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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 2019: 
Uiterlijk: 7 oktober, 2 december 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2019: 
23 oktober, 18 december 
 

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 
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35 26 aug.– 1 sept. parochievicaris Rekveld    06-20874866 

36 2-8 sept. pastoor Daggenvoorde    06-39170407 

37 9-15 sept.i parochievicaris Rekveld    06-20874866 

38 16-22 sept pastoraal werkster Berbée    06-41252558 

39 23-29 sept.. pastoor Daggenvoorde    06-39170407 

40 30 sept. - 6 okt. parochievicaris Rekveld    06-20874866 

41 7-13 okt. pastoraal werkster Berbée    06-41252558 

42 14-20 okt. parochievicaris Rekveld    06-20874866 

43 21-27 okt. pastoor Daggenvoorde    06-39170407 
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Een loopje maken  
 

Ik loop graag. Dagelijks minstens tienduizend 
stappen. Mijn smartwatch houdt dat bij. In de 
loop van een dag moedigt het horloge mij ver-
schillende keren aan om in beweging te komen 
of te blijven. Dat motiveert. Het heeft me de af-
gelopen drie jaar geholpen af te vallen en conditie op te bouwen. Tij-
dens de vakantie onlangs in de Franse Alpen kon ik zowaar een berg 
beklimmen. Een pittige inspanning, maar het ging! Wandelend ben ik 
ook mentaal wat sterker geworden.  
Een gezonde geest gaat in een gezond lichaam. Wanneer iets me erg 
bezighoudt en bezet, maak ik een loopje. Niet om een loopje te ne-
men met de waarheid van de kwestie of om het uit de weg te gaan, 
maar om afstand te nemen. En te voet beter te kunnen zien waarmee 
ik zit. Dat gaat niet vanzelf. Tenminste niet bij mij. Als de wandelpas 
en de omgeving niet meer afleiden, gaat de zaak eerst weer met míj 
op de loop, met mijn (gekwetste) ego. Dan komt het erop aan te relati-
veren (letterlijk: in relatie te brengen). Ik doe dat door me voor te stel-
len dat Jezus bij mij loopt en vraagt 'waarover hebben jullie het onder-
weg gehad'? Hem te zeggen wat er aan de hand is werkt beter dan 
steeds te beantwoorden aan wat mijn ego wil.  
Waarmee je zit heeft vaak meer te maken met jezelf dan je denkt. Het 
is daarom goed jezelf regelmatig uit te laten.   
 

Met vriendelijke groet,                               pastoor Paul Daggenvoorde 

_______________________________________________________ 

 

Bedankt! 
 

Wij danken allen heel hartelijk voor de geweldige bijdrage van  
€ 300 die door de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser bijeen 
is gebracht voor Robel. 
Het voelt goed te weten dat zoveel mensen 
met ons meeleven en ons steunen na het 
tragische overlijden van de 7-jarige Robel. 
 

Nogmaals onze hartelijke dank. 
 

Familie Welday Gebremeskel 
Familie Eertman 
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Uitnodiging Vrijwilligersavond 2019 

 

Hiermede nodigen wij alle vrijwilligers / vrij-
willigsters uit voor het bijwonen van de jaar-
lijks terugkerende vrijwilligersavond op donderdag  
5 september. Deze wordt gehouden bij Café Heijdemann, Smalmaat-
straat 55 in Losser. 
 

Het aanvangstijdstip is 19.30 uur terwijl de zaal vanaf 19.00 uur geo-
pend zal zijn. Uw partner wordt mede uitgenodigd. 
 

Met het organiseren van deze vrijwilligersavond wil de Geloofsge-
meenschap Katholiek Losser alle vrijwilligers / vrijwilligsters danken 
voor hun geweldige inzet. 
 

Wij stellen het op prijs als u uw deelname aan deze avond doorgeeft 
aan onze gastdames,  
telefoon: 053-5381224 of per e-mail aan: losser@mariavlucht.nl 
 

Ook dit jaar hopen wij er met z’n allen weer een gezellige avond van 
te maken. Graag tot dan. 
                                                                                      De Locatieraad 

_______________________________________________________ 

 

Familiefietstocht 2019 Losser.  
 

Op zondag 8 september start om 13.00 uur de 
jaarlijkse familiefietstocht van de 
‘Geloofsgemeenschap Katholiek Losser’ bij de 
H. Maria Geboortekerk. 
Een daverende vliegshow is er dit keer niet bij. 
Nu zijn er andere verrassingen. Kleine hobbels 
en stukken gravel kunnen deel uitmaken van het 
parcours. 
 

Deelname is op eigen risico. Een veiligheids-
hesje dragen mag. 
 

Iedereen is welkom om met ons mee te fietsen. 
 

