle goeds toe.  
Door het coronavirus een beetje in stilte maar met een oprecht hart, 
dankjewel zusters. Overdinkel is met ons, zo is de titel van het 
jubileumboek. Dat wij ons verbonden blijven weten met de zusters, de 
Dochters van O. L. Vrouw van het H. Hart en zij met ons.  
 

                                                  Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.   
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Aan allen die ons lief waren 

 

Met weemoed, schreef pastor Willy Rekveld, verlaten 
de zusters Overdinkel waar lief en leed gedeeld is 
met u allen.  
 

Wij gaan terug naar ons Moederhuis in Tilburg waar 
we weer heel welkom zijn. We mogen daar genieten van de jaren, die 
ons door de Heer nog geschonken worden.  
Bedankt voor uw vertrouwen. Wij zijn weg, maar Maria blijft als steun 
in moeilijke en vreugdevolle tijden.  
Voor de toekomst wensen wij u alle goeds of zoals wij zeggen;  
‘Good Goan’.  
Ons adres: Huize Notre Dame, St. Olofstraat 1, 5037 EP Tilburg. 
 

                                                       Zuster Castissima, zuster Leokorda. 
________________________________________________________ 

 

Communicanten geven voor Verjaardagsbox 

 

Op 6 november hebben Femke Hazekamp en Fenna Wijering het 
ingezamelde geld van alle communicanten van Losser overhandigd 
aan twee vrijwilligers van de Verjaardagsbox.  
Het was een mooi bedrag van €263,85.  
Een mooie foto van de overhandiging van de cheque vindt u op de 
website: www.mariavlucht.nl 
 

                                  Namens de ouders van de communicanten 2020 

________________________________________________________ 

 

Geen oliebollenviering dit jaar 

 

Op 31 december gaat de oliebollenviering niet 
door, dit in verband met het coronavirus. 
Hopelijk volgend jaar beter. 
 

Ook geen nieuwjaarsreceptie 

 

I.v.m. het coronavirus is er de eerste zondag van 
januari geen nieuwjaarsreceptie.  
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
 

                                         De Locatieraad 



20 

 

Wellicht herinnert u het zich nog. 
In de vorige uitgave van het 
Klöpke werd een oproep gedaan 
voor “huisbegeleider” voor 
vluchtelingengezinnen met een 
verblijfsvergunning 
(statushouders). 
Deze oproep trok mijn aandacht 
en de volgende dag belde ik de 
contactpersoon voor deze oproep, 
een ervaren huisbegeleider. 
Na een fijn gesprek besloot ik dat 
ik deze uitdaging aan wilde gaan.   
Maandag 2 november werden 3 
gezinnen verwacht in Losser. 
Voorafgaand aan deze datum 
moesten de huizen waarin zij 
kwamen te wonen, gemeubileerd 
en ingericht worden. Al het 
inventaris hiervoor was geregeld 
door stichting Palet, de 
professionele organisatie die o.a. 
in de gemeente Losser 
statushouders begeleidt bij de 
vestiging en integratie.  
De “handjes” werden door een 
aantal vrijwilligers (waaronder 
ondergetekende) geleverd. 
En dan is het 2 november, de dag 
dat ik als huisbegeleider kennis 
maak met “mijn” gezin.  
Samen met mijn man ben ik deze 
avond bij hen geweest. We 
werden gastvrij ontvangen door 
het gezin, bestaande uit vader, 
moeder, dochter en zoon.  
Voorafgaand aan dit eerste 
contact had ik de app “de Tolk” op 
mijn mobiel geïnstalleerd ; mede 

