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’’’’t Klöpke, t Klöpke, t Klöpke, 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:Redactieadres:Redactieadres: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, Diny Kienhuis � 053-5384958 of  
Gerard Munsterman � 053-5383849 
 
Inleverdata kopij in 2017:Inleverdata kopij in 2017:Inleverdata kopij in 2017:Inleverdata kopij in 2017:    
Uiterlijk: 20 mrt, 1 mei, 3 jul, 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec 
 
Bezorging van Bezorging van Bezorging van Bezorging van ’’’’t Klöpke in 2017:t Klöpke in 2017:t Klöpke in 2017:t Klöpke in 2017:    
5 apr, 17 mei, 19 jul, 20 sep, 18 okt, 22 nov, 20 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    Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht    Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht    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 
 

 

                                                                                                                                         advertentie 

RK.Uitvaartvereniging LosserRK.Uitvaartvereniging LosserRK.Uitvaartvereniging LosserRK.Uitvaartvereniging Losser    
    

NOG GEEN LID? NOG GEEN LID? NOG GEEN LID? NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:Kijk eens op de website:Kijk eens op de website:Kijk eens op de website:    
www.rkuvl.nlwww.rkuvl.nlwww.rkuvl.nlwww.rkuvl.nl    

Colofon: Colofon: Colofon: Colofon:     
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10 6-12 mrt Pastor Rekveld    06-20874866 

11 13-19 mrt Pastoor Monninkhof    06-22786151 

12 20-26 mrt Pastor Rekveld    06-20874866 

13 27 mrt-2 apr Pastoor Monninkhof    06-22786151 

14 3-9 apr Pastor Rekveld    06-20874866 

15 10-16 apr Pastoor Monninkhof    06-22786151 

16 17-23 apr Pastor Rekveld    06-20874866 

17 24-30 apr Pastoor Monninkhof    06-22786151 
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Sinds de Eerste Advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel 
het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het 
pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met 
de woorden uitspreken. In dit Klöpke buigen we ons over het laatste  
gedeelte van het Onze Vader. 
    
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze     
schuldenaren..schuldenaren..schuldenaren..schuldenaren...... 
Een liedje uit mijn jeugdjaren klonk als volgt: Tot zeventig keer zeven 
maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeventig keer, zeven maal, de 
Heer heeft met mij ook geduld. Deze tekst van dit liedje is gebaseerd op 

de vraag van de leerlingen aan Jezus hoe 
vaak men moet vergeven. Wij mensen 
hebben die vergeving om in de geest van 
het Onze Vader te zeggen: broodnodig. 
Want wij allen schieten ondanks onze 
goed bedoelingen wel eens tekort tegen 
over Degene, Onze Vader, zichtbaar 
geworden in Jezus Christus. Maar door 
onze tekortschietingen tegen over Hem, 
schieten we ook tekort tegen over elkaar. 
Maar we mogen bij onze tekorten rekenen 

op Gods Barmhartigheid. We mogen dat ervaren, zien in het verhaal 
van de Barmhartige Vader die uitziet naar de verloren zoon, naar ons. 
Een Vader, een God die in Jezus ons niet veroordeelt maar bevrijding 
geeft. Een ander mooi voorbeeld is dat Jezus zegt tegen de vrouw bij de 
put: “Heeft iemand u veroordeeld  ik veroordeel u niet”. Of zoals in het 
verhaal van de Tollenaar Zacheüs. Jezus roept hem, ondanks dat hij een 
zondaar is. Hij wil bij hem de maaltijd houden. Een vergevende God, 
zichtbaar in Jezus die ons het gebed het Onze Vader gaf en vergevend 
was tot op het kruis. Dat ook wij die vergeving mogen ervaren om ook 
aan anderen hun tekorten, hun zonden te vergeven, hoe moeilijk 
misschien soms ook. Tot zeventig keer, zeven maal vergeef ik een ander 
zijn schuld. Tot zeventig keer, zeven maal, de Heer heeft met mij ook 
geduld. Dat wij dat geduld kunnen opbrengen en elkaar schenken. 
 