Vanaf ongeveer 15.30 uur is er een gezellig samenzijn in het paro-
chiecentrum, ook voor degene die niet mee fietst. 
 

mailto:losser@mariavlucht.nl
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Renovatiewerkzaamheden aan de H. Maria Geboortekerk 

 

De werkzaamheden zijn gereed gekomen in de laatste week vóór de 
bouwvakvakantie. 
Toen was er echter geen tijd meer om de steigers af te breken. Dit zal 
gebeuren in week 34, waarna er weer wat meer parkeerruimte 
ontstaat. 
Als afsluiting van het project zal in week 35 en wel op 28 augustus om 
19.00 uur de haan op de toren worden geplaatst. Voorafgaand hieraan 
zal eerst het kruis worden geplaatst. Het plaatsen van de haan zal 
gepaard gaan met een aantal ceremoniële activiteiten. 
 

De kosten voor de renovatie van het dak bedragen 
ruim € 600.000. 
Gelukkig is er tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden weinig meerwerk naar voren 
gekomen. 
De ontvangen financiële bijdragen belopen op dit 
moment ongeveer € 13.500 oftewel bijna 23 % van het 
streefbedrag van € 60.000. 
Wij zijn de betreffende mensen zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage en hopen dat nog meer mensen dit 
goede voorbeeld zullen volgen. 
 

In de laatste maanden hebben wij nogal wat vragen 
gekregen over de exacte hoogte van de toren van 
onze kerk. Vreemd genoeg hebben wij deze informatie 
nergens kunnen vinden. Daarom hebben wij de 
aannemer gevraagd om dit op te meten, en hebben de volgende 
informatie ontvangen: 
De hoogte van de toren zonder het kruis bedraagt 36,6 meter, de 
hoogte van het kruis bedraagt 2 meter en van de haan 40 centimeter. 
In totaal is de hoogte tot aan de bovenzijde dus 39 meter. 
 

Verder hebben wij een aantal weken geleden gesprekken opgestart 
met een externe instantie om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
het verkrijgen van subsidie voor de herstelwerkzaamheden van ons 
parochiecentrum. In afwachting van de uitkomst zijn de activiteiten 
even in de wacht geplaatst tot hierover meer duidelijkheid is. 
Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. 
 

                                                                                      De Locatieraad 
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Vakantie 

 

Het is vakantie, vrij zijn en even afstand nemen van 
het alledaagse. De accu weer op laden. Het is 
tropisch warm en de vele gedachten hierover zijn 
goed bedoeld. Genoeg drinken, niet te druk maken, 
elkaar in de gaten houden, binnen blijven en meer 
van die goed bedoelde bemerkingen en 
opmerkingen. Kreten die ik in mijn jeugd niet hoorde, net of het toen 
niet eens warm was. Zeker code rood of oranje in mijn jeugd hoorde je 
dat niet. Was het toen dan vanzelfsprekend dat je dat nodige deed om 
het uit te houden, dat je zorg voor elkaar had. Hierover nadenkend zeg 
ik daar waar vroeger wel eens te voor stond, dat dat heden ten dage 
niets anders is maar dan naar de andere kant. Ik wens u allen die op 
vakantie gaan veel wijsheid toe. Ik geef u geen wijze raad maar ik 
hoop dat u zult genieten van al dat schoons wat de Schepping ons 
geeft. Ook zij die er voor kiezen om thuis te blijven of door 
omstandigheden niet er op uit kunnen trekken een fijne periode toe 
van even vrij zijn. In het Evangelie, de blijde boodschap van Jezus, 
horen we vaak dat Hij tot allen zegt: Neem even afstand, maak je even 
los van alle sleur, kom even tot jezelf en heb aandacht voor elkaar. 
Kom tot rust en die rust wens ik ons allen toe, om na de vakantie 
elkaar weer te ontmoeten, waar dan ook.  
Good goan.                                             Willy Rekveld, parochievicaris 

_______________________________________________________ 

Werelddag op het Oaseterrein 2019 

 

De Oase deed op zondag 30 juni zijn naam eer aan. Ondanks de 
warmte was het er goed toeven. Daarvoor zorgden de vele tenten en 
zonneschermen. De Duitse en Nederlandse bezoekers van de 
Kerkentuin konden zich bij de kraampjes op de hoogte stellen van de 
vele mogelijkheden op het gebied van zonnecollectoren, 
composteerbakken e.d. Ook was er informatie over de hulpgroepen 
voor Kongo, de Filipijnen, Alay Kapwa (Help je buurman) en de 
hulpgroep van Brazilië van het klooster Bardel maar ook de 
reparatiegroep van de Vrijwilligerscentrale.  
Gezien het warme weer zijn we blij met de goede opkomst, zei  
Marlies Gartmann, voorzitster van de Oase. Ook zei ze het fijn te 
vinden dat zovelen de weg naar het rustgevende Oaseterrein aan de 
Dinkel weer hebben gevonden. 
 

