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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
van de parochie Maria Vlucht 

 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden 
aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met  
Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de  
volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2020: 
Uiterlijk: 6 jan, 3 feb, 16 mrt, 27 april, 15 juni, 10 aug, 5 okt, 30 nov. 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2020: 
22 jan, 19 feb, 1 april, 13 mei, 1 juli, 26 aug, 21 okt, 16 dec. 
 

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

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Margot Dijkman 06-38903999  m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
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Kerstmis 

‘Ite misa est’, dit is de mis! Met 
deze Latijnse woorden wordt de 
Eucharistieviering afgesloten. Die 
daarom ook wel ‘de Mis’ heet. 
Naar de woorden dus waarmee 
kerkgangers aan het einde 
worden uitgestuurd, op missie. 
Kerstmis komt van ‘de Christus-

mis’. Wij vieren de geboorte van 
Jezus Christus met een opdracht. 
Te gaan waarheen hij zou gaan. 
En te doen wat hij heeft gedaan. 

Onlangs werd ik gevraagd een 
kleine inleiding te houden voor 
mensen in het bedrijfsleven. Elk 
bedrijf heeft een ‘mission 
statement’. Een korte verklaring 
die beschrijft waarvoor het bedrijf 
er is. Een geslaagd voorbeeld is 
dat van een telefoonaanbieder: 
‘connecting people’. Zij zeggen 
van zichzelf dat ze er zijn om 
mensen met elkaar te verbinden. 
Een goed mission statement moet 
inspirerend zijn. Anders blijft de 
opdracht van papier en in de 
bureaula. Omdat mensen van de 
kerk van inspiratie weten, werd ik 
gevraagd over onze missie iets te 
zeggen. 

Ook wij schrijven allerlei 
beleidsstukken. En ook die blijven 
vaak van papier en in de la. 
Terwijl het ‘mission statement’ van 
de kerk vlees en bloed is! ‘Dit is 
mijn lichaam, dit is mijn bloed’, 
zegt de Heer vlak voor zijn 
sterven. Op de eerste zondag 
van de Advent is onlangs het jaar 
van de Eucharistie begonnen.  

In het eucharistisch centrum van 
onze parochie komt een doek te 
hangen met de tekst. 'Gij zelf zijt, 
Heer, het levend brood'. 
Eucharistie komt van het Griekse 
woord voor danken. Sinds het 
begin van haar bestaan viert de 
kerk haar missie dankbaar. Met 
zang en al herinneren we ons hoe 
Jezus heeft geleefd en is 
gestorven. 

Stel je voor dat werknemers van 
een bedrijf of organisatie wekelijks 
een uur bij elkaar komen om 
feestelijk te worden herinnerd aan 
de opdracht van het bedrijf, de 
bedoeling van de stichter. 

Wij doen dat, want ‘doe dit om mij 
te gedenken’ had Jezus gezegd 
op de avond voor zijn sterven. Hij 
wist toen dat ze hem zouden 
oppakken en ter dood 
veroordelen. Daarom heeft hij 
tijdens zijn laatste paasmaal in 
een klein gebaar en met maar 
enkele woorden zijn mission 
statement gegeven. Een 
begrijpelijke samenvatting van zijn 
eigen missie: jezelf als een offer 
aan God schenken, voor anderen, 
zodat die leven. In plaats van 
anderen te vragen voor jou een 
offer te brengen. Bij het brood en 
de wijn van dat paasmaal had 
Jezus gezegd: ‘dit is mijn lichaam, 
dit is mijn bloed’. Dit ben ik 
helemaal, en zo moeten jullie 
doen; alles wat je bent inzetten en 
uithanden durven geven voor 
elkaar en anderen. 
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Prachtig’, zei een van de 
deelnemers. ‘Iedereen begrijpt het 
gebaar van brood dat wordt 
gebroken en gedeeld’. Meer nog’, 
zei ik, ‘in de Eucharistieviering 
worden we niet alleen herinnerd 
aan wie Jezus is, en aan wat wij 
moeten doen. We ontvangen 
Hemzelf. In de mis krijgen we 
Hem op de hand, op de tong. Hij 
gaat met ons mee op missie! ‘Om 
met hem, door hem en in hem’, 
voor anderen als levend brood te 
zijn. Zalig kerstmis! 

Pastoor Daggenvoorde 

Kerstconcert 

Zondag 22 december om 14.00 uur vindt het jaarlijkse kerstconcert 
plaats in de Heilige Maria Geboortekerk te Losser. 
 

U kunt genieten van de liederen die IntOmusic, de gemengde 
zangvereniging Canticanova, het Martinikoor en het gemengd 
kerkkoor St. Caecilia ten gehore zullen gaan brengen. 
Dit jaar zal Fons Heerink op zijn eigen wijze het kerstconcert 
presenteren. 
 

