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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: 2 december 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2019: 
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 meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

 
                                                                                                                                         advertentie 
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Naar aanleiding van wat onze 
pastoor Paul Daggevoorde 
schreef onder de noemer een 
loopje maken, 10 duizend stappen 
zetten, kwam ik op de volgende 
gedachte n.l. Pelgrimeren is in 
beweging komen. Zaterdag 14 
september, het feest van de 
Kruisverheffing, op bedevaart als 
pelgrim met de pelgrims uit 
Haaksbergen naar Kevelaer.  
Na een mooie bedevaart met veel 
inspiratie zag ik in de avond, toen 
we terug gingen naar huis, dat we 
als pelgrims zo’n 14 duizend 
stappen hadden gezet. Ik zei toen: 
“Een goede manier om in 
beweging te komen is 
pelgrimeren”. Samen het 
Evangelie beleven en daarin ook 
stappen te maken. Het thema 
was: Tot wie zouden wij anders 
gaan? Zaterdag 21 september, op 
het feest van heilig Mattheüs 
gingen we met Enschede e.o. 
naar Kevelaer.  
 

Op bedevaart, ons dagelijks leven 
is een pelgrimstocht van de wieg 
tot het graf. Soms een tocht van 
veel stappen zetten in de goede 
momenten van het leven. Soms 
weinig stappen kunnen zetten op 
de momenten dat wij geraakt 
worden door het leven zelf in onze 
gebrokenheid en het kwetsbaar 
zijn. Ik wens ons dan toe dat wij 
vele medepelgrims mogen 
ontmoeten in de geest van de  
 

 

Pelgrim bij uitstek ‘Jezus, de 
Christus die de weg ten einde ging 
om ons de vrijheid te geven om  
Zijn weg te gaan’. In die geest zijn 
pelgrims uit Enschede, Losser en 
Haaksbergen begin oktober met 
pastoor Paul Daggenvoorde naar 
Lourdes geweest. Het thema zal 
ook deze pelgrims in beweging 
gezet en geïnspireerd hebben: 
Zalig de armen van Geest, voor 
jullie is het koninkrijk van God 
(Lucas 6.20).  
 

Maar ook dichter bij huis kunnen 
mensen op bedevaart gaan: n.l. in 
Overdinkel. De Heilige Gerardus 
bedevaart was dit jaar op zondag 
20 oktober met als thema:  
Je bent niet alleen.  
 

Vele pelgrims zijn in beweging 
gekomen om dit mee te vieren dat 
wij mensen, pelgrims onderweg, 
niet alleen de pelgrimstocht 
hoeven te gaan. Met velen kom je 
veel gemakkelijker in beweging. 
Hoe dan ook ik wens ons allen 
een goede en mooie levensweg in 
geloof, hoop en liefde toe.  
                                                            
Willy Rekveld, parochievicaris. 

In beweging komen. 
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De vrijwilligersavond 2019 

 

Op 5 september hebben ruim 140 personen 
de vrijwilligersavond 2019 bijgewoond in 
zalencentrum Heijdemann. Na het nuttigen 
van een kop koffie of thee met een plak cake 
volgde het welkomstwoord van Jos Morsink. 
Hij werd hier bijgestaan door Carla Berbée, 
die benadrukte dat onze geloofsgemeenschap 
niet kan functioneren zonder vrijwilligers. Op 
dit moment zijn er op meerdere plaatsen niet voldoende vrijwilligers 
om alles goed te laten verlopen. Zij heeft een vriendelijke oproep 
gedaan aan mensen die nog tijd beschikbaar hebben om zich bij de 
locatieraad te melden. 
 

Een speciaal woord van welkom was er voor de leden van het 
Caeciliakoor, die voor de eerste keer aan de vrijwilligersavond hebben 
deelgenomen. Halverwege de avond was het de beurt aan het 
Caeciliakoor om een act op te voeren. Het eerste lied dat met 
pianobegeleiding van Carlo van den Beld ten gehore werd gebracht 
was een  adembenemende vertolking van het lied: Conquest Of 
Paradise (begin jaren 90 een hit van Vangelis). Als tweede volgde een 
prachtige uitvoering van het lied: (There’ll Be Bluebirds Over) “The 
White Cliffs Of Dover” (van Vera Lynn) uit de Tweede Wereldoorlog. 
Daarna volgde nog een Duits lied uit de jaren vijftig. Het optreden van 
het Caeciliakoor werd beloond met een daverend applaus van de 
aanwezigen. Ook heeft het koor toegezegd om de volgende 
vrijwilligersavond aanwezig te zullen zijn. 
 

Ondertussen heeft het koor Vivace gevraagd om tijdens de 
vrijwilligersavond 2020 te mogen optreden. Ook de kerkhofploeg heeft 
aangeboden om een keer te willen optreden. 
De definitieve keuze voor het jaar 2020 moet nog worden gemaakt. 
 

Omstreeks 22.00 uur had pastoor Paul Daggenvoorde het genoegen 
om een prijs aan de vrijwilliger van het jaar 2019 te mogen uitreiken. 
Dit jaar viel de eer ten beurt aan Marian Westenbroek vanwege haar 
nimmer aflatende inzet voor onze geloofsgemeenschap, met name 
voor het dameskoor. 
Omstreeks 22.30 uur is de vrijwilligersavond beëindigd, waarna 
iedereen voldaan huiswaarts is gegaan.  
                                                                                        De locatieraad 
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Renovatiewerkzaamheden aan de H. Maria Geboortekerk 

 

Met het terugplaatsen van de haan op de toren zijn de 
werkzaamheden aan het dak afgerond. De totale kosten voor de 
renovatie van het dak bedragen ruim € 600.000 inclusief een beetje 
meerwerk. 
 

