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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: 1 februari, 8 maart, 26 april 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2020/2021: 
17 februari, 24 maart, 12 mei 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een  
vervang(st)er te zorgen. 
Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen 
van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun 
contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke 
kandidaat of kandidate weet. 
 

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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In de leegte zitten.  
 

Het lange kerstweekend gaf mij 
gelegenheid te lezen in wat al een tijdje op 
de stapel lag. Zo las ik een schrijven van 
Erik Borgman, theoloog die telkens een 
eigen geluid laat horen. Hij zet 
vraagtekens bij het idee dat je in tijden van 
crisis moet aanpakken, daadkrachtig zijn en zo snel mogelijk met 
oplossingen moet komen. Want, zegt hij, er is dan vaak weinig of 
geen oog voor de moeilijkheden die er zijn en zo lopen we grote kans 
ongezien slachtoffers te maken. Hoe staan wij als kerk naast mensen 
‘in wat zij het moeilijkst vinden: in de leegte zitten en niets zinvols 
kunnen doen’, vraagt hij zich af. Vertellen wij ‘wees flink en pak aan’ of 
is er bij ons ruimte voor wat mensen bang maakt en onzeker?  
Willen we het horen en meevoelen?  
 

Ik moest denken aan gesprekken met mensen in rouw. Sommigen 
van hen vonden en kregen te horen: kom op, je moet verder, je hebt je 
(klein)kinderen nog. Maar ze waren nog zo verdrietig, zo lamgeslagen. 
De erkenning dat dit gevoel realiteit is en niet op een door ons vooraf 
bepaald moment over zal zijn, is pijnlijk én werkt bevrijdend.  
De tijd nemen en de ruimte geven aan hun levensverhaal is helend.  
Het brengt naast verdriet, vaak wat ook mooi en goed is in hun leven, 
weer aan het licht. 
 

Hoe kun je iets doen als je niets kunt doen, niet weet wat te zeggen 
en je geen houding weet te geven? In de kapellen van onze kerken is 
te zien hoe velen zich wenden tot Maria. Zij is, zegt Borgman, beeld 
van een kerk die kijkt met barmhartigheid, open is voor de genade en 
werkelijk voelt wat er gebeurt aan pijn, verlies, angst om ons heen en 
in onszelf. Zoals ik bij de Maristen leerde: aandachtig aanwezig zijn. 
Een kerk die weet dat alleen in en door de pijn van de wereld heen,  
de hoop aan het licht kan komen.  
 

We hebben de geboorte van Jezus gevierd. Hij is gekomen om te 
redden, om te genezen wie ziek is. Hij kwam waar we Hem niet 
verwachten. Waar niets was, bracht hij overvloed. Zo zal, schrijft 
Borgman, het ook zijn in deze crisis en in de toekomst.  
Wie als christen toekomst zoekt, raadt hij aan dat te doen waar je het 
niet verwacht.  
De leegte zal zich vullen. 
                                                     pastoraal werkster Margot Dijkman 
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Nieuws uit het jongerenpastoraat 
 

Iedereen zal begrijpen dat de activiteiten van het jongerenpastoraat 
zijn opgeschoven totdat het weer verantwoord is om bij elkaar te 
komen. Wat wel mogelijk is wordt ook aangeboden. Er zijn online 
kleine wedstrijdjes om met elkaar in contact te blijven. Het blijft ook 
mogelijk om met de begeleiders te whatsappen voor zomaar een 
praatje of met de vraag om hulp. 
 

Theatergroep ‘sTOF heeft een nieuw script klaar liggen en hiervoor 
oefenen ze zodra het weer verantwoord is. De voorstelling PUUR, die 
in april 2020 niet door is gegaan, wordt doorgeschoven naar  
Goede Vrijdag 15 april 2022. 
 

Bijzondere ontmoeting op 5 februari 2021. 
Elke keer geef ik aan dat je bij het jongerenpastoraat mensen ontmoet 
die je anders niet zo gauw zou ontmoeten. Dat geldt zeker voor de 
gast die we op 5 februari zullen ontvangen. Het is de commandant van 
de landstrijdkrachten Luitenant Generaal Martin Wijnen.  
Hij gaat met ons in gesprek over (on)vrijheid in ons dagelijks leven.  
Er zijn 25 plaatsen beschikbaar voor de jongeren en begeleiders uit 
ons JP. 
 

Het is duidelijk dat het een moeilijke tijd is voor jongeren. Ik hoop dat 
ze inspiratiezoekers zullen blijven en elkaar zullen terugvinden in de 
leuke activiteiten die we nog op stapel hebben staan. 
 

