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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, Gronausestraat 222, 7581 CM Losser  053-5382063 

 

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

of Gerard Munsterman  053-5383849 

 

Inleverdata kopij in 2020: 
Uiterlijk: 3 feb, 16 mrt, 27 april, 15 juni, 10 aug, 5 okt, 30 nov. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2020: 
19 feb, 1 april, 13 mei, 1 juli, 26 aug, 21 okt, 16 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 
Pastoraal werkster Margot Dijkman 06-38903999  m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 
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9 24 feb-1 maart pastoraal werkster Berbée    06-41252558 
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Geluk! 
 

We zijn het nieuwe jaar begonnen, 2020. De eerste twee decennia in 
het tweede millennium van onze jaartelling kunnen we overzien. 
Rondom de jaarwisseling werden ze uitgebreid becommentarieerd. 
Hoe gaat het met ons? Immers, de tijden dat zijn wij zélf. Vanuit de 
politiek en bij monde van de koning horen we dan dat samenleven niet 
is om louter te consumeren en op te eisen. Samenleven moeten we 
samen dóen. De gemeenschap waar we steun en levenswarmte 
zoeken, is er alleen als we er zelf aan bijdragen.  
 

Hoe gaat het met ons? We leven in één van de állermeest welvarende 
en veiligste landen ter wereld.  En tegelijk weten we niet goed wat we 
moeten, als we ons ongelukkig voelen. De generatie die sinds 2000 is 
geboren verbindt dat kennelijk met falen en mislukking. Tenminste, 
dat maak ik op uit de toespraak van de koning.  
 

Hoe gaat het met ons? Zijn wij misschien steeds minder gewend om 
te dealen met gevoelens van teleurstelling; als niet alles meteen op 
orde en beschikbaar is, als we zelf niet meteen goed en geslaagd in 
staat zijn tot van alles?  
 

In de kerken zeggen we vanuit ons christelijk geloof, dat ons bestaan 
nu eenmaal nergens en nooit volmaakt kan zijn. We leven niet in een 
aardsparadijs, en nog niet in de hemel. Een mens moet leren dat te 
accepteren. Of deftig kerkelijk gezegd: zich ermee te verzoenen.  
 

Geluk begint bij de erkenning van een fundamentele leegte in ons 
leven. En dat daar niets aan te doen is. En dat je moet weerstaan om 
die met van alles op te vullen. Die leegte en het ongemak horen nu 
eenmaal bij ons. Laten we dat met elkaar delen. En ik voeg toe: laten 
we het ook, en vooral, met Christus delen. In afhankelijkheid leven 
dus. Precies dit samen-delen doet ons groeien in geluk.  

 

 

 

In die zin wens ik ons een gelukkig 
2020. 
                                                                
Paul Daggenvoorde, pastoor. 
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Punten uit de nieuwjaarstoespraak d.d. 5 januari 2020 

 

Korte terugblik op het jaar 2019 
 

Het jaar 2019 is voor onze 
geloofsgemeenschap een hectisch jaar 
geweest. 
Veel zaken hebben nogal wat aandacht 
gevraagd, zoals: de renovatie van het dak 
van de kerk, de herinrichting van het 
kerkplein, de werving van geldmiddelen voor 
de renovaties etc. 
Ook als parochiaan hebt u hier de nodige 
hinder van ondervonden. 
Maar we kunnen trots zijn op het eindresultaat, omdat zowel het 
kerkgebouw als het kerkplein er weer prima uitzien. 
 

In financieel opzicht is het ons niet gelukt om de uitgaven en 
inkomsten in evenwicht te houden.  
Dit wordt met name veroorzaakt door de geleidelijke afname van het 
aantal parochianen. 
Helaas komen er voor de weggevallen parochianen geen nieuwe 
parochianen in de plaats. 
In totaal blijven de inkomsten ruim € 10.000 achter op de begroting. 
 

Ons administratieve systeem 
 

In de loop van 2019 is onze geloofsgemeenschap in opdracht van het 
bisdom overgegaan op een nieuw systeem. Sindsdien zijn wij 
geconfronteerd met nogal wat fouten die door de conversie van het 
oude naar het nieuwe systeem zijn ontstaan. Er is hard gewerkt om 
deze fouten uit het systeem te krijgen, maar helaas zijn op dit moment 
nog niet alle problemen opgelost. 