De ontvangen financiële bijdragen zijn uitgekomen op 
ongeveer € 15.600 oftewel 26% van het streefbedrag 
van € 60.000. Wij zijn de betreffende mensen zeer 
erkentelijk voor hun gulle bijdragen. 
 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de R.K. 
Uitvaartvereniging Losser kwam er een voorstel om 
een bijdrage te doen voor de reparatie van het 
kerkdak. Dit is inmiddels ten uitvoer gebracht door een 
symbolische cheque van € 250,00 te overhandigen. 
Als u de H. Maria Geboortekerk ook met een financiële 
bijdrage wilt steunen kunt u het bedrag overboeken op:  
IBAN: NL21 RABO 0337 3642 22 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht, onder vermelding van: 
Kerkdak H. Maria Geboortekerk 
 

Zeer binnenkort worden de gesprekken weer opgestart 
om te onderzoeken of wij in aanmerking komen voor 
subsidie voor de herstelwerkzaamheden aan ons 
parochiecentrum. De verwachting is dat er daarna snel 
duidelijkheid zal komen. 
 

Onlangs is de Gemeente Losser gestart met de herinrichting van de 
Gronausestraat aan de noordzijde. Inmiddels is men aangekomen bij 
ons kerkplein, dat na het verwijderen van een aantal struiken/bomen 
en de klinkers er nu uitziet als een soort woestijnlandschap. Het 
gevolg is dat er nu nog slechts enkele parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn.  
De bedoeling is dat deze parkeerplaatsen alleen door 
mindervaliden of mensen die slecht ter been zijn worden 
gebruikt. 
Naar het zich laat aanzien zullen deze werkzaamheden tot het einde 
van het jaar 2019 voortduren. In de komende tijd zullen wij u tijdens de 
wekelijkse eucharistievieringen regelmatig op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. 
Graag vragen wij uw begrip voor het ongemak. 
                                                                                      De locatieraad  
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Het terugplaatsen van de haan op de toren op 28 augustus 
 

Om het terugplaatsen van de haan op de spits van de toren mogelijk 
te maken moesten de nog aanwezige steigers begin week 35 in een 
rap tempo worden afgebroken en afgevoerd. Daarmee zijn de 
renovatiewerkzaamheden aan het dak van de  
H. Maria Geboortekerk officieel afgesloten. 
 

Voor een officieel tintje zorgden meerdere genodigden en gelukkig 
hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij deze 
eenmalige gebeurtenis aanwezig te zijn. 
Na het nuttigen van een kop koffie of thee werden de aanwezigen 
welkom geheten door Jan Olde Heuvel, vicevoorzitter van het bestuur 
van de parochie Maria Vlucht. Hierna heeft pastoor Paul 
Daggenvoorde een kort gebed gehouden met 
betrekking tot het terugplaatsen van de haan. Zo 
memoreerde hij in het gebed o.a. dat: 
• De haan het dier is dat ’s morgens vroeg aankondigt 
dat de nacht voorbij is en dat de dag is begonnen. 
• De haan in het evangelie verwijst naar de 
verloochening van Jezus door Petrus, waarbij Jezus 
heeft gezegd: “Voordat de haan kraait, zul je drie keer 
ontkennen dat je mij kent”. 
• De haan op de toren de windrichting aangeeft. 
Hierna stapte pastoor Paul Daggenvoorde samen met een monteur, 
een fotograaf en de haan in een kooi om met een hijskraan naar 
boven te worden gehesen. Na enig manoeuvreren lukte het om de 
haan op het reeds gemonteerde kruis te bevestigen. Zo was deze klus 
na een kwartier geklaard en kon het drietal onder klokgelui en met luid 
applaus afdalen naar de begane grond. 
Hierna werd het evenement in de tuin achter het parochiecentrum 
voortgezet met een hapje en een drankje.                     De locatieraad 
 

De haan op de toren 

Al wel een eeuw wordt de skyline van Losser bepaald door onze kerk 
en haar toren. ‘Telkens als je de kerk en de toren ziet, weet je dat je 
bijna thuis bent’. Gezekerd in een tuigje mocht ik in een bak onder de 
hijskraan mee omhoog. De haan is verrassend groot en zwaar. En om 
goed zichtbaar te zijn fraai verguld. Met fluwelen handschoenen 
hebben we hem op een forse pin gestoken, de as waar hij om draait. 
Zodat hij de windrichting kan wijzen. Telkens wanneer we een 
torenhaan zien kunnen wij ons afvragen of wij die dag werkelijk als 
leerling van Jezus hebben doorgebracht. Zijn anderen en wijzelf een 
beetje dichter bij huis gekomen. Of juist niet? 

                                                                        Pastoor Daggenvoorde  
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Opgave Eerste Heilige Communie 
 

De weken na de herfstvakantie bezoekt pastor Carla Berbée een 
aantal groepen vier van katholieke basisscholen in Losser, Lonneker 
en Overdinkel om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar 
huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen. De 
voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. 
Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter 
opgeven tot uiterlijk 17 november. Aanmeldingsformulieren zijn 
desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat.  
De startavonden voor de ouders vinden in 2020 plaats op: 
woensdagavond 15 januari in Overdinkel, 
donderdagavond 16 januari in Lonneker  
en maandagavond 20 januari in Losser. 
We zien ernaar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te 
geven. 
 

Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder 
‘sacramenten’.  
Glanerbrug volgt dit jaar een eigen traject binnen de parochie.  
 

