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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
van de parochie Maria Vlucht 

 

 

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

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met  
Willy Tenfelde, Gronausestraat 222, 7581 CM Losser   053-5382063 

 

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

of Gerard Munsterman  053-5383849 

 

Inleverdata kopij in 2018: 
Uiterlijk: 9 april, 25 juni, 3 september 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2018: 
25 april, 11 juli, 19 september 
 

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 André Monninkhof 06-22786151  a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl 
Pastor Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Margot Dijkman 06-38903999  m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 
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Spiegel, Spiegelen.  
 

De Olympische Winterspelen zijn 
afgesloten, de medailles verdeeld. 
Zij die deelnamen aan deze 
spelen gingen voor goud en de 
balans hierin is opgemaakt. De 
medaillespiegel duidt aan welk 
land, welke deelnemer het beste 
is. Zij die deelnamen hebben zich 
lang voorbereid op deelname aan 
dit gebeuren en het hoogste 
nagestreefd. Zij houden zichzelf 
na afloop als het ware een spiegel 
voor. Waar zijn wij wel of niet in 
geslaagd? Waarin kunnen wij ons 
zelf in verbeteren? 

Al deze vragen worden ook aan 
ons gesteld in de Veertigdagentijd 
ter voorbereiding op het 
Paasfeest, de verrijzenis van 
Jezus. In die tijd wordt ons als het 
ware een spiegel voorgehouden. 
Ook wij mogen in ons gelovig zijn, 
gaan voor goud, het hoogste. Niet 
om de eerste te zijn of de beste 
genoemd te worden. In de 
woorden die Jezus tot ons spreekt 
gaat het daar niet om. Hij die de 
weg teneinde ging zegt aan ons: 
‘wie Mij wil volgen moet het kruis 
op zich nemen’. En hierin gaat het 
er niet om de grootste te zijn, de 
beste of de eerste maar om  

 

 

barmhartigheid naar onze 
medemensen toe.  
Om zoals de eerste prefatie van 
de veertigdagentijd zo mooi 
uitdrukt. Dit is een tijd van meer 
toeleggen op het bidden en 
grotere aandacht voor de liefde tot 
de naaste, van grotere trouw aan 
de sacramenten, waarin wij zijn 
herboren. Het Evangelie, de 
woorden van Jezus zelf, roept ons 
daartoe op. Dat wij hierin streven 
naar goud, naar het beste in het 
delen en breken zoals Hij, Jezus 
heeft gedaan. Breken en delen 
met hen die dat broodnodig 
hebben. De zwakken in onze 
wereld, dichtbij en veraf. Hierin 
hebben wij elkaar broodnodig.  
Moge deze veertigdagentijd als 
het ware voor ons een spiegel 
zijn. Meer nog, dat wij in die 
spiegel, waarin wij ons zelf zien, 
ook het gelaat zien van die 
Andere met een hoofdletter en het 
gelaat van onze medemensen. 
Dat zo het komende Paasfeest 
voor ons, voor allen een nieuw 
begin mag zijn, een belofte dat 
niet de dood, het lijden en onrecht 
het laatste woord zal hebben. 
                    Pastor Willy Rekveld 

 



 

 

Musicaluitvoering voor 
basisscholen 

 

Vastenactie heeft ook dit jaar KISI, 
Kinderen zingen, gevraagd een 
musical op te voeren voor basisscholen in Nederland. 
Op donderdag 15 februari mochten de Martinusschool, de Wegwijzer 
en de Verrekijker genieten van een schitterend optreden van kinderen 
voor kinderen. Het thema was “Pak je kansen”. 
De kinderen, die zongen en acteerden, hadden zogenaamd allemaal 
een handicap. De één sprak slecht, de ander had een stijf been en de 
hoofdrolspeler was blind. Deze jongen speelde dat hij door zijn 
handicap niets meer kon in zijn leven. Door ‘circusartiesten’ werd hij 
op straat opgepikt en door hem te accepteren zoals hij was, kreeg hij 
weer zelfvertrouwen. Hij werd in hun circus opgenomen en ze leerden 
de ‘blinde jongen’ een act om op te treden. Hij leerde blind over een 
smalle balk te lopen. Zo kreeg zijn leven weer een doel, hij kon weer 
meedoen. 
In de finale presenteerden de jongelui een prachtige 
circusvoorstelling, en dat alles met mensen met een handicap. Pak je 
kans, want je kunt het. 
Na de voorstelling werd door vastenactiemedewerkster Angelique 
Steysel, uitleg gegeven over het Vastenactieproject in Zambia. 
Kinderen die daar door Zusters van de Heilige Harten worden 
opgevangen. De zusters hebben voor de kinderen voeding, 
lesmateriaal en speelgoed nodig en hiervoor gaan alle katholieke 
basisscholen in Losser en Overdinkel zich inzetten. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals sponsorlopen, fancy fairs, of er 
worden voor een kleine vergoeding klusjes gedaan. 
Samen staan de scholen ook nu weer sterk voor onze landelijke 
Vastenactie. 
Succes allemaal en dank jullie wel voor jullie inzet. 