Blijf gezond. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Ans te Lintelo 

Coördinator jongerenactiviteiten 

Parochies Zuid-oost Twente 

 

Ans.telintelo@mariavlucht.nl,  
tel.: 06 30958689 

mailto:Ans.telintelo@mariavlucht.nl
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'Ik geloof' of 'Ik geloof het wel'? 

 

In januari willen we graag beginnen aan een  
16+-jongerengroep. Priesterstudent-stagiair  
Rik Ledoux en ik nodigen je uit voor een avond, 
waarop we kennis zullen maken met elkaar en in 
gesprek gaan over het thema: Wat weten we van 
God? Waar komt het idee vandaan dat er naast ons 
mensen, de dieren en de planten, een God bestaat, een God 
waarmee we kunnen praten? 

 

Wil jij graag andere jongeren ontmoeten en in gesprek gaan over 
geloof? Sluit je dan aan bij onze eerste bijeenkomst  
op vrijdag 22 januari van 19:00 tot 21:00 uur in de zaal bij de St. Jan 
(Haaksbergerstraat 251 in Enschede). Graag even aanmelden via 
ans.telintelo@mariavlucht.nl 
Ook als je deze eerste keer niet kunt, maar een volgende keer wel 
graag meedoet, kun je even mailen. Dan houden we je op de hoogte 
over het vervolg. 
Blijf gezond. 

Met vriendelijke groeten,                                                 Ans te Lintelo 

_______________________________________________________ 

 

Hulde aan 2 acolieten 

 

Met in achtneming van de regels van de R.I.V.M. zijn 2 acolieten in 
het zonnetje gezet. 
Eric ter Haar is al meer dan 50 jaar actief als acoliet en  
Martijn Fischer meer dan 35 jaar. 
 

Beide heren zijn oproepbaar bij speciale diensten zoals Kerst, Pasen, 
Pinksteren, Allerzielen en ook op de 
zondagen. 
Eric en Martijn werd op gepaste wijze een 
attentie aangeboden. 
 

Namens onze Geloofsgemeenschap 
Katholiek Losser danken we deze beide 
heren hartelijk.  
 

De locatieraad H.Maria Geboortekerk 

mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
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Actie Kerkbalans 2021 

 

Ten gevolge van de coronabeperkingen 
zal de actie Kerkbalans dit jaar geheel 
anders verlopen dan in voorgaande 
jaren. Hierdoor is helaas ook het 
traditionele luiden van de klokken in de 
Martinustoren op de derde zaterdag van 
de maand januari komen te vervallen.  
Wel wordt – ondanks de geldende beperkingen – alles in het werk 
gesteld om de gebruikelijke enveloppen in de tweede helft van januari 
bij de parochianen te bezorgen. 
Bij het weer ophalen van de enveloppen met de 
toezeggingsdocumenten vragen wij de parochianen om de geldende 
regels in acht te nemen, o.a. door anderhalve meter afstand van de 
kerkbalans-vrijwilliger te houden. 
In dit opzicht laten wij de keuze van het naderhand wel of niet ophalen 
van de enveloppen over aan de kerkbalans-vrijwilliger. Als deze het 
risico van besmet raken te groot vindt, kan zij of hij ervoor kiezen om 
de enveloppen bij haar of hem thuis in de brievenbus te laten 
deponeren. Dit zal dan op de envelop aan de betreffende parochianen 
worden vermeld. In het merendeel van de gevallen geldt dat deze 
parochianen binnen een straal van 1 kilometer van de kerkbalans-

vrijwilliger wonen.  
Desgewenst kunnen deze enveloppen ook in de brievenbus van het 
parochiecentrum worden gedeponeerd. 
Wij vertrouwen hierbij op de medewerking van de parochianen. 
 

Een ander punt is dat het voor de “administratie kerkbijdragen” 
onmogelijk is om de terugontvangen toezeggingsdocumenten vóór 
eind januari in onze administratie te verwerken. 
Dit heeft consequenties voor de parochianen die een 
incassomachtiging aan ons hebben afgegeven. 
In de regel vindt de maandelijkse incasso rond de 27e van elke maand 
plaats. 
Om van de actuele gegevens uit te kunnen gaan zal de incasso van 
de maand januari naar een later tijdstip worden verplaatst, 
waarschijnlijk in de maand februari. 
Dit heeft tot gevolg dat in deze maand dan twee incasso’s zullen 
plaatsvinden. 
Wij gaan ervan uit dat de betreffende parochianen begrip zullen 
hebben voor deze situatie. 
                                                                    Jan Bulter, penningmeester 
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Ingezonden 

 

Wat is belangrijk? 