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie Maria Vlucht, 
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée 

________________________________________________________ 

Caritas binnen Maria Vlucht 
 

De Caritasinstelling valt onder directe verantwoordelijkheid van het 
Bisdom Utrecht, werkt dus onafhankelijk van een parochiebestuur. 
De kerk ziet diaconie (dienst) en caritas (liefde) in de zorg voor de 
naaste, als een van de belangrijkste taken. In de parochies wordt de 
diaconie uitgevoerd door de pastorale teams. De Parochiële Caritas 
Instelling (PCI) ondersteunt dit werk. De Parochiële Caritas Maria 
Vlucht is vanouds bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp 
nodig hebben, een helpende hand te bieden, eventueel naast andere 
instanties. 
De opbrengst van het rendement van het vermogen binnen PCI Maria 
Vlucht mogen wij onder goedkeuring van het Bisdom besteden aan 
projecten van hulporganisaties (o.a. voedselbank) of aan mensen die 
het echt nodig hebben. 
De locaties: Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lonneker maken deel 
uit van PCI Maria Vlucht. 
Mocht u hulp zoeken voor uzelf of voor iemand anders, stuur dan een 
bericht naar Carla Berbée, lid van het pastorale team van parochie 
Maria Vlucht: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl. 
 

mailto:communie@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl
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Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter               Jozef Evering                  Lonneker 
Secretaris              Annelies Voortman          Lonneker 
Penningmeester    Gerard Kortman             Losser     
Lid                          Helma Kraesgenberg       Overdinkel 
Lid                          Rene  Afink                    Glanebrug 

 

                                                               Namens Caritas Maria Vlucht 
_______________________________________________________ 

 

Taizéviering in Losser op 30 november 2019 

 

Zaterdag 30 november 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 graag bereid zijn hun ervaringen 
te delen. Iedereen is van harte welkom!  
 

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen 
Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 
 

Annunciatieraam, Verzoeningskerk Taizé – foto: Hennie Marsman 



10 

 

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: 
 

   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 27 november, 29 januari en 25 maart  
van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Contactpersonen zijn: ds. Hennie Marsman,  
pastoraal werkster 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 31 augustus zijn Sepp Damink en  
 Thijs Tiemens gedoopt.  
 Jens Kuipers heeft het doopsel ontvangen op  
 5 oktober. De hartelijke gelukwensen voor de  
 dopelingen en de ouders. 

 

Overleden 
 

Rika Sturre-van Keulen     1942—2019 

Riky werd geboren in Musselkanaal. Ze ging naar de kweekschool. Op 
20-jarige leeftijd stond ze al voor de klas. Ze leerde haar man Willem 
Sturre kennen. Ze trouwden op 14 december 1968 en gingen wonen 
in Losser. Beide zoons werden in Losser geboren. Riky is 35 jaar 
werkzaam geweest aan de Martinusschool. 
Ze was een perfectionist, zowel in haar werk als in de zorg voor het 
gezin. Na haar pensionering vulden o.a. gymmen, zwemmen en het 
dameskoor haar leven. In 2004 werd ze voor het eerst ziek en toen in 
2014 de ziekte terug kwam was ook haar man Willem ernstig ziek.  
Na het overlijden van Willem bloeide ze toch weer op. In het begin van 
dit jaar werd ze opgenomen in het hospice in Oldenzaal.  
Heel bewust heeft ze afscheid kunnen nemen van de kinderen en 
kleinkinderen. Te midden van hen is ze rustig ingeslapen. 
 

Lies Westenbroek-Oude Essink     1931—2019 

Lies groeide op als enig meisje met nog 5 broers. Begin jaren ’60 
kwam ze Frans Westenbroek tegen en op 27 april 1963 trouwden ze. 
Ze gingen wonen aan de Hannekerveldweg en er werden 2 zoons 
geboren. En wat was ze trots op haar kleindochter. Lies was actief bij 
de politiek in Losser en maakte een aantal jaren deel uit van de 
Losserse gemeenteraad. Ze was actief in diverse maatschappelijke 
organisaties. Het katholieke geloof was belangrijk voor Lies en 
jarenlang was ze trouw lid van het dameskoor. Naarmate Lies ouder 
werd ging de dementie haar steeds meer parten spelen.  
In 2014 ging Lies wonen in het verzorgingstehuis Oldenhove. 
Langzaam ging haar gezondheid verder achteruit en op 8 september 
is ze rustig ingeslapen. 
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Ellie Groener-Reinink     1939—2019 

Zij was afkomstig uit Glanerbrug maar het grootste deel van haar 
leven heeft ze gewoond in Losser. 
Een lieve, hardwerkende en opgeruimde vrouw. Bij haar huwelijk met 
Jan Groener kwam ze inwonen bij haar schoonouders. Ellie was een 
meisje van de confectie, dat ze na haar huwelijk weer oppakte. Om 
zichzelf te kunnen zijn was voor haar niet altijd gemakkelijk. 
Met haar zoon en later schoondochter had ze een hele sterke band. 
Erg verguld was ze met 3 kleindochters. En dat was wederzijds: nog 
dit jaar maakten de 4 dames een laatste ‘omadag.’ Ze was trots dat 
ze nog net de geboorte van haar achterkleindochter mee kon maken. 
Haar afscheid was in de Maria Geboortekerk op 19 september. 
Waarna de crematie volgde in Oldenzaal.  
 

Henk Wolkorte     1942—2019 

Henk is geboren aan de Gammelkerstraat te Oldenzaal en was de 
oudste van 12 kinderen. Als constructietekenaar werkte hij bij Dikkers, 
Siers en later Trio-Liet. 
Hij trouwde in 1968 met zijn grote liefde Riet Hampsink en samen 
kregen ze 2 zonen. Deze zorgden later voor 5 kleinkinderen. 
Onvergetelijk zijn de reizen naar Kirgizië, het land van zijn 
schoondochter. Later reisde Henk er alleen naar toe om zijn zoon 
daar te helpen. Met zijn technisch inzicht en 2 rechterhanden heeft hij 
ook vele anderen geholpen bij verbouwinkjes of klussen. 
Na het overlijden van Riet heeft Henk jarenlang als vrijwilliger bij de 
steenfabriek gewerkt. 
Hij was een man van weinig woorden. Na een kortstondig ziekbed is 
Henk op 20 september thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden.  
 