 

Een consequentie hiervan kan zijn dat 
de automatische incasso in de maand  
januari 2020 mogelijk niet plaats kan 
vinden. Dit zal dan op een later tijdstip 
plaatsvinden, waarvoor onze excuses. 
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De zorgelijke situatie rond vrijwilligers  
 

Wij mogen ons gelukkig prijzen met de vele 
vrijwilligers die zich met veel toewijding inzetten om 
onze geloofsgemeenschap goed te laten 
functioneren. 
Maar door het van tijd tot tijd wegvallen van mensen 
komt er steeds meer op de schouders van minder 
mensen te rusten. Dit doet zich voor in vrijwel alle 
geledingen denk b.v. aan de koren, de 
pastoraatgroep, de redactie van ’t Klöpke, de 
bezorgers van ’t Klöpke, de ledenadministratie, en ga zo maar door. 
Door deze ontwikkeling komt het goed functioneren van onze 
geloofsgemeenschap op termijn ernstig in gevaar. Om deze reden 
doen wij nogmaals een dringende oproep aan de parochianen om 
zich aan te melden als vrijwilliger, graag met vermelding van het 
interessegebied. 
Onze geloofsgemeenschap telt ongeveer 6.000 parochianen.  
Het zou vreemd zijn als hierin niet een aantal vrijwilligers zouden zijn 
te vinden. 
Ook de kerkgangers kunnen hier een rol in spelen. Als u iemand 
kent die dit zou kunnen of willen, zou u deze persoon kunnen 
stimuleren om zich bij ons aan te melden. 
Het liefst zouden wij zien dat zich ook jongere mensen aanmelden. 
Zie ook blz. 8. 
 

De zorgelijke situatie op financieel gebied 
 

Zoals reeds gememoreerd heeft onze geloofsgemeenschap steeds 
meer moeite om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. 
Iedereen zal begrijpen dat we niet eindeloos meer kunnen uitgeven 
dan dat er wordt ontvangen. Pasgeleden is dit ook naar voren 
gekomen bij het opstellen van de begroting 2020. 
Door het jaarlijks toenemende financiële tekort moeten wij ons 
afvragen hoe lang wij ons deze situatie nog kunnen permitteren.  
Om deze reden doen wij een vriendelijke – doch dringende – oproep 
aan de parochianen voor een extra kerkbijdrage.  
 

Alleen als alle parochianen gezamenlijk de schouders onder dit 
probleem zetten, kan onze geloofsgemeenschap in de toekomst 
goed blijven functioneren. 
Het bisdom adviseert overigens om voor de kerkbijdrage 1% van het 
netto-jaarinkomen aan de parochianen te vragen.  
Stel het gemiddelde netto-inkomen b.v. op € 1.200 per maand, op 
jaarbasis is dit ± € 14.000.  
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De gemiddelde kerkbijdrage komt dan uit op  
€ 140 per jaar. Voor 2.000 gezinshoofden levert dit 
een bedrag op van € 280.000. 
Met de begrote € 110.000 is onze 
geloofsgemeenschap nog ver van dit streefgetal 
verwijderd. 
 

Niettemin is het verstandig om nu voldoende 
aandacht aan dit onderwerp te besteden, en gezamenlijk door de zure 
appel heen te bijten om te vermijden dat wij over enige tijd in zwaar 
weer terecht komen. 
De nadruk ligt hierbij op gezamenlijk.  
Nu is er nog voldoende tijd om een problematische situatie te 
voorkomen. 
Het spreekwoord zegt immers: “voorkomen is beter dan genezen”. 
In de folder van de actie Kerkbalans 2020 – die u binnenkort ontvangt 
– is voor kerkbijdragen een bedrag van € 110.000 opgenomen.  
Hierbij is reeds rekening gehouden met een hogere bijdrage van de 
parochianen. 
Geven voor je kerk is in principe geven voor het voortbestaan van 
onze geloofsgemeenschap, en haar blijvende aanwezigheid in de 
samenleving, zeker in moeilijke tijden. 
 