 

Verkoop derdewereldartikelen 

 

In het weekend van 10 en 11 maart is er in de kerken 
van Losser en Overdinkel voor het enorme bedrag van 
622,30 euro aan artikelen verkocht. Er werd tevens weer een hele 
doos aan fairtrade etenswaren gedoneerd voor de voedselbank. 
 

Hartelijk dank dat u met zo velen aan onze kraam bent gekomen.     
De MOV-groep  



 

 

Mededeling van de 
geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
betreffende de Kerkbalans 2018 

 

De locatieraad van de Geloofsgemeenschap 
Katholiek Losser dankt u hartelijk voor uw 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 
Ook alle vrijwilligers, die zich hier voor hebben 
ingezet, heel hartelijk bedankt. Zonder uw inzet 
is er geen Actie Kerkbalans.  
De parochianen, bij wie de envelop nog niet is 
opgehaald, kunnen deze deponeren in de 
brievenbus van ons parochiecentrum: 

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser. 
Ons bankrekeningnummer betreffende de kerkbijdrage is:  
NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht, 
inzake Kerkbijdrage GG Katholiek Losser. 
 

————————————————————————————- 

 

Boek H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 – 2002 

 

Er is nog een aantal exemplaren beschikbaar van het boek dat 
destijds is uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de H. Maria Geboortekerk. 
Geïnteresseerden kunnen dit boek verkrijgen bij de gastdames van 
ons parochiecentrum voor € 5,00 per exemplaar. 
 

——————————————————————————————- 

 

Zieken/ouderendag Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
op 29 mei 2018. 

De zieken/ouderendag van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser wordt gehouden op dinsdag 29 mei a.s. in 't 
ontmoetingscentrum van de Losserhof. 

Noteert u deze datum alvast op de kalender. 

Meer info volgt te zijner tijd. 



 

 

Speciale collecte voor de Lourdesreis 

 

Lourdes de plek waar Maria verscheen aan Bernadette, een plek 
waar veel mensen naar toe gaan om te bidden en vragen om steun 
en kracht in het leven. 
Woorden van een pelgrim die naar Lourdes is geweest: 
”In Lourdes heb ik de mooie kanten van geloof en de mensen weer 
mogen zien. Kippenvel bij de lichtprocessie, het verhaal van de 
kruisweg dat deze reis pas echt tot me doordrong en de lange rijen 
om ondergedompeld te worden in het Lourdeswater. 
Lourdes moet je voelen en meemaken”. 
Wij als Lourdesgroep Katholiek Losser bevelen de extra collecte met 
Pasen van harte aan, met uw hulp is het mogelijk om daar waar het 
nodig is een ondersteuning te geven voor de reis naar Lourdes. 
 

Wij wensen U fijne Paasdagen,  
                                                           Lourdesgroep: Elly, Ina en Harry 

 

 

 

LOURDES             27 MEI 
 

Zondagmiddag 27 mei is er een 
Lourdesviering in het  
H. Gerhardus Majellapark te 
Overdinkel (bij slecht weer in de 
kerk te Overdinkel) 
Het begint om 15.30 uur. 
 

 

Thema van deze gebedsdienst is: Maria in Lourdes. 
 

De plaats waar Maria in een grot verscheen aan Bernadette. 
De gebeden en liederen van deze middag zijn Marialiederen. 
We brengen samen hulde aan de Heilige Maria.  
Veel mensen gaan op bedevaart naar Lourdes, maar dat is niet voor 
iedereen mogelijk. Daarom een speciale Mariaviering. 
We hopen dat velen met ons zullen bidden en zingen, om zo hulde te 
brengen aan de moeder van onze Heer. 
 

                                                                         De Lourdeswerkgroep. 



 

 

Vooroordeel 

“Elk vooroordeel  heeft een nadeel”.  

Deze spreuk van “Loesje” hoorde ik tijdens 
een bijeenkomst van een parochiële 
werkgroep.  