Uit het Duits vertaald en opgesteld door Roel Kuier bestuurslid Oasevereniging. 
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In tijden dat de Amerikaanse 
president Trump praat over het 
bouwen van een grensmuur en 
Europa de buitengrenzen steeds 
meer sluit voor vluchtelingen, 
kiest PAX als thema van de 
Vredesweek 2019: ’Vrede 
verbindt over grenzen’. 
Het thema nodigt uit om de 
grenzen op te zoeken en te 
onderzoeken. Want aan de 
andere kant van de grens wacht 
vaak een wereld aan 
ontmoetingen en mogelijkheden. 
Veel mensen leven steeds meer 
in de eigen bubbel en spreken 
steeds minder mensen uit andere 
bubbels. Polarisatie ligt dan op de 
loer. 
En dat terwijl vreedzaam 
samenleven met mensen uit 
andere bubbels en verschillende 
culturen goed mogelijk is. Elke 
dag zetten vele duizenden 
mensen in heel Nederland zich in 
voor een inclusieve samenleving. 
De groeiende groep wandelaars 
die meedoet met de ”Walk of 

Peace” brengt hiermee zelf hun 
verlangen naar vrede in praktijk. 
Onze samenleving heeft behoefte 
aan deze mensen, die bereid zijn 
om uit hun comfortzone te 
stappen. Die laten zien dat er een 
alternatief is, een antwoord op 
polarisatie. 
Als je op een constructieve 
manier conflicten oplost, krijg je 
nieuwe manieren van 
samenleven. De beste manier om 
dat te doen? Ontmoetingen… met 
elkaar praten dus. Nee, dat is niet 
soft, dat is hard werken. Soms 
komen er namelijk pijnpunten op 
tafel. En ja, soms zijn er 
momenten dat je een lijn moet 
trekken, een grens. Bijvoorbeeld 
om duidelijk te maken dat het fout 
is om geld te verdienen aan 
controversiële wapens die 
menselijk leed veroorzaken. Of 
dat het noodzakelijk is om op te 
komen voor slachtoffers van 
armoede en onrecht. Kijk voor 
meer informatie op: 
www.vredesweek.nl. 

Vanuit de MOV 

Thema vredesweek 2019 ‘vrede verbindt over grenzen’ 

De vredesweek is van 21 t/m 29 september. Er zal een speciale 
collecte voor PAX voor vrede worden gehouden om het vredes-
werk te ondersteunen.  
Wij van de MOV-groep Losser/Overdinkel bevelen deze collecte 
van harte bij u aan want vrede is de basis van alles. 

https://vredesweek.nl/walk-of-peace
https://vredesweek.nl/walk-of-peace
https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel
https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel
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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: 
 

   29 september    Opening 2e helft 2019 

   27 oktober         Bingo. 
   24 november     Quizmiddag 

   26 december     Kerstmiddag 

 

   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  
_______________________________________________________ 

 

Schriftinstuif 2019-2020 

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 woensdag 25 september,  
27 november, 29 januari en 25 maart  
van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Contactpersonen zijn: ds. Hennie Marsman,  
pastor Carla Berbée en Yvonne Damhuis. 
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw 
naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te 
sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld. 
                                                                                            De redactie 

Dopen 

 

Op 6 juli zijn Vigo Roetenberg en  
Bram Hazekamp gedoopt.  
De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en 
de ouders. 
 

Overleden 

 

Antoon Masselink     1937—2019 

Antoon werd geboren in Overdinkel. Hij trouwde in 1963 met zijn grote 
liefde en ze kregen samen drie dochters, zijn “Dreimädelhaus”. Zijn 
geluk was compleet toen er, naast drie schoonzoons, ook nog eens 
vier kleindochters bij kwamen. Antoons grootste hobby was het 
Martinikoor waar hij jaren lid van was. Ook hield hij van vissen, zijn 
moestuin en voetballen. Hij miste geen wedstrijd op tv. Elf jaar 
geleden werd hij ernstig ziek maar hij overwon. Enkele maanden 
geleden sloeg het noodlot weer toe, maar klagen paste niet bij hem. 
Zondags voor zijn sterven was hij met de hele familie samen. Hiervan 
hebben allen genoten en Antoon zelf nog het meest. Op 27 juni was 
zijn afscheidsviering, waarbij de zang werd verzorgd door “zijn” 
Martinikoor. 
 

Tecla Stockmann-Schiphauwer     1946—2019 

Tecla werd geboren, in het Drentse land, op 15 maart 1946.  
Ze groeide op in een gezin van 11 kinderen. Op jonge leeftijd, ze was 
4 jaar, verloor zij haar moeder. Vanuit Drenthe ging ze naar het 
Twentse land om te gaan werken in de textiel als coupeuse en later 
werd dat bij Livio in de thuiszorg. Haar huwelijk met Leo was liefdevol 
en zorgzaam, naar Leo en hun twee kinderen en later ook naar haar 
kleinkinderen toe, zij waren haar alles. Ze was een lieve moeder en 
oma. Gezelligheid stond bij haar voorop. Zij kon ontzettend goed 
koken. Van haar kookkunsten genoten velen, zoals Leo zei, op de 
eerste plaats hij.  
Na een afnemende gezondheid is zij overleden op 2 juli 2019.  
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Truus Klumper-Meijer     1922—2019 