Jan Bulter – Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
________________________________________________________ 

 

Contactgroep Alleenstaanden Losser 
 

Het doel van de contactgroep is om mensen, die 
alleen zijn, elke laatste zondag van de maand een 
activiteit aan te bieden. 
Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, 
ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

   26 januari          Nieuwjaarsborrel 
   23 februari         KWW 

   29 maart            Bingo 

 

Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) gehouden in het 
parochiecentrum, aanvang 14.00 uur. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de 
contactpersonen: Truus Röring 053-5384738,  
                             Marietje Haarman 06-22387608  
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Vrijwilligers gezocht  
 

Onderstaande vrijwilligersgroepen zijn actief 
binnen onze geloofsgemeenschap. Wij zijn al 
enige tijd op zoek naar vrijwilligers die deze 
groepen zouden kunnen versterken. 
U kunt zich aanmelden bij onze gastdames – 
telefoon 053-5381224 – of per e-mail op: 
Losser@mariavlucht.nl, graag met vermelding van het 
interessegebied. 
 

Catechese  Diaconie 

Werkgroep gezinsviering  Zieken communiegroep 

Doopvoorbereiding Ziekenbezoekgroep  

Jongeren Pastoraat M.O.V. 
Werkgroep Catechese Parochiële Caritas Instelling 

 Lourdesgroep 

 Losserse Missionarissen 

 Pastoraatgroep 

 Bezoekersgroep verliezen verwerken
 Contactgroep alleenstaanden
 Ziekendaggroep 

 

Liturgie Organisatie en Beheer 
Organisten Archiefgroep 

Lectoren  Bezorgers Kerkbalans 

Liturgisch Beraad Ledenadministratie 

Avondwaken Redactie ‘t Klöpke 

Voorgangers uitvaarten Administratie Kerkbijdragen 

Collectanten Kerststal opbouw 

Kosters Begraafplaatscommissie 

Acolieten Koffieschenkgroep 

Misdienaars Kerk schoonmaken 

Koor Vivace Werkgroep Activiteiten 

Herenkoor Onderhoud Kerkhof 
Dameskoor St. Caecilia Gastvrouwen 

Dameskoor Bezorgers parochieblad 

 Vouwers & nieters ’t Klöpke
 Bloemengroep 

 Drukken parochieblad 
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Samenloop voor Hoop 

 

Zoals jullie misschien al gehoord hebben, 
organiseren we de SamenLoop voor Hoop voor de 
gemeente Losser op 16 en 17 mei 2020 in het 
Gerardus Majellapark in Overdinkel 
 

SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen 
die -direct of indirect- met kanker te maken heeft gekregen. 
Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan we samen met 
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens het 
evenement lopen deelnemers in teams en wisselen elkaar af, zodat 
uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen 
indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel 
activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de 
deelnemers een onvergetelijk evenement is. De openheid, 
saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een 
evenement dat niemand onberoerd laat.  
Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. 
 

Willen jullie ons helpen? 

Dit kan op de volgende manier:  
Vorm een team, neem deel aan onze wandelestafette en organiseer 
een leuke actie om ons te steunen. Ook kun je je opgeven als 
vrijwilliger om te helpen tijdens de SamenLoop.  
We hopen op jullie deelname! 
Opgeven kan via de mail of via de site: 
Samenloopvoorhoop.losser@gmail.com. 
 

Voor meer info kijk op samenloopvoorhoop.nl 
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Training ‘Voorgaan in liturgie’ afgerond! 

 

Afgelopen december hebben Rietie Kenter uit Maria Vlucht, Elles 
Veltkamp en Jacqueline Heuzels uit de Franciscusparochie, Gerrie 
Korten, Ivet Khazoum, Karl Grabmaier en Tiny Hannink uit de 
Jacobusparochie meegedaan aan de training ‘Voorgaan in liturgie’.  
 

Voor de één was het een opfriscursus. Voor de ander een begin om 
zich als parochiële voorganger te gaan inzetten voor de parochie.  
De training was vooral heel praktisch. Elke bijeenkomst hadden één 
of meer cursisten een korte viering of overweging voorbereid, die 
daarna werd besproken.  
Wat sprak ons gelovig aan?  
Hoe was de presentatie?  
Wat kunnen we exegetisch of dogmatisch zeggen over de inhoud?  
 

De groep was divers. De aanpak verschillend. Daar was ook ruimte 
voor. Dat maakte, dat we veel van en aan elkaar konden leren. Naast 
het oefenen in vieren, kwam ook theorie aan bod. We hebben onder 
meer geprobeerd om met de zogenaamde methode van het 
‘constructief Bijbel lezen’ heel precies naar Bijbelteksten te kijken. 
Van daaruit probeerden we tot een aansprekende vertaling naar het 
leven van alle dag te komen.  
 