U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en te 
genieten van een sfeervolle muzikale middag. 
 

De toegang is gratis, maar een vrije gift zal zeer op prijs worden 
gesteld. 

____________________________________________________________________ 
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Nieuwjaars receptie 

 

Na de viering van 9.00 uur, op zondag 5 januari 
2020, zal er een nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden in de Herberg van Ontmoeting, 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. 
U bent van harte welkom. 
 

 

Opening kerk voor het bezichtigen van de kerk en kerststal. 
 

 

Eerste kerstdag 25 december na de 
viering van 9.00, t/m 17.00 uur 
 

Tweede kerstdag 26 december van                         
11.00 t/m 17.00 uur 
 

 

 

Collecte voor de kerstversiering in de kerk. 
 

Tijdens de kerstperiode kunt u genieten van de mooie versierde kerk 
en de kerststal. 
Door de inzet van vele vrijwilligers is dit tot stand gekomen. 
De kerststalopbouwers en bloemendames hebben zich weer van de 
goede kant laten zien. 
Allen dank hiervoor. 
Hiervoor zijn vele uitgaven gedaan om 
dit te realiseren. 
 

Tijdens de kerstdagen wordt er 
gecollecteerd voor deze uitgaven 

Deze collecte wordt van harte 
aanbevolen. 
 

 

Namens de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap  
Katholiek Losser, willen wij u allen bedanken voor de inzet in het 
afgelopen jaar en tevens wensen wij u allen gezellige en 
gezegende kerstdagen en een gezond 2020 toe. 
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Jubilarissen bij het dameskoor van 
de Heilige Maria Geboortekerk. 
 

Zondag 17 november jl. vierde het 
dameskoor haar jaarlijkse Caeciliafeest. 
De dag werd begonnen met een 
eucharistieviering, voorgegaan door 
pastoor Daggenvoorde. 
 

Het koor zong onder leiding van de organist-dirigent  
Carlo van den Beld de Nederlandse versie van de Deutsche Messe 
van Michael Haydn. 
Aan het einde van de dienst werden twee leden gehuldigd t.w.  
Riet Jogems-Kroeze en Marietje Luijerink-Frommink vanwege hun  
40-jarig lidmaatschap. 
Zij ontvingen uit handen van pastoor Daggenvoorde de eremedaille 
Sint-Gregorius in goud. 
 

De voorzitter van de locatieraad Katholiek Losser, de heer  
Jos Morsink, bood de jubilarissen een kaars aan. 
De dames werden in het parochiecentrum in bijzijn van familieleden 
gefeliciteerd en daarna werd het feest op locatie voortgezet. 
Daar werden de dames in de bloemetjes gezet door de voorzitter van 
het koor, Carla Metternich. 
________________________________________________________ 

 

Contactgroep Alleenstaanden Losser 
 

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

   26 december     Kerstmiddag 

   26 januari          Nieuwjaarsborrel 
 

Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) 
gehouden in het parochiecentrum, aanvang 14.00 uur. 
 

Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de 
contactpersonen: Truus Röring 053-5384738,  
                             Marietje Haarman 06-22387608  
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‘Onderuit’ stond! 
 

Theatergroep ’sTOF, onderdeel van het parochiële 
jongerenpastoraat Maria Vlucht onder leiding van 
Ans te Lintelo, heeft op vrijdagavond 8 november in 
Losser het theaterstuk ‘Onderuit’ gespeeld. Voor een 
uitverkochte zaal in basisschool de Wegwijzer. Over een gezin met vijf 
kinderen dat in de schulden raakte. Omdat het bedrijf van vader slecht 
liep. Na zijn plotseling overlijden als gevolg van een hartaanval, bleek 
tot overmaat van ramp hoe groot de schulden waren. Ondanks het 
werk van een gezinscoach moesten het huis en de auto worden 
verkocht. Precies op dat punt eindigde de geslaagde uitvoering. En 
was er werk aan de winkel voor de bezoekers. Want hoe moet dat 
verder? Waar kan deze moeder met haar opgroeiende kinderen 
terecht? Kunnen ze bij elkaar blijven. Hoe komen ze in hun kracht en 
van de schulden af? En met hoeveel hulpverleners en organisaties 
krijgen ze wel niet te maken? Je kon deelnemen aan een workshop 
van Stanley en Amber namens Kenniscentrum Weerbaarheid uit 
Enschede. Er werd onder leiding van Jos in 't Veld informatie gegeven 
over de stichting Leergeld en over de Voedselbank. De bezoekers 
toonden speciale belangstelling voor de zgn. ‘stille armen’. 
Coördinator uitvoering armoedebestrijding gemeente Losser, Mendy 
Versteeg hield met de zaal en de spelers een indrukwekkend 
nagesprek. We hoorden dat vanuit gemeente en politie, 
maatschappelijk werk, scholen en gezondheidszorg al gauw 30 
hulpverleners betrokken raken. Het toneelstuk is door de theatergroep 
zelf geschreven. Naar aanleiding van enkele stukken uit het Bijbelse 
scheppingsverhaal. Op hun theaterkamp hadden de spelers, kinderen 
van middelbare-schoolleeftijd, uitgesproken dat armoede in gezinnen 
de ontwikkeling van kinderen ernstig belemmert. Ze schreven een 
concept, dat door Michel van de Wal werd gecorrigeerd en voltooid 
door er liedjes aan toe te voegen. Ik kreeg ook zelf een kleine rol; 
postbode Fred, die de blauwe enveloppen met slecht nieuws kwam 
bezorgen. Wat hebben de geoefende spelers goed geacteerd en 