Marga Oddo-Elferink     1940—2019 

Marga groeide op in Losser in een gezin met acht kinderen. Ze werkte 
als secretaresse bij Vredestein – begin jaren zestig – toen veel Zuid-

Europeanen naar Nederland emigreerden, waaronder haar man 
Salvatore. 
Marga en Salvatore werden verliefd en ze vertrokken na hun huwelijk 
naar Sicilië. Marga paste zich goed aan, bleef zelfstandig en leerde 
naast Italiaans ook het dialect van Sicilië. Daar werden hun twee 
zoons geboren.  
Toen de jongens tieners waren kreeg ze toch heimwee. Mede voor de 
toekomst van de kinderen kwam het gezin weer naar Nederland.  
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Helaas overleed Salvatore vrij jong. Samen met de kinderen, zeven 
kleinkinderen en vele vriendinnen en buren beleefde Marga toch nog 
een fijne tijd.  
Toen haar lichamelijke en geestelijke krachten achteruitgingen 
verhuisde ze in 2017 naar Maartens-Stede, waar ze op 28 september 
is overleden. 
 

Jan Riesewijk     1937—2019 

Jan werd geboren aan de Postweg in De Lutte. Hij had 7 broers en 
zussen. Jan ging werken in de bouw. Hij leerde Femy Kellerhuis 
kennen en op 14 februari 1966 trouwden ze. Ze gingen wonen aan de 
Scholtinkstraat 10, een huis dat Jan met hulp van o.a. zijn broers, 
zwager en vader zelf had gebouwd. Na zijn huwelijk werkte hij in de 
zelfbedieningszaak van zijn vrouw en schoonouders. Jan hield van de 
Twentse folklore, tradities en het dialect. Een gezamenlijke hobby 
werden de Losserse Böggelrieders en Daansers.  
Grote hobby van Jan bleven de paarden en pony’s.  
In oktober 1975 werd hun zoon geboren. Trots was hij ook op zijn 
schoondochter. Er kwamen 3 kleinkinderen. 
Geestelijk maar ook lichamelijk namen de klachten toe, maar Jan was 
zeer tevreden. Het was goed, of zoals Jan aangaf met de laatste 
woorden: “het is mooi west!” _______________________________________________________ 
 

Vanuit de MOV: 
 

De collecte voor de vredesweek heeft in de  
H. Maria Geboortekerk € 155,00 opgeleverd.  
Hartelijk dank voor dit prachtige bedrag. Dit 
geld zal door PAX voor het vredeswerk 
worden besteed. _______________________________________________________ 
 

Nieuwe foto op de omslag van ’t Klöpke in 2020 

 

Zoals aangekondigd in ’t Klöpke van maart/april 2019 willen wij ons 
parochieblad in de toekomst elk jaar voorzien van een andere foto. 
Hiervoor nodigen wij de parochianen uit om vóór 15 november 2019 
mooie foto’s van het kerkgebouw in te zenden aan de redactie van 

’t Klöpke e-mail: klopkelosser@gmail.com 

Daarna zal een fotocommissie kiezen welke foto in 2020 op de 
omslag van ’t Klöpke zal prijken. 
 

                                                                                        De locatieraad 
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Alle vieringen Maria Vlucht van  
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser 
Zo 27 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    (Mis Perosi, Greg.) 
Wo 30 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Allerzielen, zegening van de graven: 
Za 2 nov 19.00 GV werkgroep  Dameskoor 
Zo 3 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde   Caeciliakoor 
    (Mis Bruckner, Greg.) 
Wo 6 nov 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 9 nov 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Sint Martinusfeest: 
Zo 10 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 13 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 17 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Dameskoor 
Wo 20 nov 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 24 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld   Herenkoor 
    (Mis Haller, Greg.) 
Wo 27 nov 09.30 CV werkgroep 

Za 30 nov 17.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 1 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor  
    (Mis Haydn, Greg.) 
Wo 4 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

    Verkoop derdewereldartikelen MOV 

 

Boete, verzoening en biecht: 
Wo 11 dec 09.30 GV parochievicaris Rekveld 

Za 14 dec 19.00 GV past. werkster Berbée Thomasviering 

Zo 15 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Dameskoor 
Viering KVG en Zij Actief: 
Di 17 dec 19.00 CV past. werkster Berbée 

Wo 18 dec 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 22 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld Herenkoor 
    (Mis XVII, Greg.) 
Kerstavond: 
Di 24 dec 16.00 GV past. werkster Berbée  Kinderkerk 

  18.00 CV werkgroep, Gezinsviering  Vivace,    
  21.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
    (Mis Diabelli, Greg.) 
Eerste Kerstdag: 
Wo 25 dec 09.00 CV past. werkster Berbée  Excelsior 
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Gerardus Majella Overdinkel 
Do 31 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 2 nov 18.30 GV werkgroep  Dynamique 

Do 7 nov 09.30 CV werkgroep 

Za 9 nov 19.00 CV past. werkster Berbée  Kinderkoor 
Do 14 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 16 nov 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
Do 21 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 24 nov 09.30 CV werkgroep, Caeciliafeest  Gemengd koor 
Do 28 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 30 nov 19.00 CV werkgroep, Gezinsviering  Kinderkoor 
Do 5 dec 09.30 CV werkgroep 

Za 7 dec 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

    Verkoop derdewereldartikelen MOV 

 

Do 12 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 14 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 19 dec 14.00 CV werkgroep, Kerstviering KBO Gemengd koor 
Kerstavond: 
Di 24 dec 17.00 GV werkgroep, Themaviering  Dynamique 