We (het pastoraal team) hopen, dat we nog veel plezier aan deze 
vrijwilligers in onze parochies mogen beleven. 
 

                                                           Pastoraal werker Frank de Heus 
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Goed voorlezen en bidden in de 
liturgie gaat doorgaans niet 
vanzelf. Je houding, het gebruik 
van je stem, het volume, de 
intonatie en articulatie, het 
doorleven van de tekst, het 
contact met de aanwezigen, met 
God ….   
 

Het draagt allemaal bij aan een 
geslaagde of minder geslaagde 
exercitie. Een goede lector neemt 
de aanwezigen mee in het verhaal 
en het gebed en draagt bij aan 
een viering die mensen raakt.  
Dat is best een hele kunst. 
 

In twee bijeenkomsten bieden we 
een stuk theorie aan, maar leggen 
we de nadruk op het oefenen.  
De eerste bijeenkomst staat in het 
teken van het welkom heten en de 
voordracht van een Bijbelverhaal. 
De tweede bijeenkomst staat in 
het teken van het voorgaan in 
gebed.  

De cursus is met name bedoeld 
voor wie nog geen cursus op dit 
gebied gevolgd heeft, maar ook 
meer ervaren lectoren die toch 
nog eens willen oefenen, zijn 
welkom. 
 

De bijeenkomsten vinden plaats 
op de maandagen 2 en 16 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur in de 
parochiezaal en kerk van de  
Sint Jan aan de 
Haaksbergerstraat 253 te 
Enschede.  
 

U kunt zich tot 26 februari 
opgeven bij Ferlina Ezendam van 
het centraal secretariaat van de 
Jacobusparochie: 
secretariaat@katholiekenschede.
nl / 053 – 4785306.  
 

Pastoraal werker Frank de Heus 
leidt beide bijeenkomsten.  
 

Er is plek voor 8 cursisten.  
Van het volgen van de cursus 
wordt een aantekening gemaakt in 
het vrijwilligersbestand. 
 

Namens het pastoraal team 
Zuidoost Twente, 
 

                              Frank de Heus 

Maart 2020: Lectorencursus parochies Zuidoost Twente 

mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
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Alle vieringen Maria Vlucht van 23 januari t/m 23 februari 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser 
 

Zo 26 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    (Mis XI, Greg.) 
Wo 29 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Maria Lichtmis: 
Za 1 feb 17.00 GV parochievicaris Rekveld Doopviering 

Zo 2 feb 09.30 EV Vormselviering  Vivace 

    Mgr. Woorts en past. werker de Heus 

Wo 5 feb 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 9 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
    (Mis Haydn, Greg.) 
Wo 12 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Za 15 feb 19.00 GV Carnavalsviering, M. Heerink 

Zo 16 feb 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
    (Nederlandse liederen) 
Wo 19 feb 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 23 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    (Mis XII, Greg.) 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Do 23 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 30 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Maria Lichtmis: 
Zo 2 feb 09.30 CV werkgroep Dames-en Herenkoor 
Do 6 feb 09.30 CV werkgroep 

Za 8 feb 19.00 GV werkgroep Dynamique 

Do 13 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 15 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld Dames-en Herenkoor 
Do 20 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

 

Zo 26 jan 10.30 CV werkgroep 

Vrij 7 feb 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 9 feb 10.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 16 feb 10.30 EV Twentse viering 

    parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Zo 23 feb 10.30 CV werkgroep 
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Jacobus Lonneker 
 

Zo 26 jan 10.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Maria Lichtmis: 
Za 1 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld  

Wo 5 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 9 feb 10.00 CV werkgroep  

Za 15 feb 16.00 GV Schelpjesviering 

    past. werkster Berbée Liedwientjes 

  19.00 CV past. werkster Berbée 

Zo 23 feb 10.00 CV past. werkster Berbée 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 19 februari verschijnt,  
uiterlijk 3 februari inleveren/inzenden!! 

 

Ingezonden 

 

Wie is toch eigenlijk God? 

 

Of misschien Wat is god? 

 

Is dat een oude man met een lange baard en een 
wit kleed aan? , zoals een kind als antwoord gaf. 
Of is “Hij of Zij” het bos of de zee met alles er op 
en er in? Weten wij ieder voor zichzelf hier een 
eigen antwoord op? Wat een vraagtekens alle-
maal. 
 