 

Er zijn mensen die zich vreselijk kunnen opwinden als je (per ongeluk) 
een gat schopt in hun perfecte gazon, of knoeit op hun schone T-shirt. 
 

Dan lijkt het net of er een grote ramp is gebeurd. “Kijk toch uit 
stommeling” krijgt men dan te horen. Maar als er de andere dag een 
ernstige terroristische aanslag is, dan is men dat voorval al weer lang 
vergeten. 
Twee leerlingen van Jezus willen Hem volgen, maar een van de twee 
wil eerst nog even opruimen, afscheid nemen, huis verkopen en nog 
meer.  
De ander loopt meteen achter Jezus aan. Wie heeft het beste deel? 

Wat is dat “Rijk Gods” eigenlijk? 

 

Wil je ECHT achter Jezus aan, of eerst van alles doen? 

Hoe stel je je dat “RIJK GODS” voor? Is er een model van? 

 

Ik dacht van wel: mensen die bezorgd zijn voor elkaar.  
Soms is er echt Liefde, b.v. in een gezin, of gewoon op straat. 
“Liefde brengen”, is dat het “Rijk Gods” misschien? 

 

                                                                                     Een parochiaan. 
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E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 17 februari verschijnt,  
uiterlijk 1 februari inleveren/inzenden!!  

Ter bezinning: Driekoningen 

 

Woensdag 6 januari viert de kerk Driekoningen. Het feest gaat terug 
op het Bijbelse verhaal uit Mattheüs 2, dat zogenaamde ‘magioi’, 
magiërs, op zoek zijn naar de Messias (Dat het er drie, en koningen 
zouden zijn, staat dus niet in de Bijbel). Zij zagen een ster, komen 
aan het hof van de plaatselijke koning Herodes niet verder en vinden 
hun Messias uiteindelijk in Bethlehem. In een droom gewaarschuwd 
informeren ze Herodes niet en keren langs een andere weg naar huis 
terug. Die laatste zin vind ik altijd erg mooi: ‘Zij keerden langs een 
andere weg naar huis terug’, is heel herkenbaar. Godsontmoetingen 
laten je nooit onberoerd. Je verandert als je door God wordt 
aangeraakt. Ook je levensweg verandert. Wat dan uiteindelijk het 
‘huis’ is waar je thuiskomt? Misschien is het wel een ander ‘huis’, 
waar jij je thuis zult voelen, dan je eerder zelf bedacht had. De tijd 
waar we nu doorheen gaan, is schokkend voor veel mensen. 
Zekerheden vallen weg. Je moet jezelf misschien wel opnieuw 
uitvinden. Het zou mij niets verbazen als God daarin een rolt speelt. 
Als je hem toelaat! In de Bijbel zie je voortdurend gebeuren, dat 
mensen, door crises heen, aan mens-zijn en kracht winnen.  
Dat is het goede nieuws van het geloof! 
In delen van Duitsland hebben ze de goede gewoonte om met 
Driekoningen op deuren te schrijven: ’20 * C + M  + B + 21’.  
De drie letters verwijzen naar de drie koningen Caspar, Melchior, 
Balthasar, maar ook naar de spreuk ‘Christus mansionem benedicat’, 
‘Christus zegene dit 
huis’. 
 

Moge Gods zegen dit 
jaar ook op uw, jouw, 
huis rusten. 
 

Vrede en alle goeds! 
Pastoraal werker  
Frank de Heus 
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Alle vieringen Maria Vlucht 
 

Kijk voor actuele informatie op www.mariavlucht.nl 
 

Vanwege de lockdown zijn er geen vieringen in de kerken van  
Maria Vlucht. 
  
Wat wel doorgaat zijn de online kerkdiensten. Zo kunnen parochianen 
thuis een kerkviering bijwonen met hun eigen voorgangers.  
Via websites en eigen nieuwsbrieven proberen we parochianen op de 
hoogte te houden.  
Overigens kunnen we voor uitvaarten nog wel in onze kerken 
samenkomen. 
 

U kunt de zondagse vieringen volgen via: 
 

- Kerkradio 

 

- YouTube Maria Vlucht: 
elke zondag is er een viering vanuit de parochie MariaVlucht 
te volgen via YouTubekanaal:Parochie Maria Vlucht 
 

- Televisie: zondag om 10.00 uur: Eucharistieviering op NPO2 
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Wij van de redactie wensen u allen 
een gezond en gelukkig 2021 
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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 

 

Overleden 

 

Lies Wijnberg-Ebbing     1930—2020 

 

Lies wordt geboren in de Glane. Het bombardement in de Glane 
maakt ze van nabij mee.  
In 1947 leert ze haar man, Frits Wijnberg, kennen en in 1954 trouwen 
ze. Er worden drie kinderen geboren. Het is een gelukkig huwelijk 
waarin ze zorg draagt voor haar gezin. De klein - en 
achterkleinkinderen ervaren haar als een lieve, zorgzame en oprechte 
oma.   
Als haar man in 2005 overlijdt en dochter Nardy in 2008, brengt dat 
een zware tijd voor haar.  
Echter ze pakt de draad weer op en geniet van het wonen in  
De Leurinkshof. Als ze dit jaar door de coronacrisis allerlei 
beperkingen ervaart, verliest ze het plezier in het leven.  
Haar gezondheid gaat snel achteruit. Onverwachts is ze in het bijzijn 
van haar dochter overleden. 
 