  19.00 CV werkgroep, Gezinsviering  Kinderkoor 
Eerste Kerstdag: 
Wo 25 dec 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Vrij 25 okt 19.00 EV pastores Rekveld en Berbée 

    Vrijwilligersavond 

Zo 27 okt 10.30 CV werkgroep  Dameskoor 
 

Allerzielen, zegening van de graven: 
Za 2 nov 19.00 GV werkgroep  Herenkoor 
Vr 8 nov 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 9 nov 17.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

Zo 10 nov 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
Zo 24 nov 10.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
Vrij 6 dec 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 8 dec 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 
    Verkoop derdewereldartikelen MOV 

 

Kerstviering zieken en ouderen in parochiehuis: 
Wo 11 dec 14.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Zo 22 dec 10.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
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Kerstavond: 
Di 24 dec 17.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
    Gezinsviering 

  20.00 EV pater van Balen  Herenkoor 
Eerste Kerstdag: 
Wo 25 dec 10.30 CV werkgroep  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Zo 27 okt 10.00 CV past. werkster Berbée   Gemengd koor 
Allerzielen, zegening van de graven: 
Za 2 nov 19.00 GV werkgroep   Gemengd koor 
Wo 6 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 10 nov 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Za 16 nov 19.00 CV past. werkster Berbée  Op Toon 

Zo 24 nov 10.00 EV pastor Kortstee, Caeciliafeest, Gemengd koor 
Za 30 nov 17.00 GV past. werkster Berbée  Doopviering 

  19.00 EV parochievicaris Rekveld  Schola Cantorum 

Wo 4 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 8 dec 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Za 14 dec 19.00 CV nog niet bekend  Gemengd koor 
Zo 22 dec 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Kerstavond: 
Di 24 dec 16.00 GV werkgroep, Kerstspel  Lidwientjes 

  20.00 EV pastor Kortstee  Op Toon 

Eerste Kerstdag: 
Wo 25 dec 11.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
________________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: Adventsactie 2019 

Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador 

De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt 
medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het 
platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel gesteld de 
gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren door goede 
geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren. 
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek 
heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de 
laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal 
opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden 
uitgebreid, van 8 naar 11. Om ondervoeding en babysterfte tegen te 
gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren.  
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Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over 
borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 
jaar. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. 
In de adventsperiode wordt in de kerken van Maria Vlucht aandacht 
besteed aan dit project en er wordt een speciale collecte gehouden. 

Tevens is er in het weekend van 7 en 8 december verkoop van 
derdewereldartikelen. De MOV-groep heet u van harte welkom. 
_______________________________________________________ 

 

Landelijke Ariëns-herdenking 2019 

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering 
zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de 
derde zondag van november, te weten 
17 november a.s.  
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. 
Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur. 
Celebranten zullen zijn  
Kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, 
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de drie parochies in Zuidoost 
Twente, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken 
verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van 
de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns 
Comité. 
Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar 
uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en 
een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid.  
De Ariënsgedachtenisviering zal aandacht besteden aan deze 
Werelddag. 
Medewerking verleent ook weer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, 
in 1893 door Ariëns zelf opgericht. 
Na de Heilige Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter 
de kerk voor een informeel samenzijn. 
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn. 
 

                                                         Hoogachtend, Het Ariëns-comité 

Secretariaat, Drs. J.N. Hinke 

Galileistraat 49, 1223 GL  Hilversum 

035 - 7729597, secretariaat@arienscomite.nl 
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Koor Vivace bestaat 40 jaar in 2020 

 

Op 7 oktober 2020 bestaat het koor 
Vivace 40 jaar. Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom 
verzorgen we op zaterdag 10 oktober 
2020 een viering in de Heilige Maria 
Geboortekerk en we vinden het erg leuk 
als oud-koorleden met ons mee willen zingen die dag. Er is in de 
ochtend/middag een repetitie (voor lunch wordt gezorgd), en na 
afloop van de viering is er voor de (oud-) koorleden en hun partners 
een feestje. Verdere informatie volgt te zijner tijd, maar mocht je als 
oud-koorlid van Vivace interesse hebben om mee te zingen, of alleen 
zin hebben in een feestje dan horen we graag van je. Je kunt dan een 
mail sturen naar vivace40jaar@gmail.com zodat we jou via dat 
mailadres op de hoogte kunnen houden van de plannen. Mocht je niet 
kunnen op bovenstaande datum, of geen zin hebben, laat het ons dan 
ook even weten.  _______________________________________________________ 

 

Cantica Nova brengt de Messiah van Händel 
 

Tip voor de eerste zondag in de advent!  
De gemengde zangvereniging Cantica Nova verzorgt 
op zondagmiddag 1 december een concert in de  
H. Maria Geboortekerk.  
Onder de bezielende leiding van dirigent Mirjam 
Spoelman wordt een door Colin Hand gecomponeerde verkorte versie 
van de Messiah van George Friedrich Händel gezongen. Het koor 
wordt begeleid door het Project Orkest Twente. Solistische 
medewerking verlenen Dagmara Siuty en Minou Tuyp die de 
recitatieven en aria´s ten gehore brengen. Henk Linker bespeelt het 
kistorgel. Reden dat Cantica Nova groots uitpakt met het concert is 
het tachtigjarig bestaan van de vereniging. 
Omdat de Messiah het best tot zijn recht komt wanneer het stuk door 
een groot koor wordt gezongen, zijn bij deze uitvoering meerdere 
projectleden betrokken. Zij repeteren met veel enthousiasme al vanaf 
januari mee in Losser.  
Het concert begint met gezongen teksten van de profeet Jesaja en de 
evangelist Lucas met delen van het kerstevangelie: Glory to God in 
the highest. Als daverend slotstuk klinkt het bekende Hallejuja. 
Het concert begint om 16.00 uur en duurt een uur.  
De entree is gratis.  

mailto:vivace40jaar@gmail.com
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Een sportieve start. 
 