gezongen. En wat waren de workshops en het 
nagesprek indrukwekkend. Dat deze theatergroep al 
eens eerder een prijs heeft ontvangen, is heel 
begrijpelijk. Wat geweldig dat deze groep onderdeel is 
van ons jongerenpastoraat! Wist u al dat we ook in de 
buurtparochie gevraagd zijn om het stuk te spelen. Kan 
je nagaan! We proberen in januari 2020 een datum te 
vinden voor een tweede voorstelling in Losser. 
                                         Pastoor Paul Daggenvoorde 
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De actie Kerkbalans 2020 komt er aan! 
 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 
2020 zijn al enige tijd in volle gang. 
Volgens een inmiddels ontstane traditie zal 
ook in 2020 de actie Kerkbalans in nauwe 
samenwerking tussen de Protestantse 
Gemeente Losser en de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser weer 
worden ingeluid bij de Martinustoren. Dit evenement vindt plaats op 
zaterdag 18 januari 2020 om 13.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk van de Protestantse 
Gemeente Losser. 
 

Vanaf 18 januari t/m 31 januari 2020 zullen tientallen vrijwilligers op 
pad gaan om de enveloppen met de folders en de toezeggingskaarten 
bij de parochianen te bezorgen. 
Binnen een week daarna zal de toezeggingskaart door een vrijwilliger 
weer bij u worden opgehaald. 
De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze 
geloofsgemeenschap de belangrijkste bron van inkomsten. De 
ontvangen bedragen komen geheel ten goede aan onze 
geloofsgemeenschap en vormen het fundament om de taken te 
kunnen blijven vervullen. 
Wij hopen ook in 2020 weer op uw financiële bijdrage te mogen 
rekenen. 
 

De Locatieraad 

________________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: 
 

In het weekend van 7 en 8 december is 
in Losser en Overdinkel voor een 
bedrag van ruim 570 euro aan derdewereldproducten verkocht. 
 

Diverse artikelen werden ook gedeponeerd in de kratten van de 
voedselbank. Op deze manier werd er twee keer geholpen. Eerst voor 
de producenten van Fair-Tradeproducten en ten tweede voor de 
mensen die gebruik mogen maken van de voedselbank. 
 

Hartelijk dank voor deze fantastische opbrengst. 
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Vacature ledenadministratie 

 

De huidige functionaris heeft de wens 
uitgesproken binnenkort te willen stoppen. 
Om deze reden zijn wij op zoek naar een 
vrijwilliger, die deze werkzaamheden wil 
overnemen. 
 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan 
o.a. uit: 
 

Het wekelijks verwerken van de mutaties in 
het ledenbestand. 
Het periodiek samenstellen van overzichten voor de bezorgers van 
het parochieblad. 
Het jaarlijks samenstellen van overzichten voor de vrijwilligers van de 
actie Kerkbalans (begin van het jaar). 
Het jaarlijks per kerkbalansvrijwilliger samenstellen van de 
enveloppen met folders voor de te bezoeken parochianen. 
Controle op de volledigheid van de terugontvangen 
toezeggingskaarten van de actie Kerkbalans. 
Het beantwoorden van vragen van parochianen. 
 

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de 
Administratie Kerkbijdragen uitgevoerd. 
 