Truus heeft zoals ze zelf zei ‘genoten van het leven’. 
30 jaar samen met haar man Johan en het verdriet toen hij overleed. 
Samen met familie op de camping bosbessen plukken, kaarten en naar 
de rommelmarkten en vooral veel lachen. 
Ze zorgde graag voor de tuin en later het balkon vol met prachtige 
bloemen. Ze kon heel goed naaien, breien, haken en noem het maar op. 
Ze bakte altijd cake en de oma-cake ging mee op vakantie. 
En natuurlijk de tante Truus-cake voor de verjaardagen van haar broers 
en zussen. 
Ze was altijd belangstellend voor iedereen en hield van mooie kleding, 
sjaaltjes en kettingen. Ze regelde alles zelf en was ook wel eigenwijs. 
Hulp vragen vond ze moeilijk maar zonder hulp ging het niet meer. 
Steeds leverde ze een beetje in en er kwam niets meer bij.  
We gaan je missen. 
 

Marianne Poorthuis-Smit     1938—2019 

Marianne werd geboren als zevende van de acht kinderen. Op de plek 
waar ze is geboren is ze 80 jaar later gestorven. Het grootste deel van 
haar leven speelde zich af aan de Brinkstraat. Met haar man Herman 
Poorthuis nam ze het familiebedrijf Hotel Smit van haar ouders over. Ze 
was een echte gastvrouw. Samen met haar man kreeg ze drie zoons. In 
december 1991 overleed haar man Herman. Ze miste hem in haar 
dagelijks bestaan. Ze gaf het stokje over aan haar zoon en 
schoondochter. Ze was niet meer actief betrokken maar liep graag in het 
café, las er de krant of dronk een kopje koffie. De geschiedenis van 
Losser was een grote hobby van haar. Gaandeweg ging haar 
gezondheid achteruit.  
Op 26 juli is ze heel stil ingeslapen. 
 

Tonny Wijering     1928—2019 

Tonny werd geboren aan de Irisstraat in een gezin van 12 kinderen. 
Na een tijd in de textiel gewerkt te hebben kreeg hij een baan als  
conciërge bij de Hogeschool Enschede. Hij trouwde met Fien ter Laak. 
Helaas overleed Fien en Tonny vond nieuw geluk toen hij trouwde.  
Sport op televisie en puzzelen waren zijn hobby’s, maar veel meer nog 
lag zijn hart bij de klootschietersvereniging Kolkersveld.  
Tonny was een gelovige man en hield van de Gregoriaanse zang.  
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en vanaf eind 2018 kon 
hij niet meer thuis wonen. De veelvuldige bezoekjes van zijn vrouw, zijn 
dochter, klein- en achterkleinkinderen en anderen hebben hem 
ongetwijfeld goed gedaan. Op 30 juli is de 90-jarige Tonny in alle rust 
voorgoed ingeslapen. 
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Alle vieringen Maria Vlucht van 25 mei t/m 3 juli 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser  
Za 31 aug 17.00 GV parochievicaris Rekveld     Doopviering 

Zo 1 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde     Caeciliakoor 
    (Mis J. Haydn, Greg.) 
Wo 4 sep 09.30 CV Lien Dood 

Zo 8 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld      Dameskoor 
  Maria Geboortefeest ( Mis Jaspers, Latijn) 
Wo 11 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 15 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde      Vivace 

Wo 18 sep 09.30 CV past. werkster Berbée 

Do 19 sep 19.00 CV past. werkster Berbée 

  Viering KBO / Zij– Actief, Dameskoor 
Zo 22 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld       Herenkoor 
    (Mis XII Greg.) 
Wo 25 sep 09.30 CV Werkgroep            Dameskoor 
    (Messa Laus Tibi Christe, Latijn) 
Zo 29 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld      Dameskoor 
    (Mis C. vd Beld, Ned.) 
Wo 2 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 5 okt 17.00 GV parochievicaris Rekveld 

  19.00 GV past. werker de Heus          Vivace 

  Presentatieviering Vormsel 
Zo 6 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld      Caeciliakoor  
    (Mis Delibes, Greg.) 
Wo 9 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 12 okt 19.00 GV past. werkster Berbée 

  Thomasviering 

Zo 13 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld      Vivace 

Wo 16 okt 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 20 okt geen viering i.v.m. Gerardusprocessie 

Wo 23 okt 09.30 CV parochiële vorganger 
Zo 27 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld      Herenkoor 
    (Mis Perosi, Greg.) 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 31 aug 17.00 GV past. werkster Berbée      Doopviering 

Zo 1 sep 09.30 CV past. werkster Berbée         Gemengd koor 
Do 5 sep 14.00 EV parochievicaris Rekveld 

  Ziekendag 

Do 12 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 14 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld      Gemengd koor 
Do 19 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 21 sep 19.00 GV werkgroep      Dynamique 
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Do 26 sep 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 28 sep 19.00 CV werkgroep        Kinderkoor 
  Gezinsviering 