We spraken met elkaar over de vraag:  
“Hoe ga je om met mensen die gelijk hun (vaak negatieve) 
oordeel klaar hebben, terwijl zij zich niet hebben verdiept in de 
achtergrond ?“ 

Als voorbeeld werd genoemd een 
mevrouw, die nieuw tapijt nodig 
heeft, omdat zij astmatisch is. 
Over het uitblijven van dit nieuwe 
tapijt zegt zij tegen een 
bezoekster van de parochie: “De 
gemeente döt niks”. Vraag is dan: 
hoe kun je hier als bezoeker iets 
positiefs tegenover zetten ? We 
zeiden tegen elkaar: je zou 
mevrouw kunnen vragen: “heeft u 
al geïnformeerd bij de gemeente; 
heeft u hier misschien hulp bij 
nodig ?” Je zou ook kunnen 
‘inzoomen’ op de onvrede van 
mevrouw: “goh, mevrouw, ik merk, 
dit zit u nogal hoog”. Zo zou je bij 
het gevoel kunnen komen, dat 
achter deze onvrede schuil gaat. 
Zelf betrap ik me er wel eens op, 
dat ik te snel ‘meega’ met de 
ander, met wie ik spreek, terwijl 
achteraf de zaak toch 
genuanceerder blijkt te liggen. 
Misschien herkent u dit ook wel: je 
wilt graag ‘meepraten’, en geeft 
de ander dan gelijk.  

Het gevolg laat zich raden: het 
vooroordeel verbreidt zich als een 
olievlek. Ik vraag me af: waar 
komen al deze vooroordelen toch 
vandaan? Voelen we ons in de 
steek gelaten? Voelen we ons niet 
gezien, of niet erkend? Het 
gevaar, dat kleeft aan deze 
vooroordelen is, dat we van elkaar 
vervreemden. En dat, terwijl we 
niet zonder elkaar kunnen als het 
gaat om de opbouw van onze 
samenleving. Als ‘noabers’, in 
onze geloofsgemeenschappen, in 
de buurt, in de vereniging, ja zelfs 
in onze familie en onze gezinnen 
hebben we elkaar hard nodig! 
Daarom hoop ik, dat het ons lukt 
om onze vooroordelen aan de 
kant te zetten, en ons wat meer te 
verdiepen in de achtergrond. Ik 
wens u en mezelf een goede 
ontdekkingstocht, met boeiende 
en verrassende ontmoetingen. 
Dan buigen we samen het nadeel 
om in een voordeel ! 
           Pastoor André Monninkhof 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het volgende nummer,  
dat op 25 april verschijnt, uiterlijk 9 april inleveren/inzenden!!  



 

 

Brief van Ton Mulderink 

 

Beste missievrienden, 
 

Jarenlang heeft Katholiek Losser een bedrijvige 
missieclub gekend: “Werkgroep Losserse Missionarissen”. 
Deze club ondersteunde en bemoedigde de Lossere missionarissen, 
werkzaam in Afrika, Papua Nieuw Guinea, en de Salomonseilanden. 
Ikzelf ben 57 jaar in Papua Nieuw Guinea actief geweest. Afgelopen 
februari ben ik naar Nederland teruggekeerd. Mijn leeftijd (86) en 
gezondheid waren de hoofdrolspelers bij deze moeilijke beslissing. 
Tijdens mijn periode in de tropen heb ik regelmatig hulp van deze 
missieclub en missievrienden mogen ontvangen.  
Deze hulp bestond uit vriendschap en financiële bijdragen voor onze 
ontwikkelingsprojecten en pastorale activiteiten. Zoals u weet is 
missiewerk altijd gericht op de totale mens en dit omvat velerlei 
aspecten van het menselijk leven. 
Wat u ook weet is dat een hulpverlenende organisatie, om succesvol 
te zijn, moet kunnen steunen op een levende basis. Hiermee bedoel 
ik, in ons geval, de missiegezinde parochianen en missievrienden in 
Losser! 
Nu ik terug ben hier in Nederland, WIL IK U ALLEMAAL HARTELIJK 
DANKEN VOOR UW INTERESSE, UW GEBED EN UW BIJDRAGE 
AAN ONS MISSIEWERK IN “PAPUA NEW GUINEA”. 
Onze menselijk geschiedenis is van nature dynamisch. Denken en 
levensvormen veranderen. Sommigen zijn hier pessimistisch over. In 
hoeverre moet dit laatste? In antwoord op deze vraag zou ik de 
volgende opmerking willen plaatsen: In de kern van de mens is altijd 
een bron van waaruit naastenliefde borrelt ! 
NOGMAALS, DOZEN VOL DANK, NAAR ONZE MISSIEVRIENDEN 
IN LOSSER! 
                                                                            Pater Ton Mulderink 

 

Ook dit jaar zal er in het weekend van 14 - 15 april aandacht besteed 
worden aan de Losserse Missionarissen. De kerkcollecte in Losser, 
Overdinkel en Oldenhove is dan weer voor ons bekende doel ! 
NATUURLIJK IS UW GIFT OOK WELKOM OP ONZE REKENING ; 
sinds een aantal jaren ondergebracht bij MARIA VLUCHT ! 
IBAN NL29RABO 0103764119  
Wel vermelden:  
GROOTBOEK 0341 LOSSERSE MISSIONARISSEN ! 
 