Gevraagd wordt: 
 

Affiniteit met een geautomatiseerde administratie en enige kennis  
van Word, Excel en Outlook  

 

Geschatte tijdsbesteding: 
 

Activiteiten rond de actie Kerkbalans aan het  
begin van het jaar: 25 uur 
 

Wekelijkse verwerking van de mutaties in het  
ledenbestand: 1 tot 2 uur 
Diversen: ½ uur 
 

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de 
penningmeester Jan Bulter                      e-mail: jan.bulter@hetnet.nl 
 

mailto:jan.bulter@hetnet.nl
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Werkzaamheden aan de Heilige Maria Geboortekerk 

 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het dak al 
weer enkele maanden gereed. 
De kosten hiervan bedragen in totaal € 593.628 
hetgeen betekent dat de begroting niet is 
overschreden. 
De ontvangen financiële bijdragen van parochianen 
zijn in totaal uitgekomen op € 16.655 zijnde 28% van 
het streefbedrag van € 60.000. 
Wij danken de betreffende parochianen nogmaals 
hartelijk voor hun bijdrage. Wij willen benadrukken 
dat zij daarmee een bijdrage hebben geleverd aan 
het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap, en 
haar blijvende aanwezigheid in de samenleving, 
zeker in moeilijke tijden. 
 

De locatieraad  
________________________________________________________ 

 

Bereikbaarheid van de Heilige Maria Geboortekerk 

 

Het parkeerterrein bij de Heilige Maria Geboortekerk is op dit moment 
zover gereed dat er weer auto’s geparkeerd kunnen worden. De 
nieuwe parkeerplaats is vanaf maandag 9 december open, en is 
bereikbaar via de Gronausestraat vanaf de zijde van de Jumbo. 
De in- en uitrit aan de Gronausestraat zal voorlopig blijven tot eind 
februari 2020. 
 

Vanaf maandag 9 december zal de inrit 
aan de Enschedesestraat worden 
afgesloten voor auto’s. 
Fietsers en voetgangers blijven vanaf 
deze weg toegang houden tot het 
kerkgebouw. 
 

Voor kerkgangers is het ook mogelijk 
om de zij-ingang naast de sacristie te 
gebruiken. 
 



12 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 19 december t/m 26 januari 
Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser 
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 
Zo 29 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor  
    (Mis Kind Jesu, Latijn) 
Oudjaarsdag: 
Di 31 dec 10.00 GV werkgroep Oliebollenviering 

Nieuwjaarsdag: 
Wo 1 jan 10.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
    (Mis IX, Kerstliederen) 
Zo 5 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Caeciliakoor 
    (Mis Kircher, Kerstliederen) 
Wo 8 jan 09.30 CV werkgroep 

Zo 12 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld Herenkoor 
    (Kerstliederen) 
Wo 15 jan 09.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
Za 18 jan 16.00 GV pw Berbée, Schelpjesviering, Vivace 

Zo 19 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 22 jan 09.30 CV werkgroep 

Zo 26 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
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 
Za 28 dec 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 2 jan 09.30 GV werkgroep 

Zo 5 jan 09.30 CV past. werkster Berbée Dames-en Herenkoor 
Do 9 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
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Do 16 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 18 jan 19.00 EV pastoor Daggenvoorde Dames-en Herenkoor 
Do 23 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Zo 22 dec 10.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
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 
Vrij 3 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 12 jan 10.30 EV pastor Kortstee 

Zo 19 jan 10.30 OV past. werkster Berbée, dominee en priester van 
    het klooster, viering in Protestantse kerk 

Zo 26 jan 10.30 CV werkgroep 

 

Jacobus Lonneker 
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 
Oudjaarsviering: 
Zo 29 dec 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Za 4 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  

Wo 8 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 12 jan 10.00 CV werkgroep  

Za 18 jan 19.00 CV past. werkster Berbée 

Zo 26 jan 10.00 EV pastoor Daggenvoorde 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY7Y2T16jmAhUGPVAKHbLRDiwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fyoo.rs%2Fmirelle.70%2Fblog%2Fkerst-kleurplaat-1540845147.html&psig=AOvVaw3FyM_BrSOwF20VYky9hSB6&ust=1575984826600594
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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 9 november zijn Mel Huttenhuis en Lot Olde Heuvel gedoopt.  
Anna Damhuis en Flore Nijlant hebben het doopsel ontvangen  
op 30 november. 
De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en de ouders. 
 

Overleden 

 

Hubert Brookhuis     1945—2019 

Hubert werd geboren in Beuningen in een gezin van 16 kinderen. 
Bij Bayer leerde hij de kneepjes van het vak en werd 
woningstoffeerder. Bijna 50 jaar was hij getrouwd met Truus Zuithof.  
Samen kregen ze 2 zonen. Later kwam er een schoondochter bij en 
voor de kleinkinderen was hij een lieve en super trotse opa. Maar ook 
zijn broers en zussen bleven belangrijk, elke maand kwamen ze 
samen op de Brookhuisdag. 
Aan zijn prachtige bloementuin kon je zien dat hij er vele uren met 
plezier doorbracht. 
Helaas moest Hubert door zijn ziekte steeds meer inleveren. Tot het 
niet langer ging. Op 23 oktober is hij overleden. 
Op 28 oktober bezochten velen de uitvaartviering, waarna de crematie 
de volgende dag plaats vond. 
 