pastor Willy Rekveld 
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 en breng ons niet in beproevingen breng ons niet in beproevingen breng ons niet in beproevingen breng ons niet in beproeving…………    
Dit vind ik een lastige. Er stond ‘bekoring’ in de vorige versie. Het 
Griekse woord ‘peirasmon’ dat in de grondtaal van de bijbel staat kan 
ook vertaald worden als proef, loutering, verzoeking, verlokking. Is het 
iets dat je overkomt, dan wordt ook het woord ‘aanvechting’ genoemd. 
Al die woorden kunnen dus meeklinken, als we dit bidden. Is God, dan 
een God die ons op de proef stelt, die ons verlokt? En tot wat dan? Van 
Jozef, de zoon van Jacob, is een mooi verhaal bekend, dat hij zijn 
broers op de proef stelt, als zij naar Egypte komen om brood te kopen. 
In Israël is er hongersnood. Hun eigen broer Jozef hebben ze uit 
jaloezie en nijd jaren daarvoor in een put geworpen. Eigenlijk met de 
intentie hem te doden. Uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht 
aan een voorbijkomende karavaan. Jozef kwam in Egypte terecht en 
klom daar op tot een hoge post onder Farao. Daar zwaait hij na zeven 
vette jaren de scepter over de opslag en verkoop van graan. Hij wordt 
door zijn broers niet meer herkend en dat houdt Jozef aanvankelijk zo. 
Hij is met zijn hongerige broers begaan, maar wil ook weten of ze 
veranderd zijn. Zijn zij gegroeid in broederliefde? Is er wat veranderd? 
Misschien worden wij in het leven zo ook wel eens op de proef gesteld 
door mensen of in situaties. Dat zoek je niet. Dat overkomt je. Soms doe 
je het een ander aan. Maar je kunt er wel in groeien. Misschien kun je 
er achteraf zelfs de hand van God in herkennen, zoals Jozef en zijn 
broers dat deden. Ze hebben geleden aan elkaar, aan de 
hongersnood, aan de gevangenis zelfs, maar ze zijn er sterker en 
vooral menselijker door geworden. Maar liever ondergaan we zo’n 
beproeving natuurlijk niet. Het gemak dient de mens…. en breng ons 
niet in beproeving. 
 
pastor Frank de Heus 
 
maar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwade…………    
Jezus leert ons dat we mogen bidden dat God ons redt uit de greep van 
het kwaad, dat we worden verlost, vrijgemaakt. Het woord 'Vader' 
staat aan het begin van het gebed, het woord 'kwade' besluit het. Al 
biddend krijgen we het vertrouwen dat de kracht van God zo groot is 
dat het kwaad er niet tegen op kan. 
 



6 

 

 Het kwade in onze wereld toont 
zich vaak en op allerlei 
verschillende manieren. Het is op 
grote schaal bij oorlogen, 
hongersnoden, milieuvervuiling 
en het heeft een vernietigende 
kracht en treft velen tegelijkertijd. 
Het doodt mensen letterlijk en 

Hguurlijk. In ons leven is ook het kwaad op een kleinere schaal bij 
individuen. Dat is niet minder ingrijpend en niet minder kwaad. Kwaad 
dat je overkomt en kwaad dat je wordt aangedaan, het stelt je geloof op 
de proef. Het gaat hier niet minder over het kwaad dat we in onszelf 
ervaren. Wij mensen maken fouten, we zijn feilbaar. Het kwaad, de 
zonde is deel van ons leven. Soms is het alsof we tegen onze wil ons laten 
leiden door woede, teleurstelling, jaloezie. Het lukt ons niet altijd te leven 
vanuit Gods liefde. Dit besef doet ons wellicht nog sterker bidden om 
verlossing ervan. 
 
pastor Margot Dijkman   
 

Vanuit de MOV: Vastenactie 2017Vanuit de MOV: Vastenactie 2017Vanuit de MOV: Vastenactie 2017Vanuit de MOV: Vastenactie 2017    
Eilanden van Hoop in San SalvadorEilanden van Hoop in San SalvadorEilanden van Hoop in San SalvadorEilanden van Hoop in San Salvador    
 