Het JP van Maria Vlucht ging op vrijdagavond  
27 september 2019 van start met kajakken bij het 
Outdoor Challenge Park op Het Hulsbeek in Oldenzaal. 
Voor suppen was het helaas te koud. Alle deelnemers (8) 
hebben het goed gedaan. Onze begeleider Hessel was hun begeleider 
op het water. Eerst een beetje wiebelig, maar later ging het bij 
allemaal vlotjes. Na afloop hebben we het programma voor dit JP jaar 
aangeboden onder het genot van een lekker patatje en de 
eerstvolgende uitnodiging voor 8 november a.s. al gegeven. Want dan 
gaat nl. het theaterstuk ‘Onderuit’ van theatergroep ‘STOF’ in 
première. Informatie is te vinden op www.theatergroepstof.nl. 
Natuurlijk gaan we in november ook weer als zwarte pieten op pad om 
de mensen een fijne avond te bezorgen. Data hiervoor volgen z.s.m. 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je een keer mee doen, haal dan 
je informatie op: ans.telintelo@mariavlucht.nl  
________________________________________________________ 

 

Sinte Märten vöggelken…… 

 

Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.  
Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar worden de 
kinderen van groep 1 t/m 6 verwacht op zaterdag 9 november om 
14.00 uur in de protestantse kerk op het Raadhuisplein. Je kunt  
St. Maarten ontmoeten in de kerk. Daar start de optocht door het dorp. 
De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t 
Lossers Hoes zijn. 
Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, 
Martine, Mart, dan heb je net als St. Maarten 
een extra feestdag! Op zondag 10 november 
om 9 uur willen wij dit feest graag met 
iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk.  
In de kindernevendienst zijn leuke activiteiten 
te doen. Tot slot mag je delen van iets lekkers 
en is er een rondgang met lampionnen. 
Jij komt toch ook? 

 

Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad 
Losser, Ondernemers Losser, Gemeente 
Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser en de Protestantse Gemeente Losser. 

http://www.theatergroepstof.nl
mailto:ans.telintelo@mariavlucht.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9qS16JvlAhXRY1AKHc4EBbQQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mdr.nu%2Findex.php%2Fkanodocumenten%2Fkano-instructie%2F375-kano-vaardigheid-b-reader%2Ffile&psig=AOvVaw0
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Hoe gaan wij om met de rijkdommen, die “onze” aarde ons geeft. 
 

De zon, die elke dag “dag” maakt, 
zodat we kunnen zien wat we 
kunnen en mogen doen. 
Hoe wij in welvaart leven doordat 
onze boeren en industrieën doen en 
leveren van hun prachtige werk. 
Doordat wij met zijn allen moeten en kunnen zorgen dat ieder het zijne 
krijgt. En daar kunnen wij met zijn allen veel (heel veel) aan doen. 
Hoe zorgen wij voor het voedsel en de kleding en de meubels en de 
huizen, die door “de” mensen met zoveel geestdrift gemaakt zijn. 
Wat gooien wij gedachteloos weg? 

Hoe gaan wij om met elkaar? Lachen wij wel eens tegen een 
“vreemdeling”, die wij passeren? 

Proberen wij wel eens een praatje te maken met iemand die b.v. 
achter ons bij een kassa staat te wachten? 

Aaien wij wel eens een hond die uitgelaten wordt? Want dieren zijn 
ook door God geschapen, dus zijn wij zuinig op hen. 
En hoe denken wij over de bomen die soms ouder zijn dan wij? En die 
prachtige bloemen en grassen? Hoe vaak gaan wij daar gedachtelos 
aan voorbij? Omdat we het “zo druk” hebben. 
Hoe lang bestaat de aarde al? Daar heeft God, wie weet hoe lang al, 
zijn handen in gezet. 
En wij mensen mogen voor al dat moois zorgen!!!! Laten wij zorgen 
dat we dat zo goed mogelijk doen. En dan denk ik weer aan Jezus 
van Nazareth, die zo goed was voor alles en zelfs zijn eigen leven op 
het spel zette. 
Dank u wel God voor alles om ons heen en vergeef ons als we soms 
domme dingen doen. 
                                                       Ingezonden door een parochiaan 

________________________________________________________ 

Allerzielen 2019 

 

Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerken de 
overledenen worden herdacht. Deze herdenking vindt sinds de 
twaalfde eeuw op 2 november plaats.  
Nog steeds worden de overledenen herdacht, zo ook in Losser in de 
H. Maria Geboortekerk. Op zaterdag, 2 november, vindt er om  
19.00 uur een gebedsviering plaats met het thema ‘Aanwezig door 
afwezigheid en daarom nooit verleden tijd’.  
De gebedsviering bestaat uit gebed, eigentijdse teksten, een 
overweging, stilte en zang. Deze samenkomst kan voor de 
aanwezigen een bron van troost zijn, een gevoel van saamhorigheid 
en verbondenheid geven. 
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Tijdens de viering worden alle overledenen, 
die ons dierbaar zijn, herdacht, met name de 
overledenen van het afgelopen jaar. Hun 
namen worden, in aanwezigheid van de 
nabestaanden, genoemd. De nabestaanden 
worden uitgenodigd het herdenkingskruisje en 
een roos in ontvangst te nemen. 
Na de gebedsdienst vindt op de begraafplaats 
een korte ceremonie plaats. ‘The Last Post’ 
wordt gespeeld en worden de graven door leden van de 
Uitvaartgroep op symbolische wijze gezegend. Mooie, intense 
momenten. De honderden vlammetjes en de vele bloemen op de 
graven, de talloze brandende fakkels dragen bij aan een bijzondere 
sfeer. Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid de 
graven te bezoeken en een moment voor een kopje koffie in het 
parochiecentrum van de kerk.  
U bent van harte welkom! 
Leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie Losser. 
____________________________________________________________________ 