Miene Damhuis-Nellesen     1926—2019 

Ze werd geboren in Glanerbrug. Aan de Bultsweg groeide ze op 
samen met haar broer en drie zussen. Op 14-jarige leeftijd moest ze 
al gaan werken. Ze leerde Bennie Damhuis kennen en in1949 
trouwden ze. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.  
Ze begonnen samen een kledingzaak aan de Brinkstraat in Losser. 
In 1994 gingen ze met hun bedrijf naar de Pol, waar vooral 
carnavalskleding werd gemaakt. In 1994 verhuisden ze naar de 
Smalmaatstraat. Negen jaren waren ze hier nog samen. Na zijn 
overlijden heeft ze Bennie erg gemist. In 2010 verhuisde ze naar 
Maartens-Stede. Ze genoot van de liefdevolle aandacht en verzorging. 
Haar gezondheid ging verder achteruit en na het ontvangen van het 
sacrament der zieken is ze op 18 november rustig ingeslapen.  
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Elly Keur-Degen     1948—2019 

Elly is geboren op 17 november 1948 te Oldenzaal, maar groeide op 
in Denekamp. De natuur en de geschiedenis van het Twentse land 
speelden in haar leven een grote rol. Getrouwd met Frans mocht Elly 
veel delen in goede momenten van het leven, maar ook in de 
momenten waarin het leven haar diep raakte, waren zij elkaar nabij.  
Drie zonen werden er geboren, voor wie zij een lieve moeder was. Het 
overlijden van haar oudste zoon heeft haar diep geraakt en hiervan 
bleef de pijn in haar verdere leven.  
De geboorte van twee kleinkinderen bracht haar veel. De laatste jaren 
van haar leven waren niet gemakkelijk. Zij brachten veel verdriet en 
tranen. Op 29 november is zij in alle rust overleden. 
_______________________________________________________ 

 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 22 januari verschijnt,  
uiterlijk 6 januari inleveren/inzenden!!  

________________________________________________________ 

Ingezonden 

 

Als u straks aan de hemelpoort staat en 
Petrus doet open en zegt: “Komt er maar 
in.”, zou u dan denken of zeggen “ ben ik dat 
wel waard; is dat niet teveel gevraagd?” 
 

Wij mogen er vast met zijn allen wel 
binnenkomen, want we zijn toch zeker niet 
die Farizeeër, die gelijk met de tollenaar in de synagoge was en bad: 
ik ben toch niet die tollenaar, want ik vast twee keer per week en geef 
10 procent van mijn salaris aan het goede doel.  
Natuurlijk doen wij dat ook allemaal, maar wij slaan ons ook wel eens 
op de borst en vragen excuus voor de dingen, die we niet hebben 
gedaan zoals: een kop koffie gedronken met die alleenstaande 
buurman, een praatje gemaakt met die asielzoeker, gezwaaid naar 
een voorbijganger of alleen maar even gelachen. 
 

“Doe maar wat Hij u zeggen zal,” zei Maria bij de bruiloft van Kana. 
En dat deed Hij.  
 

Lees de Bergrede maar even ……………… en doe dat. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj207Kb0qjmAhVBKVAKHUC9CAoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhoetypjeeen.nl%2Fhoe-typ-apenstaartje%2F&psig=AOvVaw2zAoRlEBJr6Fke-HIAM3fN&ust=1575983351725709
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Onze parochie-Lourdesreis september-oktober 2019  

Op 29 september vertrokken we 
goedgemutst op weg naar 
Lourdes en op 7 oktober kwamen 
we nóg vrolijker terug, want wat 
een mooie bedevaart hebben we 
gehad!  
Met een bus vol- 60 personen en 
niemand had zich hoeven af te 
melden!- gingen we vroeg op pad 
en bezochten de prachtige  
kathedraal van Amiens- de 
grootste gotische kerk ter wereld. 
Daarna naar Lisieux, waar we de 
volgende ochtend de kleine 
Theresia zagen in haar glazen 
schrijn en waar we vervolgens in 
de crypte van de basiliek een 
intieme viering konden houden. 
Helaas bleef de kaars die we mee 
naar Lourdes hadden willen 
nemen, daar al per ongeluk 
achter. Zo hadden we gedurende 
de bedevaart nog een paar 
dingetjes die even tegen leken te 
zitten, maar die er later toch voor 
zorgden dat we wat te vertellen 
hadden bij thuiskomst (een tasje 
dat gestolen leek, maar toch 
gewoon in de bus bleek te staan, 
een duo dat in de bioscoop zat te 
genieten van een film, terwijl wij 
dachten dat ze verdwaald waren, 
een tak die de achterruit van de 
bus vernielde). Maar gelukkig 
werd er niemand ernstig ziek en 
gebeurden er ook geen écht erge 
dingen.  
In Lourdes zelf hadden we een 
vol, maar zinvol programma: zo 
hadden we een viering bij de grot, 
een boeteviering, deden we mee 