                                                                                 Liesbeth Miessen 



 

 

Uitnodiging voor alle senioren in de 
gemeente Losser 
 

Zondag 25 maart 2018 om 15.00 uur verzorgt het 
koor Dynamique een themaviering: Goede vrijdag 
-Samen op weg naar Pasen- 

Het lijdensverhaal van toen en nu met liederen uit de musical  
Jesus Christ Superstar  
 

De themaviering vindt plaats in de Gerardus Majellakerk in Overdinkel 
en begint om 15.00 uur 
U bent allen van harte welkom en toegang is gratis 

——————————————————————————————— 

Kloosterweekend: 
Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin 

 

Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het 
leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? 
Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is: Boeddhisme, 
mindfulness en zo veel meer, spreken de meeste dertigers, veertigers 
de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet 
juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin 
zoeken? Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn 
rondom de thema’s: 
• Zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie 
 hierin. 
• Het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? 
 Waar leg je prioriteiten?  
• Rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil? 

 

Gun jezelf een weekend en geef je op! We verblijven bij de 
Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een 
kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders 
mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan. 
 

Begeleiders: Pastor Frank de Heus en Drs. Frank Beuger 
Data: vrijdagmiddag 22 juni tot en met zondagmiddag 24 juni  
(voor twintigers, dertigers en veertigers). 
Kosten: € 70,--. 
Opgave: Frank de Heus:  06 300 988 33 of pastordeheus@home.nl  
Aantal deelnemers: maximaal 10 

 

mailto:pastordeheus@home.nl


 

 

Samen op weg naar Pasen 
met de Passie 2018 
 

De Passie in de Pancratius 
Parochie Tubbergen vindt plaats 
op Goede Vrijdag 30 maart 
aanstaande. Tijdens de Passie 
gedenken we Jezus van Nazareth 
op zijn kruisweg en denken aan 
vergelijkbare momenten op onze 
eigen levensweg. 
Dit gebeurt al wandelend én in de 
kerk van Mariaparochie. 
We starten met de veroordeling 
van Jezus en staan stil bij 
mensen die in deze tijd zonder 
proces worden veroordeeld. Het 
koor Multiple Voices zingt 
passende liederen. We dragen 
het kruis met ons mee, wie wil en 
kan mag het dragen. 
Slagwerkgroep St. Caecilia uit 
Geesteren zal de wandelaars 
begeleiden. Onderweg ontmoet 
Jezus zijn moeder Maria. Marieke 
Huttinga, begeleid door Erik 
Velthuis, zingt een passend lied. 
We staan stil bij alle ouders die te 
kampen hebben met het lijden of 
de dood van hun kind. Vervolgens 
staan we stil bij Veronica die het 
gezicht van Jezus afdroogt. We 
denken aan alle mensen die 
gebaat zijn bij onze 
medemenselijkheid. Cliënten van 
DAC Tubbergen van de Twentse 
zorgcentra  hebben dit in twee 
prachtige schilderijen in beeld 
gebracht. Het koor Belcanto zingt 
passende liederen. 
Vervolgens komen we bij het 
moment dat Jezus van zijn kleren 
wordt beroofd. 
We denken aan mensen van wie 
alles is ontnomen. 

De jongerengroep 
Rock Solid van onze 
parochie beeldt uit 
hoe mensen worden 
buitengesloten en laat zien hoe 
mensen verbonden kunnen zijn 
met elkaar. Het koor Clavis zingt. 
We vervolgen onze weg naar de 
kerk van Mariaparochie waar de 
kruisiging van Jezus plaatsvindt. 
We denken aan alle situaties 
waarbij mensen geen ruimte 
krijgen om te leven. We gedenken 
dat Jezus sterft. We staan stil bij 
de dood van alle mensen die hun 
leven geven voor onze toekomst. 
Vervolgens mogen wij geloven 
dat de dood niet het einde is en 
richten wij onze blik op Pasen. 
Het koor Cantabilé zingt 
passende liederen. 
De wandeling bedraagt drie en 
een halve kilometer en loopt door 
Harbrinkhoek en Mariaparochie. 
We verzamelen ons om 18.30 uur 
op het speelplein achter 
basisschool St. Alphonsus aan de 
Almeloseweg 209 en vertrekken 
om 19.00 uur. 
Wie het hele gebeuren in de kerk 
wil meemaken wordt verwacht in 
de kerk van Mariaparochie om 
19.30 uur. U kunt parkeren op de 
parkeerplaats bij de school of bij 
restaurant Tibbe aan de overkant. 
Wij hopen met veel mensen deze 
bijzondere momenten op Goede 
Vrijdag te mogen beleven. 
Wij zien uit naar uw komst! 
 