En wat zegt God zelf? IK BEN DIE BEN 

 

Wat betekent dat eigenlijk? Hij of Zij is er voor iedereen!. Zoals je 
Hem zelf beschrijft. Voor de één een Vader, voor de ander een Vriend 
en nog veel meer: voor iedereen anders. 
 

Eén ding is zeker: je mag er zijn zoals je bent, groot, klein, blank, 
bruin, zwart, rood, knap, geleerd, arm, rijk,” godvrezend” of niet ……..  
 

In ieder geval: je mag er zijn zoals je bent.  
Hartstikke fijn voor iedereen !!!!!!!                             Toch? 
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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 

 

Yvonne Damhuis     1967—2019 

16 december 2019, de dag ….waarop Yvonne een nieuwe stap 
richting haar toekomst zou gaan zetten. De dag … waarop Yvonne  
’s ochtends opstond, niet wetend dat het de laatste dag van haar 
leven zou worden. Een leven met fijne herinneringen en 
hoogtepunten, haar reis naar Thailand, het werk voor onze 
geloofsgemeenschap, waarvoor we Yvonne veel dank verschuldigd 
zijn, maar ook minder leuke gebeurtenissen en ervaringen. Het 
overlijden van haar ouders, en haar slopende, niet voor iedereen te 
begrijpen ziekte, die haar elke dag de energie kostte van het lopen 
van een marathon. In haar laatste uren hebben haar broer, zussen en 
petekind, allemaal bij haar mogen zijn. Troostende woorden vanuit 
haar geloof, bij het toedienen van het Sacrament der Zieken gaven 
haar berusting. Het is goed… We zullen je missen! 
 

Toon Poorthuis     1930—2019 

Toon is geboren en getogen in Losser. Als kind al is hij veel in de 
natuur te vinden. Na de schooljaren kent Toon een arbeidsleven bij 
verschillende werkgevers en is hij zelfs enkele jaren een zelfstandige 
groenteboer.  
In 1956 trouwt hij met Truus Hassing en samen genieten ze van 51 
gelukkige huwelijksjaren. Toon wordt vader van 4 dochters en later 
komen er nog 14 klein- en achterkleinkinderen bij. 
Hij kent echter ook zijn verdriet, zoals bij het afscheid van Truus, van 
dochter Marjon en van kleinzoon Mark. 
Truus houdt hij alle dagen in zijn gedachten en wat je als dochter ook 
op tafel zet, steevast klinkt zijn herinnering aan haar: ‘Mear oons ma 
kon ’t toch net iets better’. 
Wij hebben afscheid van hem genomen op 28 december j.l. waarna 
we hem hebben neergelegd bij zijn vrouw. 
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Johan Dercksen     1944—2020 

Johan is geboren in Enschede. Na de lagere school gaat hij naar de 
HBS en later de Hogere Aannemers School. Na eerst bij zijn vader in 
dienst te zijn geweest, wordt hij projectleider bij het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid.  
Carnaval staat in zijn leven met hoofdletters geschreven. Hij leert er 
Lian Vroom kennen en eenmaal wonend in Losser slaat hij graag op 
de grote trom bij de Tetterkearlkes. Hij gaat graag op reis, maar 
uitgerekend op een mooie reis naar Israël wordt hij ernstig ziek. 
In de loop der jaren moet hij steeds meer inleveren. Kerst 2019 brengt 
voor hem een laatste dierbaar samenzijn, maar Tweede Kerstdag is 
ziekenhuisopname noodzakelijk. In de avond van Nieuwjaarsdag haalt 
het leven Johan rustig en stil in. Hij wordt 75 jaar. 
 

Frans Nijhuis     1950—2020 

Frans werd geboren op 23 maart. 
Hij leerde zijn grote liefde Riet kennen, waarmee hij trouwde en 
samen kregen ze een dochter en een zoon. Frans werd de trotse opa 
van 4 kleinkinderen. 
Frans was een goed, eerlijk en lief mens. Alles wat Frans deed, deed 
hij vol overgave; de bus, de bond en “zijn” Martinikoor. Maar boven 
alles was Frans trots op zijn gezin.  
Op zijn verjaardag wilde Frans geen cadeaus maar zijn hele gezin om 
hem heen.  
Zijn kleinzoon zei tegen Frans op zijn sterfbed: Opa, jij bent het 
grootste cadeau voor de hemel.  
Op 4 januari is Frans in alle rust overleden. “Ik heb er vertrouwen in“ 
waren zijn woorden.  
Onder grote belangstelling hebben we voor Frans gebeden tijdens de 
avondwake waarna de uitvaart en begrafenis de volgende dag plaats 
vonden. 