aan de Licht- en 
Sacramentsprocessie, hebben we 
alle plekken bezocht die belangrijk 
waren in Bernadettes leven en 
liepen we de Grote- of Kleine 
Kruisweg.  
Maar er was ook tijd voor een kop 
koffie op een terras of wat 
winkelen. Daarnaast hebben we 
een bezoek gebracht aan het Cité 
St Pierre en gingen we natuurlijk 
een dag op excursie de 
Pyreneeën in. En wat een geluk 
hadden we toen: in Lourdes 
regende het, maar wij hadden 
prachtig, zonnig weer!  
We hebben natuurlijk een mooie 
groepsfoto laten maken van alle 
pelgrims van onze parochie, dus 
ook van de pelgrims die met het 
vliegtuig naar Lourdes waren 
gekomen. Wij zaten allemaal in 
hetzelfde hotel Alba, aan de 
Gave, de rivier die ontspringt in de 
Pyreneeën en door Lourdes 
stroomt. Bij de vieringen hadden 
we een eigen koortje, mede 
dankzij de zangers en 
zangeressen uit onze eigen 
parochie. Weer andere pelgrims 
droegen dan de Twentse vlag of 
het vaandel van onze parochie.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjly-f8zKjmAhUPLlAKHUt8BdQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FVlag_van_Twente&psig=AOvVaw02RAtdGKgJW6mt4lHHxJhk&ust=1575982020508545
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjly-f8zKjmAhUPLlAKHUt8BdQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FVlag_van_Twente&psig=AOvVaw02RAtdGKgJW6mt4lHHxJhk&ust=1575982020508545
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En laten we niet vergeten de hulp 
en steun die we hebben gehad 
van een drietal jonge acolieten uit 
Lonneker met hun vader die 
ervoor zorgden dat mensen in een 
rolstoel óók meekonden. Zij 
hebben erg genoten van deze 
bedevaart, en ook de jonge 
chauffeur die zich van meet af aan 
heel verbonden voelde met onze 
groep en zelfs naar Twente komt 
voor de terugkomavond.  
Op de terugreis hebben we 
Bernadette bezocht in Nevers en 
een mooie slotviering gehouden. 
Dat we de volgende dag vanwege 
pech met de bus iets langer 
konden blijven slapen en 
vervolgens nog een extra uurtje bij 
Bernadette konden vertoeven, 
vond niemand dan ook echt erg.  
In de bus werd er natuurlijk zo nu 
en dan gebeden, maar er werd 
ook gezongen en genoten van de 
verhalen die pastoor Paul - zo uit 
de losse pols – vertelde. Ook met 
elkaar wisten we b.v. best wel het 

een en ander te vertellen over 
Parijs en hebben we veel plezier 
gehad met de Lourdesbingo en 
het opzoeken van spreekwoorden 
en gezegdes aan de hand van 
een tekening. En ondertussen 
ging er regelmatig een pot met 
snoep rond of een andere 
versnapering die ons door gulle 
sponsoren was meegegeven.  
De reis op zich was natuurlijk al 
prachtig: je ziet zoveel 
verschillende landschappen aan 
je voorbij trekken. Al met al was 
het een heel geslaagde bedevaart 
en op de terugkomavond, die al 
voorbij is als dit blad verschijnt, 
hopen we elkaar allemaal weer te 
zien, zodat we via een 
diapresentatie en een filmpje nog 
een beetje kunnen nagenieten en 
herinneringen ophalen.  
                                                                        
Annigje Jannink-Annink  
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12-daagse groepsreis Armenië en Georgië 

 