Namens de werkgroep 

‘De Passie’, 
Pastor Jacqueline Meupelenberg 
(tel. 06-20486904) en pastor 
Christianne Saris (06-20486904)  



 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 24 maart t/m 29 april 
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 
 

 

Maria Geboortekerk Losser  
 

Palmzondag 

Zo 25 mrt 09.30 EV pastor Rekveld Caeciliakoor 
  14.00 OV dominee en pastor Berbée 

    Palmpasenoptocht 
Wo 28 mrt 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor 
    Verzoening en biecht 
Witte Donderdag 

Do 29 mrt 19.00 EV pastoor Monninkhof en diaken van Blijswijk 

     Dameskoor 
Goede Vrijdag 

Vrij 30 mrt 15.00 GV pastor de Heus 

    Kinderkruisweg 

  19.00 CV pastoor Monninkhof en diaken van Blijswijk 

    Kruisverering Herenkoor 
Za 31 mrt 16.00 GV pastor Berbée Kleuterkerk 

  20.30 EV pastoor Monninkhof en diaken van Blijswijk 

    Paaswake Dameskoor 
Eerste Paasdag 

Zo 1 apr 09.30 EV mgr Kronenberg Caeciliakoor 
Wo 4 apr 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Wo 11 apr 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 15 apr 09.30 EV pater Korterik Dameskoor 
Wo 18 apr 09.30 CV pastor Berbée 

Za 21 apr 19.00 GV pastor Berbée Thomasviering 

Zo 22 apr 09.30 EV pastor Rekveld Vivace 

Wo 25 apr 09.30 EV pastoor Monninkhof Dameskoor 
Zo 29 apr 09.30 EV pater van Balen Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
 

Palmzondag 

Zo 25 mrt 11.00 OV dominee en pastor Berbée 

    Palmpasenoptocht 
Witte Donderdag 

Do 29 mrt 19.00 CV werkgroep 

Goede Vrijdag 

Vrij 30 mrt 19.00 CV werkgroep 

    Gezongen Lijdensverhaal 



 

 

Za 31 mrt 19.15 GV pastor Berbée Vesper 
 

Eerste Paasdag 

Zo 1 apr 10.00 EV pater van Balen 

Wo 4 apr 09.00 EV pastor Rekveld 

Za 7 apr 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

  19.00 GV Pastor Berbée Schelpjesviering 

Zo 8 apr 10.00 CV diaken Peters 

Za 14 apr 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

  19.00 EV pastoor Monninkhof 
Zo 22 apr 10.00 CV pastor Berbée 

Za 28 apr 19.00 EV pastor Rekveld 
 
 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Za 24 mrt 19.00 CV pastor Berbée Gezinsviering 

Palmzondag 

Zo 25 mrt 15.00 GV Themaviering JC Superstar, Dynamique 

    In het bijzonder voor senioren 

Witte Donderdag 

Do 29 mrt 19.00 GV pastor Berbée Dames-en Herenkoor 
Goede Vrijdag 

Vrij 30 mrt 15.00 GV pastor Rekveld en werkgroep 

    Viering in park Dames-en Herenkoor 
  20.00 GV werkgroep 

    JC Superstar m.m.v. Dynamique 

Za 31 mrt 19.00 GV werkgroep Kinderkoor 
    Donker naar licht 
Tweede Paasdag 

ma 2 apr 09.30 EV pastor Rekveld Dames– en Herenkoor 
Do 5 apr 09.30 EV pastor Rekveld 

  18.30 EV pastor Rekveld Aanbidding 

Za 7 apr 19.00 EV pastoor Monninkhof Samenzang 

Do 12 apr 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 15 apr 09.30 CV diaken Peters Dames– en Herenkoor 
Do 19 apr 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 21 apr 19.00 GV werkgroep Dynamique 

Do 26 apr 09.30 EV pastor Rekveld  

Zo 29 apr 09.30 CV diaken van Blijswijk Dames– en Herenkoor 
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O L. Vrouw Glanerbrug 

 

Palmzondag 

Zo 25 mrt 10.30 CV diaken van Blijswijk Herenkoor 
    Palmpasen 

Goede Vrijdag 

Vrij 30 mrt 19.00 GV werkgroep Herenkoor 
    Lijdensverhaal 
Eerste Paasdag 

Zo 1 apr 10.30 CV pastor Berbée Herenkoor 
Vrij 6 apr 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 8 apr 10.30 EV pater Korterik Herenkoor 
Zo 15 apr 11.30 EV pastor Rekveld en pastor Berbée 