Marietje Meijerink-Heidkamp     1932—2020 

 

Marietje Heidkamp werd geboren aan de Bethlehemsweg en groeide 
op samen met haar broer. Ze was ambitieus en had graag nog 
doorgeleerd, maar, zoals vaak in die tijd, was thuis op de boerderij 
haar hulp nodig. 
Ze leerde Herman Meijerink kennen en ze gingen wonen aan de  
Honingloweg. Er kwamen 5 dochters. Later kwamen er  
8 kleinkinderen bij, waar ze volop van genoot.  
In 1996 werd hun huis verbouwd en kwamen een dochter en 
schoonzoon bij hen wonen. Haar gezondheid ging achteruit, en ook 
het overlijden van haar man was een groot gemis, maar klagen deed 
ze niet. In het weekend volgde ze steevast via de kerkradio de 
kerkdiensten. Toen ze te horen kreeg dat ze corona had zei ze: “Het is 
goed zo”. Ze is thuis vredig ingeslapen, zoals ze zelf graag wou. 
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Bennie Bruinink     1945—2020 

 

Zijn dierbare koorvrienden van de Maria Geboortekerk schreven: 
     Na een leven van tientallen jaren ernstige fysieke beperkingen 
kwam voor Bennie een onverwacht sterven dat we niet hadden 
voorzien. 
Hij was een enthousiast en groot inspirator om het muzikale niveau 
van het koor te verhogen. 
We verliezen in hem een zeer goede vriend die we met veel respect 
zullen gedenken. 
 

Boven zijn rouwcirculaire lazen we: 
     Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig mens gedaan. 
Al jouw liefde heb je ons gegeven. 
Met die herinneringen zullen we verder gaan. 
 

Zijn zoon zei over zijn vader: 
     De hemel is een ondeugend varken rijker. 
Maar wat zullen wij, moeder, de kinderen en kleinkinderen hem 
missen. 
 

Lidy Agten-Greftenhuis     1946—2020 

 

Lidy wordt geboren in Losser. Op 15-jarige leeftijd gaat ze met haar 
moeder en zusje naar de confectie. Kort daarna leert ze Johan Agten 
kennen en in 1967 trouwen ze.  
Lidy is een lieve en zorgzame vrouw. Ze geniet van het  
gezinsleven maar doet daarnaast van alles. Ze werkt bij de  
Johma, op basisschool de Veldzijde, actief bij Slachtofferhulp, 
betrokken bij de bloemengroep van de Martinuskerk en later 
Oldenhove en met veel plezier als vrijwilligster bij de politie in  
Losser. In haar huis is ook nog plaats voor haar moeder die ze tot het 
einde van haar leven liefdevol opneemt in haar gezin.  
De kleinkinderen maken haar leven rijker en compleet.  
Samen met Johan geniet ze daarnaast van de vele vakanties op de 
camping. In 2003 wordt Lidy voor de eerste keer ziek.  
Ze blijft positief en zet haar schouders eronder.  
Als in 2020 door behandelingen haar spraak wegvalt en er meer zorg 
nodig is heeft ze het moeilijk. Johan en de kinderen zorgen voor haar.  
Ze raakt besmet met het coronavirus en haar situatie verslechtert  
snel. Na de ziekenzalving is ze thuis in de nabijheid van Johan en de 
kinderen rustig ingeslapen. 
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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 17 februari verschijnt,  
uiterlijk 1 februari 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 06-55156794   
 
 

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


  

 

 

Een nieuwjaar 
 

365 dagen! 
Om leed en vreugde te dragen 

neem iedere dag je deel 
alles bijeen is veel te veel 

benijdt men 't welzijn dat je draagt 
het is veel beter dan beklaagd 

365 dagen! 
Elke morgen mag men hetzelfde vragen 

gezondheid van 's morgenvroeg 

tot 's avonds laat 
Doe een vredeswens nu meteen 

dat doen we allen 

maar niet voor ons zelf alleen! 
 

 Viviane Claes - 