 

Benefietconcert voor VerjaardagsBox Losser 
 

Concertvereniging Sempre Crescendo Losser sluit haar 100-jarig 
jubileum af met een Benefietconcert in de H. Maria Geboortekerk. 
Gedurende het jubileumjaar wilden zij voor jong & oud iets voor de 
Losserse gemeenschap doen. Met dit afsluitende concert willen zij de 
jongste groep van de Gemeente Losser in het zonnetje zetten. Dit 
gaan zij doen met een Benefietconcert voor de VerjaardagsBox 
Losser! De VerjaardagsBox zorgt ervoor dat kinderen van gezinnen 
die het niet breed hebben, toch een leuke verjaardag kunnen hebben. 
Zo worden er traktaties voor op school geregeld en ontvangen zij een 
leuk cadeau. Het Benefietconcert wordt gehouden op 23 november in 
de H. Maria Geboortekerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur en 
kaarten kosten €10,- per stuk in de voorverkoop. Kijk voor meer 
informatie op onze website (semprecrescendo.nl).  
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Oase seizoen 2019 

Op 21 april is het seizoen 
geopend op de vroege 
Paasmorgen. Op een sfeervol 
Oaseterrein hebben we met 
teksten, zang en muziek de 
opstanding van Christus herdacht. 
In het warme gebouw van de 
“Tafel” genoten de bezoekers van 
een Paasontbijt. Vanaf tweede 
Paasdag werd er weer koffie met 
Kuchen gepresenteerd. Vele 
wandelaars en fietsers hielden 
een rustpauze om te genieten van 
de heerlijke plek, kinderen 
vermaakten zich in de zandbak, 
waar de waterpomp tot groot 
plezier een Dinkelstroompje 
veroorzaakte. De 
Vakantiespelweek van 15 t/m 19 
juli op de OASE was ook dit jaar 
weer een spetterend gebeuren 
met heel veel kinderplezier. De 
stamtafel onder de appelboom 
was wekelijks bezet door een 
groep vaste bezoekers. De hele 
wereld kwam in hun gesprekken 
voorbij. Het jaarthema: “Zeg eens 
dankjewel” is vaak besproken in 
de verschillende activiteiten die er 
georganiseerd werden. Dit kon 
heel goed naast de grote 
wereldproblemen die we aan de 
orde stelden tijdens de 
Oasefeuers op vrijdagavond, 
tijdens de Werelddag, op het 
Bergfest en op 29 september, 
toen het seizoen werd afgesloten 
met het traditionele Früchtefest/
Oogstfeest. Het was een heel 
natte dag, maar toch erg gezellig. 
De oven brandde, er werd  

appelsap geperst, verkoop van 
producten uit tuin en van het veld, 
mooie fotokaarten, fairtrade koffie 
en tassen, houten sterren en 
“Hampelmannen” en prachtig 
geknutselde doosjes en 
fotoalbums. Op het podium werd 
een korte dienst gehouden rond 
de Paaskaars en oogstproducten, 
met gedichten, een 
indrukwekkende tekst, passend bij 
het jaarthema en enkele liederen. 
Aan het eind van de dag gingen 
we aan tafel voor een goed 
verzorgde maaltijd. Na afloop 
werd er afgewassen en met 
vereende krachten werden in de 
stromende regen de tenten 
opgeruimd. Ook dit 17e seizoen 
zijn we een groot aantal mensen 
dank verschuldigd omdat de Oase 
nog steeds een plaats kan zijn 
waar jong en oud, mensen uit alle 
streken en provincies, uit 
verschillende landen en met 
verschillende culturen zich thuis 
voelen op deze plek aan de 
Dinkel.   “Dank U wel!” 

Tijdens het winterseizoen op 1e 
advent hopen we elkaar weer te 
ontmoeten. Plaats en tijd wordt 
nog bekend gemaakt.  
Op zondag 13 januari 2020 is de 
Driekoningenwandeling gepland 
op de Tankenberg in De Lutte. 
Voor nu een hartelijke groet van 
het Oaseteam, 
                        Carlien Oldekamp. 
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65-jarig Jubileum van de Böggelrieders en Daansers en het 
35 jarig jubileum van het Bruegheliaans Festijn 

 

Onlangs hebben zowel De Böggelrieders en Daansers uit Losser als 
het Bruegheliaans Festijn in Losser hun jubileum gevierd.  
Speciaal voor dit jubileum hebben zij folkloristische groepen uit 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Nederland uitgenodigd om 
naar Losser te komen, waaraan door vrijwel alle groepen gehoor is 
gegeven. Gelukkig kon het merendeel van deze mensen worden 
ondergebracht bij gastgezinnen. 
 

Naast de optredens van deze groepen was er op zondag 25 augustus 
om 10.30 uur een speciale jubileumviering in de H. Maria 
Geboortekerk, met medewerking van het Caeciliakoor. 
Parochievicaris Willy Rekveld had het genoegen om als voorganger 
te mogen optreden, en de mis in meerdere talen te mogen verzorgen. 
Jan Riesewijk had de eer om als lector te mogen fungeren. 
Hij memoreerde onder meer dat er tussen de groepen uit de diverse 
landen een mooie vriendschap is ontstaan, terwijl ook de muziek en 
dans voor de nodige verbinding zorgt. 
 

Tijdens de collecte is door Gruppo Folkloristico Pasian di Prato uit 
Italië een prachtig offerandelied gezongen.  
Ook is er die zondag gecollecteerd voor de kosten van de renovatie 
van het dak van de H. Maria Geboortekerk. Dit heeft een prachtige 
som opgebracht van € 615,07. 
 