    Eerste H. Communie, Kinderkoor 
Wo 18 apr 09.30 GV pastor Rekveld en pastor Berbée 

    Ziekendag in parochiehuis 

Zo 22 apr 10.30 CV diaken Peters Dameskoor 
Zo 29 apr 10.30 CV werkgroep Herenkoor 
 

 

 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Dopen 

Op zaterdag 3 maart zijn de volgende  
kinderen gedoopt: 
Jara Nordkamp, Jorn Nordkamp,  
Lenthe Geisink en Laurie Olde Daalhuis. 
De hartelijke gelukwensen voor de  
dopelingen en hun ouders. 
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Overleden 

 

Truus Nijmeijer-Steghuis     1924—2018 

Truus is geboren in Losser. Vlak na haar geboorte wordt haar moe-
der ernstig ziek en als ze 10 jaar oud is overlijdt haar moeder. Als ze 
15 jaar oud is gaat ze samen met haar zus Lida het huis uit.  
Ze leert Job Nijmeijer kennen met wie ze in 1947 trouwt.  
Uit dit huwelijk komen zes kinderen voort. 
Als Job in oktober 1964 sterft blijf Truus achter met zes jonge  
kinderen. Als alle kinderen op hun plek zijn verhuist ze naar de  
Vlasakker. Het overlijden van haar beide dochters Sinie en Truus  is 
een zware slag voor haar. Toch kon ze het leven accepteren zoals 
het op haar pad kwam. 
Vanaf het voorjaar van 2017 werd haar gezondheid minder en in  
januari 2018 krijgt ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek is.  
Verdrietig maar dankbaar hebben haar kinderen haar uit handen 
moeten gegeven. 
 

 

 

 

             In liefdevolle herinnering aan  
                         Henny Even  
             * 18-07-1933        † 10-02-2018  
 

 

 

 

Jan Oude Nijhuis     1943—2018
Jan overleed op donderdag 22 februari 2018 in woonzorgcentrum 
“De Molenkamp” in Oldenzaal. Op woensdag 28 februari is hij na de 

uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk te rusten gelegd bij zijn 
vrouw Anne-Marie op het parochiekerkhof. 
Het geloof van Jan was een continue ‘onderstroom’ in zijn leven. Hij 
heeft zijn beste krachten gegeven aan allen die hem lief waren: zijn 
gezin, zijn familie, maar ook aan de Historische Kring.  
Het sterven van zijn vrouw Anne-Marie was een groot verlies.  
Echter, zijn kleinkinderen Pieter en Hanna heeft hij nog mogen zien. 
We wensen Hendrik en Anne (en hun kinderen Pieter en Hanna), 
Marjan en Thijs, en Albert, en allen die zich met Jan verbonden  
voelen, heel veel sterkte voor de tijd die komen gaat. 
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“Tot later” 

De laatste weken (januari/februari tot 
begin maart) waren er in ons werkgebied 
RK Zuidoost-Twente (Losser-Enschede-

Haaksbergen) veel uitvaarten. Pastoraal 
ben ik (en zijn wij als pastoraal team en 
als parochiële uitvaartvoorgangers) bij 
heel wat mensen binnen geweest. 
Uiteraard deelden we in het verdriet om 
het verlies van een geliefd en dierbaar 
persoon. Maar we mochten ook heel 
bijzondere verhalen horen over het leven van ‘buitengewone’ 
mensen: over hen zelf, en over wat zij voor hun gezin, familie en vele 
anderen mochten betekenen. 

Veel uitvaarten betekent ook de 
nodige  “bedieningen’. Zo was ik 
in het ziekenhuis bij een 
mevrouw. Zij was nog helder van 
geest. Maar zij en haar kinderen 
wisten, dat ze zou gaan sterven. 
Heel bewust wilde ze nog het 
sacrament van de zieken 
ontvangen. In een kring staand 
rondom haar bed lazen we uit de 
Heilige Schrift, we baden, en we 
vertrouwden haar leven toe aan 
de goede God. Heel ontroerend 
was het eigen gebaar van haar 
kinderen en andere aanwezigen 
na de handoplegging. Voor ieder 
had ze een goed woord. En tot 
hen zei ze woorden, die ik niet 
snel zal vergeten: “tot later”. 
Hiermee doelde ze niet op een 
spoedig weerzien; maar op een 
ontmoeting in het andere leven, in 
het hiernamaals. Ik moet u 
zeggen, dat ik zo’n groot geloof in 
het eeuwig leven zelden zo 
gezien heb. Dit heb ik haar en de 