Samen met u en de kinderen van de katholieke basisscholen van Losser en 
Overdinkel gaan we dit jaar het verschil maken voor de jeugd in San 
Salvador. 
In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de 
vastencampagne. San Salvador vraagt aandacht voor jongeren. Zij leven 
in wijken, die zwaar gebukt gaan onder extreem geweld van criminele 
bendes. Met hulp en inzet van de zusters van Angel en de paters 
Passionisten is er in de wijk Apopa een jeugdcentrum opgebouwd. De 
wijk Mejicanos wil nu graag het voorbeeld van Apopa volgen. Daar is 
geld voor nodig! 
Na de burgeroorlog zijn de “bendes” een nieuw fenomeen geworden. 
Tijdens en na de oorlog zijn veel mensen gevlucht op zoek naar veiligheid 
en betere leefomstandigheden. Het gevolg daarvan is dat in veel 
gezinnen de vaders afwezig zijn. Jeugdigen die vluchten vinden elkaar 
o.a. in de steden.  
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Zij vallen ten prooi aan 
verkeerde handel. De 
bendes, die ontstaan, 
claimen de jeugd, zelfs 
zeer jonge kinderen vanaf 8 jaar. Eenmaal lid van een bende is er geen 
weg terug. De glitter en glammer zijn een schijnveiligheid geworden. 
Vanuit de jeugdcentra proberen ze nu de jongeren vroegtijdig van de 
straat te halen en opvang te verlenen. Door oprechte aandacht en 
veiligheid te geven is er minder agressie en leren ze weer respect voor 
elkaar te hebben. Dit inzicht, opleiding en het zorgen voor inkomsten 
maken dat er een toekomst is zonder deze bendes. Bewustwording, 
verantwoording en inkomsten zorgen voor betere leefomstandigheden. 
Vrede betekent dat je in beweging moet komen en dat vraagt iedere dag 
opnieuw inspanning!!! 
De zusters van Angel, de paters Passionisten, de jongeren maar ook wij 
hier, kunnen in beweging komen om dit Vastenproject te ondersteunen. 
Aandacht geven door Hnanciële ondersteuning maakt dat de jeugdcentra 
kunnen uitbreiden. Opbouw van San Salvador komt van binnenuit. 
Onze collectanten voor de Vastenactie gaan van 21 maart t/m 11 april 
met de bekende vastenzakjes bij u collecteren. Laat deze mensen a.u.b. 
niet voor niets lopen.  
 
Op 25 en 26 maart wordt in de kerken van Losser, Overdinkel en Op 25 en 26 maart wordt in de kerken van Losser, Overdinkel en Op 25 en 26 maart wordt in de kerken van Losser, Overdinkel en Op 25 en 26 maart wordt in de kerken van Losser, Overdinkel en 
Glanerbrug aandacht besteed aan het Vastenactieproject. Glanerbrug aandacht besteed aan het Vastenactieproject. Glanerbrug aandacht besteed aan het Vastenactieproject. Glanerbrug aandacht besteed aan het Vastenactieproject.     
Tevens is er weer verkoop van derde wereldproducten.Tevens is er weer verkoop van derde wereldproducten.Tevens is er weer verkoop van derde wereldproducten.Tevens is er weer verkoop van derde wereldproducten.    
 
De MOV groep 
Losser/Overdinkel 
beveelt deze collecte 
en de verkoop van 
harte bij u aan.  
 