Do 23 okt 09.30 CV werkgroep 

Zo 6 okt 09.30 CV werkgroep        Gemengd koor 
Do 10 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 17 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Voorbereiding op Gerardus Processie : 
Do 17 okt 19.00 EV pastores Rekveld en Daggenvoorde 

  Opening Triduüm, Gemengd koor 
Vrij 18 okt 19.00 CV past. werkster Berbée        Kinderkoor 
  Gezinsviering 

Za 19 okt 19.00 GV werkgroep        Dynamique 

  Jongerenbijeenkomst 
Zo 20 okt 11.00 EV pastores Rekveld, Daggenvoorde, Berbée 

    en Mgr. Hoogenboom      Gemengd koor 
  15.00 GV parochievicaris Rekveld  

  Sluitingslof, Gemengd koor 
Do 24 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Vr 6 sep 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 sep 10.30 EV pastoor Daggenvoorde        Herenkoor 
Zo 22 sep 10.30 CV past. werkster Berbée        Dameskoor 
Zo 29 sep 10.30 EV past. werkster Berbée en pr 
  Viering in klooster Glane 

Vr 4 okt 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 6 okt 10.30 EV pater van Balen 

  Feestdag stichting kerk,                     Dames–en Herenkoor 
Zo 13 okt 10.30 EV pastor Kortstee        Herenkoor 
Zo 27 okt 10.30 CV wekgroep        Dameskoor 
Jacobus Lonneker 
Za 31 aug 19.00 EV parochievicaris Rekveld Schola Cantorum 

Wo 4 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 sep 10.00 OV past. werkster Berbée en dominee 

  Oecumenisch Oogstfeest,                         Gemengd koor 
Za 14 sep 19.00 CV werkgroep        Op Toon 

Zo 22 sep 10.00 CV pater Engelbertink        Gemengd koor 
  Twentse viering 

Wo 2 okt 09.00 CV past. werkster Berbée 

Za 5 okt 17.00 GV past. werkster Berbée Doopviering 

  19.00 EV parochievicaris Rekveld         Herenkoor 
Zo 13 okt 10.00 CV werkgroep         Gemengd koor 
Za 19 okt 19.00 CV past. werkster Berbée          Op Toon 

Zo 27 okt 10.00 CV past. werkster Berbée          Gemengd koor 
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Heilige Gerardus Majella Bedevaart 
Overdinkel 
 

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor 
de 107de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart 
plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door 
muziekvereniging Concordia en het dames- en 
herenkoor.  
 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van 
de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige 
Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop  
Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de hoofdcelebrant zal zijn, waarna de 
processie volgt.  
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de H. Gerardus Majellakerk. 
 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele 
duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar komen. Velen zullen 
al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze 
bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. 
 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.  
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, 
elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majellakerk, een viering 
in het teken van Gerardus.  
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op 
zondagmorgen.  
 

Indien u verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum van de H. Gerardus Majellakerk op werkdagen 
tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten)  
telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.  
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00  
Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink,  
o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
 

Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl


15 

 

Vormsel startmiddag 2019 – 2020 

 

Vijfendertig Vormelingen en hun ouders waren 
uitgenodigd om deze middag (30 juni) mee te 
maken. Een nieuwe manier om aan de 
vormselvoorbereiding te beginnen en elkaar én 
het jongerenpastoraat al voor de vakantie beter 
te leren kennen. We komen immers van 
verschillende dorpen en de kinderen zitten op 
verschillende scholen.  
 

Om 13.00 uur nam pastoor Paul Daggenvoorde 
na een korte inleiding de groep mee door het park naast de H. Maria 
Geboortekerk. Hij sprak over “De weg van je leven”, omlijstte dit met 
voorbeelden en bracht interactie in. Daarna was er pauze met 
drinken voor iedereen. Het programma werd voortgezet door 
vertegenwoordigers van het jongerenpastoraat (JP) Maria Vlucht. Er 
werd gegokt met echt geld in een geïmproviseerd casino. Een heuse 
waarzegster voorspelde de toekomst van haar gasten. Er werd 
gewonnen maar ook verloren. Dingen die het directe gevolg zijn van 
de zelfgemaakte keuzes van inzet. Het spel bepaalde uiteindelijk 
hoeveel iedereen had gewonnen. Zelf je eigen keuzes maken daar 
draait het steeds meer om bij deze jongeren die een heel nieuwe 
levensfase in gaan. Met vijf stickers gaven ze op een bord aan wat 
hun favoriete keuze zou zijn: samen of alleen, sporten of niet 
sporten, zijn vrienden belangrijk of is geld belangrijker? Voor het bord 
vond menig discussie plaats.  
Om 15.00 uur vertelde een agent dat gokken niet is toegestaan voor 
jongeren onder de 18 jaar. Om 16.00 uur moest alles zijn opgeruimd 
anders volgde er een fikse boete. De organisatie kwam met hem tot 
een compromis. De verdiensten zouden weer teruggaan in de kas 
van het JP. Daarom werd er nog een veiling gehouden, zodat 
iedereen toch met een cadeautje naar huis kon gaan.  
Om 15.45 uur sloten we deze gezellige middag af. Precies op tijd! 
 