16 

 

De commissie Bezinning & 
Inspiratie van de protestantse 
kerken Losser en Glanerbrug 
nodigt u uit voor een bijzondere 
lezing door drs. Jikke van der 
Spek op zondagmiddag 16 
februari 2020 om 15.00 uur in de 
Protestantse kerk van Losser. 
 

De twintig bladen van de 
Chassidische Legenden behoren 
tot de beroemdste en meest 
geliefde werken van de Groninger 
kunstenaar Hendrik Nicolaas 
Werkman (Leens 1882 - 
Bakkeveen 1945). Werkman geldt 
als een van de belangrijkste 
kunstenaars uit Groningen, een 
kunstenaar die vooral na zijn dood 
(inter)nationale bekendheid kreeg. 
Werkman was drukker van 
beroep, als kunstenaar was hij 
autodidact. In 1919 werd hij lid 
van de Groninger kunstkring De 
Ploeg. In 1923 begon hij te 
experimenteren met zijn 
drukkersgereedschap en 
ontwikkelde een unieke techniek, 
waarmee hij zijn druksels en heel 
bijzonder en experimenteel 
drukwerk maakte. Daarnaast 
bestaat zijn oeuvre uit schilderijen, 
aquarellen, grafiek en tekeningen. 
 

Bijzonder onderdeel van zijn werk 
vormen de uitgaven van De 
Blauwe Schuit, de clandestiene 
uitgeverij waarvoor Werkman 
tussen 1941 en 1944 in totaal 

veertig uitgaven drukte.  
Meestal betrof het kleine boekjes, 
met oorspronkelijk werk of 
bestaande teksten, die in bedekte 
termen inspeelden op de 
oorlogssituatie en de mensen 
hiermee een hart onder de riem 
wilden steken. Met zijn illustraties 
en vormgeving drukte Werkman 
een belangrijke stempel op de 
betekenis van de uitgaven.  
 

En zo ontstonden ook de 
Chassidische Legenden. 
Werkman raakte voor deze 
bijzondere bladen geïnspireerd 
door het boek Die Legende des 
Baalschem [1932]. In dit boek had 
de Oostenrijks-Israëlische Joodse 
godsdienstfilosoof Martin Buber 
Joodse verhalen over de 
achttiende-eeuwse Poolse 
chassidische leraar Israël ben 
Eliëzer verzameld en in het Duits 
vertaald. Werkman werd gegrepen 
door de verhalen: ‘Het boek geeft 
overigens prachtige beelden’, 
schreef hij. Tussen 1941 en 1943 
maakte hij de twintig druksels.  
De portefeuilles waarin de bladen 
uitkwamen werden via de Blauwe 
Schuit verkocht en raakten vrijwel 
direct uitverkocht.  
‘Hendrik, Prachtig, PRACHTIG, 
PRACHTIG!,  
schreef Paul Guermonprez aan 
zijn vriend Werkman.  
 

De Chassidische Legenden van H.N. Werkman 
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In deze lezing worden de 
achtergronden en de 
ontstaansgeschiedenis van deze 
bijzondere kunstwerken belicht en 
krijgen ze hun plaats binnen het 
oeuvre van H.N. Werkman. 
 

Tragisch levenseinde 

Terwijl de geallieerde troepen zich 
opmaakten voor de bevrijding van 
Noord- en Oost-Nederland werd 
Werkman op 13 maart 1945 door 
de SD gearresteerd. Tot op de 
dag van vandaag is niet duidelijk 
waarom de Duitsers dat nodig 
vonden en hem zelfs op 10 april 
1945 samen met 9 andere 
gevangenen op het Mandeveld bij 
Bakkeveen hebben geëxecuteerd.  
 

Jikke van der Spek stelde voor 
het Groninger Museum als 
gastconservator de expositie H.N. 
Werkman (1882-1945) Leven & 
Werk samen (2015). Ze is 
redacteur en een van de auteurs 

van de catalogus van deze 
tentoonstelling. Vanaf 2005 
werkte ze mee aan het 
Werkmanproject en ze is co-

auteur van H.N. Werkman. Het 
complete oeuvre (Amsterdam/
Rotterdam 2008). In 2018 was zij 
voor het Groninger Museum co-

curator van de expositie Avant-
garde in Groningen. De Ploeg 
1918-1928 en redacteur en co-

auteur van het onder dezelfde titel 
bij deze tentoonstelling 
verschenen boek. 
 