kinderen ook gezegd. Ik vind het 
werkelijk verbluffend en ook heel 
mooi om te horen, dat iemand, in 
zo’n situatie, zo’n groot 
vertrouwen kan hebben in wat zal 
volgen voorbij de grenzen van de 
dood. In deze tijd van 
voorbereiding op Pasen staan we 
uitgebreid stil bij lijden en sterven. 
In deze wereld en soms ook in 
ons eigen leven is er een hoop 
narigheid en ellende. Maar 
woorden als van deze mevrouw: 
“tot later”, kunnen ons verheffen 
uit de weerbarstige realiteit, 
waarin we ons bevinden.  
Ze geven ons een glimp van 
eeuwig heil en leven bij God. 
Daarom hoop ik, dat deze 
woorden ook ons kracht en moed 
mogen geven, wat er ook 
gebeurt.   “Tot later”. 

           Pastoor André Monninkhof 



 

 

Stiltewandeling op 24 maart 
Wandelen in de natuur is voor veel mensen een manier om stilte en 
rust te vinden. Je geniet van Gods schepping, denkt na over je leven 
en laat de rust op je inwerken. In een aantal ‘stiltewandelingen’ in de 
verschillende seizoenen willen we, zoals het woord aangeeft, in stilte 
gaan wandelen. We doen dat afwisselend in Losser en Glanerbrug. 
We gaan op pad met een tekst of een gedicht. Samen in stilte, 
ieder met haar of zijn eigen gedachten. Halverwege onze wandeling 
zullen we de stilte verbreken en onze gedachten met elkaar delen. 
Graag opgave vooraf.  
 

Waar: Glanerbrug 

Wanneer: 24 maart 
Tijd: 8.00 – circa 9.30 uur 
Contact: ds. Hennie Marsman (tel. 053 – 574 8762,  predi-
kant@protestantsegemeentelosser.nl ) 
en Georg van Slageren (tel. 053-5382850, georgvanslage-
ren@hetnet.nl ). 
 

Taizéviering op 14 april in Borne 

Eens in de twee maanden vindt er afwisselend in Borne en in Losser 
een Taizéviering plaats, telkens op zaterdagavond om 19.00 uur. De 
vieringen lijken qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) op de ma-
nier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de  
gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor gebed, bijbelteksten en 
stilte voor eigen bezinning. En uiteraard wordt er veel gezongen. 
Een liturgieboekje met de teksten en liederen, inclusief muzieknotatie, 
is steeds aanwezig. 
De vieringen worden voorbereid door mensen uit Losser en Borne. 
Iedereen is van harte welkom om de Taizévieringen bij te wonen. 
 

Waar: Borne (Oude Kerk, Oudekerkstraat 2) 
Wanneer: 14 april 2018 

Tijd: 19.00 uur 
Contact: Harold en Heleen Vriesema  
(tel. 053-4765227, haroldvriesema@gmail.com) 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
Wilt u kopij voor het volgende nummer, dat  
op 25 april verschijnt, uiterlijk 9 april inleveren/inzenden!!  
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Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ? 

 

Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux, 
de bedevaartplaats in de Belgische 
Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 
1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu 
hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor 
mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist 
tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu 
mee te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We 
gaan vijf dagen, met een arts, 

verpleegkundigen, brancardiers en vele vrijwilligers in ons 
midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hoeft 
niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u 
geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en 
met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen 
en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van €305, =.  
U stapt op de bus in uw eigen regio. Alles wordt voor u 
geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een 
kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje.  
In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. 
Elke dag een eucharistieviering. Maar ook het bidden van een 
kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de bron 
gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen 
hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen 
priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. 
Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te 
veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd 
voor ontspanning. U bent daar vrij in.  
 

Wij gaan van 25 t/m 29 mei,  
maar ook van 31 augustus t/m 4 september.  
 

Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van 
harte uit. 
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de 
plaatselijke propagandist: 
Ans Olde Theussink  Deurningerstraat 21  7561 RN 
Deurningen  tel: 074 – 7370100 of mobiel nr. 06 274 08 273  



 

 

Of bij de secr. Van Banneux comité  Bert Elferink 
Deurningerstraat 21 7561 RN  Deurningen  tel: 074-7370100. 
 

De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 29 en  
zondag 30 september 2018.  
voor deze bedevaart bedragen de kosten met 2 personen op 1 
kamer: € 140,00 p.p.. 
Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon. 
Een annuleringsverzekering is mogelijk,  
kosten 2-persoonskamer € 9,00 

en voor 1-persoonskamer € 10,65. 
 