De vormselvoorbereiding gaat verder in het nieuwe schooljaar. De 
planning hiervan is te vinden op onze website.  
Op zondag 2 februari komt hulpbisschop Mgr. Herman Woorts in 
Losser vormen. 
 

Ans te Lintelo 
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Oecumenische Oogstdankdienst op 1 september 2019 

 

Op zondag 1 september  zal er een oecumenische oogstdankdienst 
gehouden worden op het erf van de familie Rolink, Lutterzandweg 11, 
7587 LH De Lutte. 
 

Deze dienst wordt georganiseerd op initiatief van LTO Noord en Zij-
Actief afdelingen Losser, De Lutte en Beuningen. Aan de 
voorbereiding van de dienst werken de katholieke 
geloofsgemeenschappen van Losser, De Lutte en Beuningen en de 
Protestantse Gemeente Losser mee.  
 

Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Ingrid Schraven en dominee 
Hennie Marsman. Het Plechelmuskoor uit De Lutte verleent haar 
muzikale medewerking. Voor de kinderen is er kinderkerk. Door de 
dames van Zij-Actief wordt de aankleding van het erf verzorgd.  
 

Het thema van de dienst is: Land van melk en honing.  De collecte is 
bestemd voor de Voedselbank. 
 

De oecumenische oogstdankdienst begint om 10.30 uur. Hierdoor 
vervallen de zondagse kerkdiensten in de katholieke kerk van De 
Lutte en in de protestantse kerk van Losser. 
 

De dienst vindt plaats in de open lucht. Bij regen wijken we uit naar de 
kapschuur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie met 
een boterham met ei. Ook kunt u het bedrijf van de familie Rolink 
bezichtigen. U bent allen van harte welkom. 
 

 

 

Namens de deelnemende organisaties: 
 

LTO – Tine Welman 

Zij-Actief – Ans van Langen 

 

Katholieke geloofsgemeenschappen – 
pastor Ingrid Schraven 

 

Protestantse Gemeente Losser –  
ds. Hennie Marsman 
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Nieuws uit het Jongerenpastoraat Maria Vlucht 
 

“Aandacht maakt alles mooi!” is het jaarthema van 2019-2020. 
 

Het Jongerenpastoraat wil er zijn met mooie ontmoetingen.  
Op 27 september bv. gaan we samenwerkend het water op, suppen 
en kajakken op het Hulsbeek. We bespreken het jaarprogramma met 
elkaar. In de maand november gaan we als Zwarte Pieten op pad 
voor de ouderen in de instellingen. Verder in het jaar gaan we o.a. 
lekker schaatsen, nieuwjaars-gourmetten met een gast aan tafel. We 
houden een pubquiz, we maken een reis/excursie. Er zijn nog een 
aantal programma’s in ontwikkeling, waarover ik nog geen concrete 
mededeling kan doen, mysterieus hè? 

JP Sirkelslag wordt gehouden op 14 mei 2020.  
En er is natuurlijk weer een slotfeest. 
We gaan aandacht geven aan elkaar en aan mensen die het echt 
nodig hebben. Want “aandacht maakt alles, jou en ons ook, mooi”.  
Go(e)d hè? 

 

Theatergroep ‘sTOF komt op de planken met 
een stuk dat de titel krijgt ‘ONDERUIT’. Het 
gaat over een familie die door 
omstandigheden in armoede terechtkomt. 
Wat dit gezin overkomt is getoetst aan de 
werkelijkheid. Hebben wij genoeg aandacht 
voor bv. kinderarmoede? De première is 8 
november om 19.30 uur in Basisschool De 
Wegwijzer, Sperwerstraat 1 te Losser. 

 

De begeleiders van het JP hebben er zin in. Wil jij/Wilt u deze groep 
begeleiders komen versterken, graag! Jongeren (12+ ers) aanmelden 
voor het jongerenpastoraat, of een van de activiteiten, dat kan 
natuurlijk ook. Alles via onderstaand e-mail adres of de website 
https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht 
 

Namens de begeleiders, Ans te Lintelo 

Ans.telintelo@mariavlucht.nl  
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Ingezonden….. 
 

Heer, leer ons bidden. Dat is de lezing van deze 
zondag, als dit Klöpke uitkomt al even geleden. 
Er is natuurlijk veel over te zeggen en over te 
vragen. HOE bid ik in  hemelsnaam. 
Het hele ONZE VADER  is een gebed voor je 
hele leven.  
“Uw naam worde geheiligd” b.v. Hoeveel mensen hebben het woord 
Jezus niet als stopwoord. Zit daar een bede om hulp in?, of een vraag 
over zoiets als: wat zeg of doe ik in “godsnaam”?  
Vergeef me alstublieft? 