Xaveria Sanders, 
Annemiek Koel, 
Michelle Heerink, Anita 
o.g. Beverborg en 
Anja Heerink. 
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Nieuws uit het jongerenpastoraat Maria Vlucht:Nieuws uit het jongerenpastoraat Maria Vlucht:Nieuws uit het jongerenpastoraat Maria Vlucht:Nieuws uit het jongerenpastoraat Maria Vlucht:    
 
STERK EN DAPPER,  in Sirkelslag Young 
14 jongeren en begeleiders  uit de parochie Maria Vlucht hebben op 
vrijdagavond 3 februari meegedaan aan het Landelijke Spel Sirkelslag 
YOUNG. Om half acht werd in de Hervormde Kerk te Glanerbrug de 
verbinding tot stand gebracht met het landelijke spel, waar tegelijk ruim 
300 groepen uit het hele land aan deelnamen. De van TV bekende 
presentator Klaas van Kruistum leidde het spel in. Hij stond in een 
woestijn en moest de weg terugvinden naar huis. Aan de jongeren de 
opdracht om hem te helpen, zijn verhaal te volgen en hem terug te 
brengen middels 5 gezellige en leerzame opdrachten. Je moest er wel 
sterk en dapper voor zijn!  Eerst moesten we er achter zien te komen 
waar op de wereld hij precies was. We moesten o.a. hem van voedsel 
voorzien (voedselpakket voor de voedselbank maken) en een vluchtroute 
bedenken. Het was een heel leuke avond. De JP Lossergroep is uiteindelijk 
geëindigd op plek 102. De groep Rainbow Young uit Glanerbrug, bij wie 
wij te gast waren (WAARVOOR HARTELIJK DANK !) is als 64-ste 
geëindigd, een geweldige prestatie!  
                                                        Ans te Lintelo 
 

En dan is er kofHe En dan is er kofHe En dan is er kofHe En dan is er kofHe ……..……..……..……..    
We zijn het misschien nog niet echt gewend, maar elkeelkeelkeelke 
zondag na de viering bestaat er gelegenheid kofHe/
thee te drinken in het parochiecentrum. Enkele 
parochianen zorgen er steeds weer voor dat de kofHe klaar staat als de 
viering is afgelopen. Het blijkt vooral een gezellig samenzijn te zijn, 
waarbij iedereen welkom is. We weten dat er mensen zijn die na de 
viering een bezoekje brengen aan het kerkhof, maar u mag ook eerst een 
kopje kofHe drinken. Maar ook na het kerkhofbezoek is de kofHe warm 
en bruin. Dit gebeuren blijkt elke zondag weer een moment te zijn om 
elkaar te ontmoeten en/of samen na te praten, zowel voor echtparen als 
alleenstaanden. En vooral als u alleen bent, dan is het toch veel gezelliger 
om samen met anderen een deel van die, voor sommigen vervelende, 
dag door te brengen. Ook voor kinderen is er iets lekkers.  
Vanuit de kerk mag u ook binnendoor lopen naar het parochiecentrum.  
En …niemand heeft een vaste plaats. U mag aanschuiven bij wie u wilt in 
deze “Herberg van Ontmoeting”. 

EEEE----mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: 
klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het volgende Wilt u kopij voor het volgende Wilt u kopij voor het volgende Wilt u kopij voor het volgende 
nummer dat op 5 april verschijnt, nummer dat op 5 april verschijnt, nummer dat op 5 april verschijnt, nummer dat op 5 april verschijnt,     
uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!!     
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‘De mond van een vriendDe mond van een vriendDe mond van een vriendDe mond van een vriend’ ’ ’ ’ (Het verhaal van Judas(Het verhaal van Judas(Het verhaal van Judas(Het verhaal van Judas))))    
    
Ds. Hans Bouma, verhaal en poëzie – Harry Mast, piano en orgel 
    
Judas, wie is hij? Onnoemelijk veel is er over hem getheologiseerd, 
geHlosofeerd, zoveel beelden heeft men van hem geconstrueerd. Hij zou 
de satan zijn, de satan in eigen persoon. Iemand, die er alles voor over 
heeft om zichzelf te verrijken. Iemand met ernstige depressies, eigenlijk 
niet toerekeningsvatbaar.  
Zelf komt hij nu aan het woord. Wij treffen hem aan op het land van de 
pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, 
wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij? 
Het verhaal dat Judas bij monde van Hans Bouma verteld en waaraan 
Harry Mast muzikaal deelneemt, wordt ingeleid door de poëtisch-
muzikale collage Zijn mensen op aarde (Psalm 113-118 opnieuw 
uitgesproken). Daarna volgt de collage Licht in onze ogen. Pianist en 
organist Harry Mast zorgt hierbij voor een muzikale stroom, waarop 
Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg 
naar de diepzee van een mensenziel. 
 