Kort voor het einde van de viering hebben enkele Zwitserse 
folkloristen nog een melodie geblazen op alpenhoorns. 
Na afloop van de viering hebben de gastgezinnen de aanwezigen 
lekkere broodjes, koffie, thee enz. aangeboden in de tuin achter het 
parochiecentrum, wat zeer in de smaak is gevallen. 
Al met al kan worden teruggezien op een zeer geslaagd evenement. 
 

                                                                                      De locatieraad 
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Uitnodiging voor cursus voorgaan in liturgie 

 

Cursus voorgaan in liturgie – voor beginners Zuidoost 
Twente. Gelukkig zijn er in de diverse 
geloofsgemeenschappen nog steeds mensen te 
vinden die bereid zijn om in de (weekend)liturgie voor 
te gaan. Het betreft dan met name de niet-
eucharistische vieringen. Deze zes bijeenkomsten kunnen worden 
gezien als een toerusting, vorming én training ten behoeve van deze 
‘lekenvoorgangers’. Het is een cursus voor beginners, maar ook 
(parochiële) voorgangers die al meer ervaring hebben, maar willen 
oefenen en zich willen verdiepen zijn welkom. 
Enerzijds wordt er basiskennis overgedragen, vooral rondom de 
grondstructuur van de liturgie en het schrijven van een overweging. 
Daarbij wordt de nodige informatie gegeven met betrekking tot de 
voorbereiding, aanpak, hulpmiddelen etc. Anderzijds ligt er een groot 
accent op het doen. Het oefenen. Daarom beginnen we de 
bijeenkomsten met een korte viering waarin twee deelnemers 
voorgaan. Deze viering wordt dan besproken op zowel inhoud, vorm 
als presentatie. Er wordt getraind in voorlezen, voorbidden, houding 
en gebaar. 
Begeleiding: Pastores Frank de Heus, Paul Daggenvoorde en  
Carla Berbée. 
Data: maandag 4/11, donderdag 21/11, maandag 2/12,  
maandag 9/12 2019. Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Parochiezaal- en kerk Sint Jan, Haaksbergerstraat 253, 
Enschede. 
Opgave: Ferlina Ezendam, centraal secretariaat Enschede, 
secretariaat@katholiekenschede.nl, tel: 053 – 4785306 

Aantal deelnemers: maximaal 10 

_______________________________________________________ 
 

Help, ik ben mantelzorger!’ Gespreksavond 
 

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: Op deze 
avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat 
wat mooi is aan mantelzorg. 
Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan 
het hart ligt, te ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, 
herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen. De avond wordt 
ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.  
Op donderdag 21 november, 20.00 uur in de Kapel in Ootmarsum, 
Oostwal 24. graag aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of  
0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar) Kosten: € 7,50  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Graag willen wij ons even voorstellen 

 

Wij zijn twee ondernemers uit Losser, die uw kerk een warm hart 
toedragen. 
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op het kosteloos regelen 
van vaste lasten voor particulieren zoals: verzekeringen, gas en 
elektriciteit en mobiele telefonie. Wij opereren reeds enkele jaren 
onder de naam Prijsdokter.nl. Voor elke afgesloten overeenkomst 
(product) doneren wij een bedrag aan uw kerk. Als zodanig wil 
Prijsdokter.nl een steentje bijdragen aan het vitaal houden van uw 
geloofsgemeenschap en het in standhouden van de H. Maria 
Geboortekerk. Wij doen dit met medeweten van de 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
Mogelijk kunnen wij ook voor u iets betekenen. 
Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met: 
Peter ter Laak                                                 Almar Dassen 

Prijsdokter.nl                                                   Prijsdokter.nl 
M: 06-51247534                                             M: 06-24159778 

pterlaak@prijsdokter.nl                                  adassen@prijsdokter.nl 
______________________________________________________ 

 

“Ga en leer” 
 

Het Twentse Leerhuis stelt zich ten doel belangstellenden kennis te 
laten maken met de studie van de bijbel en de joodse traditie. 
Vertrouwde verhalen komen in een nieuw licht te staan, bestaande 
inzichten worden verdiept. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
studiemateriaal, ontwikkeld voor leerhuizen, de LEV cahiers. LEV 
staat voor leren en vernieuwen. Deelthema’s zijn: Gerechtigheid en 
recht; Beroof een arme niet; Open je ziel; De rechtvaardige.  
Data najaar 2019 

woensdag 30 oktober inleider Drs. Henk Scholder 
woensdag 13 nov zelfstudie, woensdag 27 nov zelfstudie 

woensdag 11 dec vragen bespreken Dr. Dodo van Uden 

Datum voorjaar 2020 

woensdag 8 jan zelfstudie, woensdag 22 jan, 
woensdag 5 feb vragen bespreken, Drs. Henk Scholder 
Tijd en plaats: van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2. Enschede,  
tel.nr 053-4354808 

Kosten: najaar 2019: € 25, voorjaar 2020: € 25, LEV cahier: € 5 

Aanmelden, informatie: Mevr. van der Horst 053-4351330 

Dhr. Huirne 053-4332049  
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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 18 december verschijnt,  
uiterlijk 2 december 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    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


  

 

Herfst 
 

Een vleugje rozengeur komt langs, 
een boom verschiet van kleur. 
de zwaluw trekt al richting zuid; 

de herfst staat voor de deur. 
 

De dagreis van de zomerzon, 
wordt korter voor het oog, 

steeds vroeger zakt zij in de zee; 
’t wordt herfst, is haar betoog. 

 

De wind rukt uit in volle vaart 
en gooit zich in de strijd, 

neemt brutaal van alles mee; 
de herfst is nu een feit. 

 

De nachten lang, de dagen kort 
en weinig zonlicht meer, 

maar God, de Schepper blijft altijd; 
mijn Herder en mijn Heer. 

Aagje Langen 