Het overnachtingshotel: Schaepkens van St.Fijt Valkenburg. 
Bezoek aan Mariagrot. 
De schnitzel op de terugreis met koffie en brood 

kost € 10,00 p.p. 
Voor opgave en of inlichtingen: de plaatselijke propagandist. 
 

Ans Olde Theussink  Deurningerstraat 21, 7561 RN 
Deurningen  tel: 074 – 7370100 of mobiel nr. 06 274 08 273  
 

———————————————————————————— 

 

Enquêteformulier 
 

In het vorige Klöpke ontving u een enquêteformulier over de 
ontwikkelingen na het samengaan van twee geloofsgemeenschappen 
tot het huidige Katholiek Losser. 
De locatieraad vraagt u vriendelijk om dit formulier in te vullen en voor 
1 april in te leveren in de groene bus in het portaal van de  
Heilige Maria Geboortekerk.  
Uw mening telt. 
 

Hartelijk dank 

 



 

 

Twee honderd jaar oud trouwboek uit 
Haaksbergen teruggevonden in Losser 
 

Frans Waanders uit Haaksbergen, in zijn 
arbeidzame leven werkzaam bij de gemeente 
Losser, werkte in 2016 voor de Historische 
Kring Haaksbergen aan de inventaris van het 

archief van de Pancratiusparochie in Haaksbergen. Hij ging te rade bij 
de H. Maria Geboortekerk in Losser om te zien hoe men daar het 
archief had opgezet. Op de inventarislijst ontdekte hij een (onder)
trouwboek uit Haaksbergen, waarvan niet bekend was hoe dit in 
Losser terecht was gekomen. De kerk bleek bereid om het boek aan 
de Historische Kring Haaksbergen te schenken. Daar zijn ze er erg blij 
mee omdat het trouwboek hiaten in genealogische gegevens opvult.  
Het originele boek is op 31 januari 2018 in Losser overgedragen aan 
het HCO.  
Met dank aan Eric Ooink uit Haaksbergen. Voor meer informatie: zie 
de eerstvolgende aflevering van Oet Dorp en Marke Losser 2018/1 
(verschijnt in maart).  
 

___________________________________________________ 

 

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: 
Zondag 25 maart         Bingo 

Zondag 29 april           Opening zomerseizoen 

Zondag 27 mei            KWW 

Zondag 24 juni              Sluiting 1e helft 2018 

 

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: 
Mini Gevers (5383560) of Truus Röring (5384738) 



 

 

Voor alle kinderen: Kleurplaat voor Pasen 

Naam:…………………………… Telefoonnummer: …………………………... 

Graag ingekleurd inleveren voor 9 april in de brievenbus van de  
H. Maria Geboortekerk. De prijswinnaar wordt in het volgende Klöpke 
bekend gemaakt en krijgt een leuke verrassing 



 

 

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. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 25 april verschijnt,  
uiterlijk 9 april inleveren/inzenden!!  



 

 

 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Gla-
ne 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: A. Monninkhof 06-22786151 a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 j.b.olde_heuvel@hetnet.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 antonmel@live.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-46046020 j renard@live.nl 
Gebouwen: Jan Voortman 06-51297430 janenmiekevoortman@gmail.com 

Begraafplaatsen:  Henk Engbers 06-55156794  henk.engbers@home.nl 
 
 

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

 
 

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

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 
 

 

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

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

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet  053-5362410  hansenalies@hetnet.nl 
Diaconie:  Harry klein Rot  06-13183148 harrykleinrot@ziggo.nl 
Liturgie:  Rudy ter Laak  053-5387934 rcmterlaak@ziggo.nl 
Secretaris:  Jos Morsink  053-5382394 irishoeve@kpnmail.nl 
Lid:  Gert Veger  053-5384217 veger.gert@gmail.com 
 

 

Administratie 

Ledenadministratie: Henk Fischer   henk.fischer@mariavlucht.nl 
 Resi Olde Boerrigter 
Kerkbijdrage: Hennie de Jong  hennie.dejong@mariavlucht.nl 
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Goede Week, Pasen 

 

Ik stierf aan het kruis 

en werd in het graf gelegd, 
na drie dagen opgestaan  

zoals het was voorzegd. 
 

Men kwam bij het graf en  

wat hadden zij een verdriet, 
ze zagen dat het leeg was 

en geloofden het niet. 
 

Ik moest lijden dit was  

geen gemakkelijke taak, 
maar door mijn opstanding  

overwon Ik het kwaad. 
 

Het graf is nu open  

omdat Ik ben opgestaan, 
en is de hemel geopend  

om bij mij binnen te gaan. 
 

Janneke Troost 