De lezing begint om 15.00 uur in 
de protestantse kerk aan het 
Raadhuisplein in Losser. 
Kaartjes kosten 6 euro (incl. een 
consumptie) en kunnen 
gereserveerd worden bij Wilma 
ten Bolscher (tel. 053 538 3152) 
of via 
kaartenbeni@protestantsegemee
ntelosser.nl 

Kunst; H.N. Werkman - Chassidische legenden - [2002] - Catawiki  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitgbjDsvvmAhVBYlAKHannB7YQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fveiling.catawiki.nl%2Fkavels%2F3851795-kunst-h-n-werkman-chassidische-legenden-2002&psig=AOvVaw27x05VDZBnWmYvrq79LmDJ&ust=157882
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Taizéviering in Losser op 29 februari 2020 

 

Zaterdag 29 februari vindt om 19.00 uur een Taizéviering plaats in de 
Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2).  
Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier waarop 
men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de 
gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst 
beschikbaar.  
Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een 
kop koffie of thee.  
De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne, die 
regelmatig in Taizé zijn geweest en van harte bereid zijn hun 
ervaringen te delen. 
Iedereen is van harte welkom!  
Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen 
Vriesema, Anne Lamers, Steffi Schulz-Pedersen, Hennie Marsman en 
Johan Meijer. 
NB: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de viering 
plaats in Losser en niet in Borne. 

 

Verzoeningskerk Taizé – foto: Hennie Marsman  
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De Aartsbisschop heeft het 
kerkelijk jaar 2019-2020 
uitgeroepen tot het jaar van de 
Eucharistie om bisdombreed een 
bezinning op de eucharistie als 
kloppend hart van het 
geloofsleven te stimuleren. Bij 
gelegenheid daarvan heeft hij een 
pastorale brief geschreven om 
deze bezinning op gang te 
brengen. De bisschop heeft 
daarbij het voornemen het aantal 
communievieringen terug te 
dringen. Emeriti van ons bisdom 
hebben daarop een schrijven 
rondgestuurd, waarin zij collega’s 
en parochianen willen laten delen 
in hun eigen reflecties. De emeriti 
denken vanuit ‘het tekort aan 
priesters en het belang van het 
bewaren en versterken van het 
geloof ín en ván de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen’. Het is 
de moeite waard ook deze 
‘aanvulling’ te lezen. U kunt deze 
opvragen bij uw centraal 
secretariaat. 
Het is jammer dat de bezinning 
van de bisschop als vanzelf lijkt uit 
te monden in een bij voorbaat 
vaststaande uitkomst. Hoe serieus 
wordt de bezinning dan nog 
genomen? En hoe serieus de 
bezinners? 

Met ouders van communicanten 
heb ik onlangs gezocht naar de 
spirituele betekenis van het 
eucharistisch gebed voor ons 
eigen gelovige leven. Ik heb 
daarbij een aantal woorden uit het 

eucharistisch gebed in de ruimte 
uitgezet en ouders gevraagd bij 
een woord te gaan staan, dat hen 
aansprak. Dat werd een mooie 
geloofsuitwisseling. Het 
eucharistisch gebed is een 
dankgebed. Een aantal ouders gaf 
aan, dat er voor hen veel was om 
‘dank’baar voor te zijn: hun 
kinderen allereerst; een mooie 
ontmoeting die dag op school; de 
genezing van een ernstige ziekte 
en een ongedachte toekomst, die 
zich daardoor aandiende. 
Dankbaarheid suggereert dat veel 
in ons leven niet vanzelfsprekend 
is. Ouders beleven dat als een 
Godsgeschenk. Dat is ook de 
‘vreugde om het paasfeest’. Die 
vreugde was te vinden bij een 
moeder uit Irak. Die is zo blij, dat 
zij in Nederland mag wonen, waar 
het veilig is en je je geloof vrij kunt 
beleven. ‘Ik ben helemaal blij!’, zei 
ze.  ‘Gezegend zijn’ ligt hier dicht 
tegenaan. Zo voelde een ander 
zich: een gezegend mens. Er was 
ook een vader, die zich zeer 
verantwoordelijk voelde voor wat 
er omgaat in onze maatschappij.  
 