Geef ”ONS” s.v.p. iedere dag brood. Niet IEDEREEN?  
Verlos ons van het “kwade”, of de “BEZOEKING”, of noem maar op.  
En mag ik a.u.b. ook het “koninkrijk” beërven? Hoe dan?   
Denk aan de liefde van Jezus van Nazareth. Wat deed Hij? Gewoon 
het “onze vader” bidden en doen. Ons voorbeeld ……. 
 

Naam van de inzender is bij de redactie bekend. 
_______________________________________________________ 

 

Parochiële werkgroepen stellen zich opnieuw voor: 
 

Wij zijn de Ziekencommuniegroep 

 

Deze werkgroep bestaat al heel wat jaren. 
Hoelang is niet precies bekend, maar Anny 
Damer, de contactpersoon van deze 
werkgroep, is al 16 jaar actief. De groep 
bestaat thans uit 7 leden. 
Het doel van de werkgroep is om bij de mensen thuis een 
geconsacreerde hostie te bezorgen. Op deze wijze is het voor 
(momenteel circa 7) parochianen mogelijk, maandelijks ter communie 
te gaan. Elke 1e vrijdag van de maand en enkele dagen voorafgaand 
aan Pasen en Kerstmis wordt de H. Hostie gebracht. Na de communie 
en een gebed wordt vaak onder het genot van een kop koffie een 
praatje gemaakt. Vooral dat praatje, het stukje gezelligheid wordt zó 
gewaardeerd, want menigeen voelt zich eenzaam, de behoefte aan 
een contactmoment is groot. “Je maakt de mensen blij”.  Dit alles, 
m.n. het contact, geeft de leden van de ziekencommuniegroep veel 
voldoening.  
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Groot belang wordt aan ‘discretie’ gehecht, want betrokken 
parochianen doen hun verhaal, vertellen over hun zorgen. Met 
discretie behoud je de vertrouwensband van de betrokken 
parochianen. Net als het aantal kerkbezoekers neemt in de loop der 
tijd ook het aantal parochianen af, bij wie thuis de communie bezorgd 
wordt. Dat maakt de toekomst er niet zekerder op. 
Vanzelfsprekend kunnen parochianen -voor wie kerkbezoek niet meer 
mogelijk is- en die de communie thuis willen ontvangen, zich bij de 
ziekencommuniegroep melden. 
Aanmelding is mogelijk bij Anny Damer-Nijlant, telefoonnummer 
5382997 of per e-mail henkdamer@ziggo.nl  
_____________________________________________________ 

 

Wij zijn de Bezoekersgroep Verliezen verwerken 

 

Opgericht: 1984 door Hannele Engbers en 
Gemma Spiering, o.l.v. Norbert Konincks. 
Aantal leden: 10 personen, allen dames. 
Het doel van de groep is: 
ondersteuning bieden aan parochianen die een 
partner, of kind of ouders, door overlijden, 
hebben verloren. De leden doen dit door hen te 
bezoeken namens de parochie, nabij te zijn en een luisterend oor te 
bieden. Gemiddeld wordt gedurende 2 jaar om de 6 à 8 weken de 
parochiaan bezocht. Er wordt gestart ongeveer 3 maanden na het 
overlijden, uitzonderingen daar gelaten. 
Is de werkgroep tevreden over het bereiken van bovenstaand doel? 

Vooral de eerste 25 jaar was de behoefte aan de doelgroep groot. 
Door veranderingen in de kerk, afname van de kerkgang, verandering 
in het beleven van het geloof, bekendheid in de media over rouw en 
rouwverwerking, méér steun vanuit gezin en belangstelling van familie 
en vrienden is de behoefte aan bezoek verminderd. 
Met het bezoeken van de parochianen is men wel tevreden. Maar in 
naamsbekendheid zou dat beter kunnen. En we denken wel eens: 
”anticiperen we voldoende op al die veranderingen sinds de 
oprichting? En waar blijven de jongere leden?” 
Waar wordt de werkgroep blij van? Als we echt welkom zijn bij de 
doelgroep en het goed klikt tussen het lid en de parochiaan. 
Voorbeeld: een enkele keer geeft de parochiaan aan, dat ze weer een 
nieuw evenwicht heeft gevonden en zelf verder kan. 
Ook wel dat ze heel blij is met het bezoek, of het jammer vindt dat het 
bezoek definitief wordt afgesloten, of vraagt de parochiaan om te 
blijven komen. 

mailto:henkdamer@ziggo.nl
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Maar vooral als blijkt, dat men de juiste talenten/eigenschappen heeft 
om dit werk belangeloos te doen. Het verrijkt ons leven en voegt veel 
ervaringen toe hoe verschillend parochianen hun rouwperiode invullen, 
zoekend naar nieuw evenwicht. 
Wat motiveert de leden? De vergaderingen, waarbij o.a. de bezoeken 
geëvalueerd worden. Het volgen van themabijeenkomsten o.a. in 
Borne. En soms een bijzonder inhoudelijk bezoek. En allen hebben 
een intrinsieke motivatie: niemand werd gevraagd om bij de groep te 
komen, men bood zichzelf aan. 
Plannen in de toekomst? Helaas niet. We zijn blij, dat we nog 10 leden 
hebben en meestal de nieuwe adressen nog kunnen uitdelen. Ook dat 
de vergaderingen nog goed bezocht worden. Maar de gevorderde 
leeftijd van de leden, baart ons zorgen. Het ontbreekt ons aan 
toekomstvisie, energie en tijd. 
Heeft de werkgroep wensen? Ja, nieuwe aanwas, een meedenker, 
nieuwe ideeën, bijv. een nieuwe koers. 
Is er sprake van samenwerking- c.q. een samenwerkingsverband? 