In Georgië en Armenië vind je de hoogste 
bergtoppen van Europa, gastvrije mensen 
en de oudste bouwwerken uit de 
christelijke cultuur. We bezoeken de 
hoofdsteden van beide landen: Jerevan in 
de schaduw van de voor Armeniërs heilige 
berg Ararat én Tbilisi, de vrolijke en 
gezellige hoofdstad van Georgië. We zien 
de invloeden van Romeinen, Mongolen, Perzen, Turken, Russen en 
de nalatenschap van Stalin en het communisme én natuurlijk de 
Georgiërs en Armeniërs zélf terug in het landschap, de kloosters en 
de steden. We proeven van lokale wijn, gaan bij bewoners zelf op 
bezoek en genieten van de rijke keuken van beide landen. In mei 
2019 zijn beide reisleiders Frank de Heus en Frank Beuger op 
oriëntatie in beide landen geweest. De reis wordt verzorgd door 
Drietour. Tijdens heel de reis is een gids mee. Op de drankjes, één rit 
met jeeps, één lunch en kleine eigen uitgaven en verzekering na, zit 
alles bij de prijs in. 
De reis vindt plaats van donderdag 23 april tot en met maandag  
4 mei 2020. Bij 25 deelnemers is de reissom € 1849,--. Opgave is 
mogelijk bij: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33 ook voor 
nadere informatie. 
________________________________________________________ 

 

Drie Koningenwandeling 

 

Start- en eindpunt: Familie Arends, Alleeweg 1, 
7587 NC De Lutte /Via de Bentheimerstraat, tussen de Stroper en 
hotel De Grote Zwaan ligt de Paasbergweg deze volgen en na 
boerderij De Reuver linksaf Alleeweg in. 
De Driekoningen gezinswandeling  zal worden gehouden op 
zondag 12 januari 2020. Vertrek tussen 14.00-14.30 uur.  
De wandeling duurt ruim een uur. Mocht de afstand te groot zijn dan 
bestaat de mogelijkheid een verkorte wandeling te maken. Een 
aanrader is wel om stevige schoenen aan te trekken.  
Bij terugkomst is er in de verwarmde boerderij chocolademelk met 
versnapering. 
Om 16.00 uur begint een korte vesper. Bezoekers, die de wandeling 
niet (kunnen) maken, zijn eveneens welkom in de boerderij vanaf 
14.00 uur. 
 

Vriendelijke Oasegroet van Carlien Oldekamp en Anne de Vries  

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Adventsviering in Denekamp 

 

op de vier zondagen van de Advent  
(1, 8, 15 december zijn bij het 
verschijnen van dit Klöpke al geweest).  
Op 22 december is er nog een Adventsviering in de kapel van de 
Zusters Franciscanessen in Denekamp.  
In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema's voor op het 
geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de Schrift, 
zingend, biddend en overwegend. Ook een beeld-meditatie maakt er 
deel van uit. Om in de adventssfeer te komen zingen ‘onze jonge 
zusters uit Indonesië’ aan het begin van elke viering twee 
adventsliederen.  
Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom.  
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. 
Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp 

_______________________________________________________ 

 

Wandelen op de grens, op de grens van Oud en Nieuw 

 

De bergvennen bij Lattrop. 
 

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten 
uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema 
“Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. 
Dit keer wandelen we in “de Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de 
wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van 
Ootmarsum.  
Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.  
Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, 
Frensdorferwerg, ter hoogte van de 
Bergvennenweg. Naar Ootmarsum 
maken de deelnemers gebruik van 
eigen vervoer. 
 

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd) 
Aanmelden gewenst i.v.m. de 
broodmaaltijd: 
secretariaat@lumenchristi.nl of  
0541-35 35 51. 
www.parochielumenchristi.nl 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ootmarsum-dinkelland.nl%2Fwat-doen%2Fnatuur%2F9436-Natuurgebied-De-Bergvennen%2F&psig=AOvVaw3l2e890GOXJlaWf7lFK7sf&ust=1573551182091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdno7t4eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ootmarsum-dinkelland.nl%2Fwat-doen%2Fnatuur%2F9436-Natuurgebied-De-Bergvennen%2F&psig=AOvVaw3l2e890GOXJlaWf7lFK7sf&ust=1573551182091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdno7t4eUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Parochiële werkgroepen stellen zich opnieuw voor: 
 

Wij zijn de Werkgroep Eerste 
Communie 

 

In de jaren tachtig heeft Zr. Astrid 
de werkgroep Eerste Communie 
Losser in het leven geroepen. Tegenwoordig wordt de werkgroep in 
Maria Vlucht verband aangestuurd voor Frank de Heus pw en Carla 
Berbeé pw. Het komende jaar zal Carla de werkgroepen voor Losser, 
Overdinkel en Lonneker praktisch ondersteunen. Frank zal in 
Glanerbrug de werkgroep en communicanten begeleiden vanuit de 
parochie met een nieuw project. De werkgroep voor Katholiek Losser 
bestaat uit vier leden: Wendy Tijman, José Friedrich, Angelien 
Schulten en Alies te Riet. 
De werkgroep heeft als doel om de voorbereiding, het 
communieproject in samenwerking met de scholen vorm te geven. 
We werken samen met Overdinkel, Lonneker en Glanerbrug. Zo is de 
viering op Goede Vrijdag, een terugkomviering speciaal voor alle 
communicanten van onze parochie Maria Vlucht. 
Direct na de zomervakantie plannen we de activiteiten en vieringen 
voor het komend jaar voor heel Maria Vlucht. Rond de herfstvakantie 
bezoekt de pastor de katholieke basisscholen om de kinderen uit te 
nodigen deel te nemen aan de eerste communie. Ze krijgen een 
aanmeldingsbrief mee naar huis en de aanmelding verloopt via het 
secretariaat van Maria Vlucht. Vanaf dat moment worden de ouders 
geïnformeerd over de activiteiten en speciale vieringen voor kinderen. 
 