Meedenken met de aartsbisschop … 
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Hij koos de woorden ‘uw heilige 
dienst verrichten’ uit het 
eucharistisch gebed. Hij wil graag 
in dienst staan van anderen. Dit 
neemt hij serieus en is hem heilig. 
Anderen helpen geeft zijn leven 
zin. Het maakt van hem een 
vrolijk mens. Een moeder 
herkende zich in het leven in het 
‘licht van uw gelaat’. Zij wist God 
altijd om haar heen.  
 

Zelfs de kleine handelingen in het 
leven worden God toegewijd. Zij 
zit dicht tegen de Benedictijnse 
spiritualiteit aan. En zo had ieder 
zijn eigen woorden, die hem of 

haar aanspraken. Een gebed, dat 
vaker langs ons heenglijdt door 
de veelheid aan woorden, wist 
ons te raken. Er zit veel moois in! 
Ik wens u toe, dat ook u de tijd en 
de rust neemt om wat we vieren 
in de eucharistie – en wat mij 
betreft ook de communieviering of 
gebedsviering – door u heen te 
laten gaan. Vieringen zijn oases 
in ons drukke bestaan. Je kunt je 
er laven aan de Bron. Om daarna 
weer verder te gaan. 
Ik wens u vrede en alle goeds 
voor het nieuwe jaar! 
 

Pastoraal werker Frank de Heus 

____________________________________________________________________ 

 

Schriftinstuif 2020 

 

Binnen het parochieverband van Maria 
Vlucht wordt al meerdere jaren een 
Schriftinstuif gehouden.  
Dit gebeurt in oecumenisch verband,  
samen met de Protestantse Gemeente 
Losser. 
We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag  
volgend op de Schriftinstuif.  
Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. 
 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije 
gift voor koffie en thee welkom is. 
 

De schriftinstuif vindt plaats in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk op 29 januari en 25 maart  
van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
 

Contactpersonen zijn: ds. Hennie Marsman en 

pastoraal werkster Carla Berbée. 
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Bobby Rootfeld en Sanna van Elst  
– Workshop en concert 
 

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en 
Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een 
prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand 
geven zij een workshop. Dit duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft 
verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is bedoeld 
voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt!  
Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het 
concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift. 
 

Wanneer: Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur de workshop 

                                         en daarna om 15.30 uur het concert 
Waar:  H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk),                   
Nicolaasplein 1, Denekamp 

 

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl  
of 0541-35 35 51. Het aanmelden is niet verplicht. 
_______________________________________________________ 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 19 februari verschijnt,  
uiterlijk 3 februari inleveren/inzenden!! 

 

Probeer om dit jaar niets voor te nemen 

Want dat kan zorgen voor problemen 

Geniet gewoon van elke dag 

Die je tegemoet komen mag 

Vreugde, liefde en een goede gezondheid 

Dat is een zekere wijsheid 

Die we iedereen willen toewensen 

 

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 locatiesecretariaat of rechtstreeks bij de 
coördinatoren: Mw. A. Damer 5382997; Mw. S. Brand 5381200  
 

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 19 februari verschijnt,  
uiterlijk 3 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  henk.engbers@home.nl 
 
 

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

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Voorzitter: Jos Morsink  053-5382394 irishoeve@kpnmail.nl 
Secretaris: Karel de Wals 06-80092172 k.dewals@ziggo.nl 
Penningmeester: Jan Bulter 06-30788849 jan.bulter@hetnet.nl 
Gebouwen: Frans Raanhuis 06-44029289  fraanhuis@frcalculatie.nl 
 

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

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224  Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 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  053-5362410  hansenalies@hetnet.nl 
Diaconie:  Ad Willems  053-5386906 ad.willems@home.nl 
Liturgie:  Rudy ter Laak  053-5387934 rcmterlaak@ziggo.nl 
Secretaris:  Jos Morsink  053-5382394 irishoeve@kpnmail.nl 
Lid:  Gert Veger  053-5384217 veger.gert@gmail.com 
 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

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

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


  

 

 

HET NIEUWE JAAR. 
 

Van geslacht op geslacht 
wordt het heil 

van God verwacht, 
Zijn zegen 

doorgegeven. 
 

Moge Hij u 

ook nu  
in 2020 

vervullen 

met Zijn vrede. 
 