Beperkt maar goed contact met de ziekenbezoekgroep. Bijv. samen 
volgen van themabijeenkomsten in Borne, overleg over het bezoeken 
van een zieke-rouwende parochiaan, soms samen een 
informatiebijeenkomst volgen, georganiseerd door de 
ziekenbezoekgroep. En het jaarlijkse uitje. En er is contact met leden 
van de uitvaartdiensten, die ons de namen van parochianen 
doorgeven met de noodzakelijke gegevens op papier. 
 

Bereikbaarheid: 
Sini Punte is de coördinator, tevens contactpersoon van de werkgroep. 
Zij is goed geïnformeerd over alle activiteiten, personen en het reilen 
en zeilen van de parochie. Zonder haar geen werkgroep. Zij heeft wel 
heel veel taken, al loopt zij er niet mee te koop (noot Gemma) 
Verder heeft de groep geen bestuur of leden met een vaste taak. 
Gemma Spiering maakt het verslag van de 2 maandelijkse 
vergaderingen/bijeenkomsten. Men is tot geheimhouding verplicht 
naar buiten toe. Maar altijd kan men bij Sini terecht. 
 

Alle vrijwilligers hebben een training gevolgd van gemiddeld 6 
bijeenkomsten, waarbij de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
werden overgebracht over verlies, rouw en verdriet. Dit is wel een 
voorwaarde om lid van de groep te worden. 
Op de vergaderagenda zijn 2 items belangrijk en die komen bij elke 
bijeenkomst aan de orde: 
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Het uitwisselen van bezoek-ervaringen met de noodzakelijke reacties 
vanuit de groep als steun. 
En gezien de leeftijd en samenstelling van de groep: “rondje lief en 
leed”, zodat de groep kan begrijpen en meeleven met elkaars wel en 
wee en bijbehorend gedrag. Dat vergroot ook het commitment met 
elkaar. 
Contactpersoon: Sini Punte, mailadres: ajpunte@hetnet.nl  
Tel 053-5384488 

________________________________________________________ 

 

Het Winlo en ‘t JP samen op pad 

 

Het Winlo aan de Langenkamp in Losser 
vierde zijn eerste lustrum op 2 juni 2019 met 
een gezellige receptie.  
Vijf jaar geleden hebben de bewoners 
samen met het jongerenpastoraat een tv 
voor de gezamenlijke woonkamer bij elkaar verdiend met de verkoop 
van eieren. 
 

Nu hebben wij, als geloofsgemeenschap en jongerenpastoraat, hun 
een cadeautje aangeboden tijdens de receptie op 2 juni. De bewoners 
konden zelf een activiteit uitzoeken. Het werd midgetgolven.  
De afspraken werden gemaakt en 4 JP-jongeren en een begeleidster 
van toen, gaven zich op om mee te gaan.  
 

Pastoor Paul Daggenvoorde was er ook bij. Marvin, Sofie en Vincent 
en Robin gingen op de fiets. Wouter, Inge, Laurien en Noa gingen bij 
Ans in de auto. Dennis nam Sanne, Tim en José mee in zijn auto. Bij 
de midgetgolf zat Jolijn in de jury. Robin en Vincent hebben de eerste 
prijs gewonnen bij het midgetgolven. Ze kregen een groot applaus. 

Jolijn zei dat iedereen het heel 
goed gedaan had!  
 

Het was bijzonder dat er zo’n goede 
sfeer in de groep was. We hebben 
best geboft met het weer.  
We sloten de activiteit af met het 
eten van een ijsje. En dat was heel 
lekker! 
 

mailto:ajpunte@hetnet.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 23 oktober verschijnt,  
uiterlijk 7 oktober 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  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  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


  

 

Vrijwilliger 
 

Vrijwilligers krijgen is een gunst 
Vrijwilligers hebben is een geluk 

Vrijwilliger blijven is een meesterstuk 

Vrijwilliger worden is een kunst 
 

Want vrijwilliger zijn 

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

Is verbonden maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar maar niet te koop 
 

Is positief denken en doen met als doel 
Voor een ander en jezelf een goed gevoel 

Want alleen daar kan liefde wonen 

Daar alleen is het leven goed, waar men 

blij en ongedwongen alles voor elkaar doet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zachte blik, een goede daad 

Een vriendelijk woord, een blij gelaat 
Al lijkt het soms weinig wat je doet 

Je geeft veel meer dan je zelf vermoedt 
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 

Want iedere vrijwilliger is heel hard nodig 