Op de startavond in januari worden ouders uitgenodigd om samen 
met hun kind actief deel te nemen aan het communieproject. Op deze 
avond wordt samen nagedacht hoe we het geloven gestalte kunnen 
geven in deze tijd. De geloofsopvoeding begint thuis: daar wordt de 
basis gelegd. Daarnaast werkt de leerkracht van groep 4  met de 
kinderen aan het communieproject.  Van ouders en de kinderen wordt 
bij de voorbereiding een actieve betrokkenheid verwacht. 
 

In de huidige tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat alle leerlingen 
van een katholieke school de eerste communie doen. De 
communicanten zijn in de klas meestal in de minderheid. Het project 
is zo aangepast dat het aanknopingspunten biedt om de hele klas 
kennis te laten maken met geloof en kerk. Een hele uitdaging voor de 
leerkracht om kinderen te helpen en uit te dagen om naar de 
persoonlijke beleving van geloven te kijken.  
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Van de ouders wordt verwacht dat zij deel nemen aan vele praktische 
zaken zoals familiekoor, kerkbezichtiging, broodmaaltijd, vieringen en 
activiteiten rondom feestdagen.  
 

We werken samen met de werkgroep Natuurlijk (s)Amen, die rondom 
de feestdagen vele creatieve activiteiten in het Heideschöpke in het 
park te Overdinkel voor kinderen organiseren. Voor kinderen kan dit 
fijn en uitdagend zijn zeker als er een koppeling is met een 
gezinsviering, zoals bijv. een Palmpasenoptocht in de kerk.  
De werkgroep wil heel graag versterking   krijgen van ouders die hun 
kind op de basisschool hebben zitten. Samen kunnen we nadenken 
hoe we de band tussen kinderen en de parochie kunnen vasthouden 
en ontwikkelen. Hoe kunnen we antwoord geven op vragen van 
kinderen betreffende zingeving en geloof?  
Contactpersonen:  
Carla Berbeé 06 412 52 558;  Frank de Heus 06 300 988 33;  
José Friedrich 06 51921568; Wendy Tijman 06 2003 3871;  
Angelien Schulten 06 208 754 55; en 

Alies te Riet 053 5362410 mail: aliesteriet@outlook.com 

_______________________________________________________ 

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 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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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 22 januari verschijnt,  
uiterlijk 6 januari inleveren/inzenden!!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj207Kb0qjmAhVBKVAKHUC9CAoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhoetypjeeen.nl%2Fhoe-typ-apenstaartje%2F&psig=AOvVaw2zAoRlEBJr6Fke-HIAM3fN&ust=1575983351725709


23 

 

 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794   
 

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

Het centraal secretariaat van Maria Vlucht is van  
maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari gesloten.  
 

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Voorzitter: Jos Morsink  053-5382394  

Secretaris: Karel de Wals 06-80092172  

Penningmeester: Jan Bulter 06-30788849  

Gebouwen: Frans Raanhuis 06-44029289   

 

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

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet  053-5362410   

Diaconie:  Ad Willems  053-5386906  

Liturgie:  Rudy ter Laak  053-5387934  

Secretaris:  Jos Morsink  053-5382394  

Lid:  Gert Veger  053-5384217  
 

 

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


  

 

Zalig Kerstmis 

 

We herdenken,  
de geboorte van Jezus,  

in een stal. 
 

We vieren,  
dat Gód is mens geworden. 
Emmanuel: God met óns.  

 

We geloven: 
In Jezus leeft God met ons mee; 

Helemaal en overal! 
 

Wie vraagt zich niet af: 
‘Hoe zal ík (weer) mens worden,  

onder de omstandigheden van mijn leven?’ 
 

Kerst-mis, de Christus mis(sie): 
Wij worden mens  

als we ons bij de hand durven laten nemen; 
door dit goddelijk kind,  

dat zijn leven 

in onze handen legt. 
 

 Zalig kerstmis,  
en goede wensen voor 2020 

 

Namens Pastoraal Team, bestuur en secretariaat 
 

Pastoor Daggenvoorde 
 

 