 
Kaarten verkrijgbaar bij Wilma ten Bolscher 
(bezinning@protestantsegemeentelosser.nl of 053 538 3152)  

en ‘s middags bij de kerk. 

Waar:Waar:Waar:Waar: Protestantse kerk Losser 
Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer: zondag 2 april 2017 
Tijd:Tijd:Tijd:Tijd: 15.00 uur 
Toegang: Toegang: Toegang: Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie) 

Mededeling van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser Mededeling van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser Mededeling van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser Mededeling van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
betreffende de Kerkbalans 2017betreffende de Kerkbalans 2017betreffende de Kerkbalans 2017betreffende de Kerkbalans 2017    
    
De locatieraad van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser wil u 
hartelijk danken voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. 
Ook alle vrijwilligers, die zich belangeloos hebben ingezet, willen we via 
deze weg bedanken. Zonder hun inzet 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 geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
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PassionPassionPassionPassion----Concert in de H. Maria GeboortekerkConcert in de H. Maria GeboortekerkConcert in de H. Maria GeboortekerkConcert in de H. Maria Geboortekerk    
Zaterdag 8 april kunt u in Losser genieten van een prachtig ‘Passion 
concert’. 
Het A-orkest van Excelsior Losser en gemengd zangkoor Montana uit 
Overdinkel zullen op die avond een concert verzorgen in de Maria 
Geboortekerk. 
Gemengd zangkoor Montana is in 1992 gestart met 6 mensen en telt 
nu ongeveer 35 enthousiaste leden. 
Het repertoire bestaat uit musicalmelodieën, evergreens, licht klassieke 
muziek, pop en gospels. De dirigente van het koor is Ingrid van Ree en de 
pianiste is Astrid Aalders. 

Het A-orkest van muziekvereniging 
Excelsior staat onder leiding van Onno 
Jagers en bestaat uit ongeveer 74 leden.  
De vereniging is in 1908 opgericht en viert 
volgend jaar haar 110-jarig jubileum. 
Regelmatig is het A-orkest te bewonderen 
met concerten. 
Het concert op 8 april staat in het teken van 

Pasen, vandaar ook de naam ‘Passion concert’. Op deze avond zal  
Jan Riesewijk het gevarieerde programma op geheel eigen wijze  aan 
elkaar praten. Zo komt Marco Borsato voorbij, maar ook zal het 
Hallelujah ten gehore worden gebracht. 
 
Het concert begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. 
De kerk is geopend vanaf 19.30 uur 
 
De entree bedraagt 5 euro. 
Kaarten zijn te koop bij o.a Primera Marcel, Bruna en bij leden van 
Montana & Excelsior. Tevens zijn er nog kaarten aan de deur te 
verkrijgen. 
We hopen u als muzikale liefhebber te mogen begroeten op 8 april. 
 