door deze goed functionerende 
app konden we ons aan elkaar 
voorstellen en een gesprek 
aangaan. 
Je realiseert je meteen tijdens dit 
eerste bezoek dat de gezinsleden 
getekend zijn door de heftige 
jaren die zij geleefd hebben in 
oorlogsgebied, alles hebben 
achtergelaten wat hen lief was 
(niet alleen materiële zaken maar 
ook familie) en een hele onzekere 
toekomst voor zich hebben.  
Dit in tegenstelling tot je eigen 
leven…wat ben ik dankbaar voor 
het leven dat ik leef samen met 
mijn gezin, familie en vrienden…
een kostbaar bezit.  
Maar ook kwam tijdens dit eerste 
bezoek al naar voren dat ze 
vertrouwen hadden in de 
toekomst, dat ze hoopten rust te 
vinden en dat ze met elkaar er 
alles aan wilden doen om van het 
huis dat hen toegewezen was in 
Losser een THUIS te maken. 
Ik vind het bijzonder dat ik deel 
mag uitmaken van hun nieuwe 
leven, dat ik hen mag helpen zich 
THUIS te voelen; het is fijn dat de 
gezinsleden, ondanks dat wat ze 
allemaal meegemaakt hebben, mij 
durven te vertrouwen en dat ze 
het geloof hebben dat voor hen 
een betere toekomst is 
weggelegd.  
Het geloof in God helpt hen hierbij 
en maakt hen sterk. 

Huisbegeleider gezocht……..en gevonden 
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Wandelen op de grens op de grens van Oud en Nieuw 

rond het thema ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’ 
 

De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen 
en velden rond Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het 
decor van deze wandeling op de grens van Oud en Nieuw o.l.v.  
Karel Tijhuis. 
Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het 
nieuwe jaar in? Met welke gedachten willen we verder? 

Tijdens de wandeling, die als thema heeft ‘Vol vertrouwen het 
nieuwe jaar in’, zullen we een aantal keren luisteren naar 
inspirerende (bijbelse) teksten rond dit thema. De natuur helpt ons 
daarbij om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad waarop we 
wandelen brengt ons letterlijk tot aan en over de grens…  
De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van 
ongeveer 6 kilometer. De wandeling wordt afgesloten met een 
eenvoudige broodmaaltijd. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Hebt 
u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in? 

Wanneer: 29 december, 13.00 - ca. 18.00 uur  
(max. 12 deelnemers!) 
Startpunt: Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, 
Brunninkhuisweg 3, 7662 PH Hezingen. 
Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop) 
Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich nog tot en met  
20 december aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl met 
vermelding van uw naam en telefoonnummer.  
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het parochiesecretariaat van 
Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook dan met vermelding van uw 
naam en emailadres. En uiteraard met hoeveel personen u mee wilt 
doen met de wandeling. 

De betrokkenheid en de hulp die 
ik van familie en vrienden ervaar 
is ook erg bijzonder ;  
van alle kanten bieden zij aan mij 
te helpen en verrassen ze het 
gezin met allerlei materiele zaken. 
 

We zijn nu een paar weken 
onderweg, er zijn al heel veel 
zaken geregeld, maar er moeten 
nog zeker net zoveel zaken 

geregeld worden.  
En leergierig als ze zijn, worden 
er ook al een aantal Nederlandse 
woorden gebruikt.  
Het woord dat ik het mooiste vind 
is: Bedankt, bedankt! 
Daar doe ik het voor. 
 

Allemaal fijne feestdagen. 
Mariët Withag  
Vrijwilliger stichting Palet 

mailto:secretariaat@lumenchristi.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 20 januari verschijnt,  
uiterlijk 4 januari 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   

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:  Rudy ter Laak   

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


  

 

 
Kerst in coronatijd 

 
In de kerk misschien geen plek. 

En ook bij elkaar niet. 
Toch tel je mee. 
God van alzo hoge 

heeft een waanzinnig verlangen naar mensen. 
Hij komt onder ons en rekent op ons. 

Als kind geboren 
legt God zichzelf 

en de menswording van anderen 
in onze handen. 

Of we ook in tel zijn! 
Moge ieder dat ervaren. 

Een klein gebaar, een fijne kaart 
een app-bericht, of telefonisch een groet. 

Je kunt soms niet vermoeden 
Hoe hartverwarmend goed dat doet! 

 

Zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar. 
 

Namens pastores, bestuur en secretariaat, 
Paul Daggenvoorde, pastoor. 