Groet uit Tubbergen,Groet uit Tubbergen,Groet uit Tubbergen,Groet uit Tubbergen,    
Beste parochianen, 
Het is alweer meer dan één jaar geleden dat ik uw parochies, Maria 
Vlucht, H. Jacobus en de H. Franciscus van Assisi, heb verlaten en 
werkzaam ben in de H. Pancratiusparochie.  
Ik zit op mijn plaats en kan zeggen: het gaat mij goed. Ik ben helemaal 
ingeburgerd en het voelt goed om hier in deze omgeving in het pastoraat 
werkzaam te zijn. In het begin was het wennen, het was uw parochie 
loslaten, kennismaken met de nieuwe parochie met haar negen 
geloofsgemeenschappen.  
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Mijn werkzaamheden hier zijn wel anders dan voorheen in uw parochie, 
hier werk ik voornamelijk met kinderen en jongeren.  
Kinderen en jongeren geven mij veel inspiratie in het pastoraat. Ik doe dit 
bij de kinderkerk, 1e Heilige Communie, Vormsel en het 
jongerenpastoraat.  
Deze groepen blijven mij uitdagen. 
Onlangs heb ik mijn 12 ½- jarig Diakenjubileum mogen 
vieren in de kerk in Tubbergen. In de viering met als  
thema: “levende stenen”, mocht er dankbaarheid zijn en 
is er terug gekeken naar deze 12 ½ jaar. Ik wil iedereen  
die mij feliciteerden bedanken. 
Ik lees o.a. in de sociale media  over het reilen en zeilen 
van uw parochie en hoe vrijwilligers zich inzetten.  Het sluiten van de 
Martinuskerk heb ik op afstand mogen volgen. Helaas kon ik hierbij niet 
aanwezig zijn. 
Af en toe word ik benaderd door parochianen uit uw parochie voor een 
doop, huwelijk of uitvaart. Deze kan ik alléén in overleg met het pastoraal 
team aannemen als het familie betreft of als het mensen zijn waar ik een 
sterke of bijzondere band mee heb.  
 
Tot slot een hartelijke groet vanuit Tubbergen,  
ook namens mijn vrouw Irma.                                    Diaken Bert Huitink 

    
Impressie Driekoningen wandeltocht 2017  OASEImpressie Driekoningen wandeltocht 2017  OASEImpressie Driekoningen wandeltocht 2017  OASEImpressie Driekoningen wandeltocht 2017  OASE    
Op de 2e zondag in januari wandelden we in het natuur-
gebied rond de Drilandsee. Een groot deel van deze 
gronden is herontwikkeld als natuurgebied. De route was 
weer aangegeven met sterren en een bij het startpunt 
uitgereikte routebeschrijving. De deelname was iets minder 
dan voorgaand jaar met als waarschijnlijke oorzaak de 
weersomstandigheden . Deze dag was het dooiend en wat modderig op 
een enkel pad maar niet echt hinderlijk. Er was een korte en een wat 
langere route uitgezet. De wandelaars genoten van de prachtige 
omgeving van de Drilandsee. Na aXoop stond de warme chocolademelk 
en rozijnenwegge  klaar in de Alte Schule Bardel. 
Het was er heerlijk warm en men kon gezellig met elkaar praten.  
Ds. Esther Scheer van de Hervormde Gemeente Glanerbrug hield een 
korte overdenking, refererend aan deze woelige tijd, wereldwijd. 
Aansluitend las zij een gedicht van Sytze de Vries. 
We hebben bij elkaar gezeten tot het bijna donker was. Zo rijgen we met 
deze traditionele wandeltocht weer  een parel aan het snoer van mooie 
Oaseevenementen.  
                                     Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam. 
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Alle vieringen Maria Vlucht van 11 maart t/m 17 aprilAlle vieringen Maria Vlucht van 11 maart t/m 17 aprilAlle vieringen Maria Vlucht van 11 maart t/m 17 aprilAlle vieringen Maria Vlucht van 11 maart t/m 17 april    
Maria Geboortekerk Losser Maria Geboortekerk Losser Maria Geboortekerk Losser Maria Geboortekerk Losser     
    
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 
OV=Oecumenische viering 
 
Za 11 mrt 19.00 GV pastor de Heus   Presentatie1e H.Communie 
      Gelegenheidskoor 
Zo 12 mrt 09.30 EV pater Korterik Heren Caeciliakoor 
Wo 15 mrt 09.30 CV pastor Berbée  
 
Zo 19 mrt 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Wo 22 mrt 09.30 CV pastor Berbée Dameskoor 
 
Za  25 mrt 19.00 GV werkgroep Vivace  
    Verkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelen 
Zo 26 mrt 09.30 EV pastor Rekveld Heren Caeciliakoor 
    Verkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelen 
Wo 29 mrt 09.30 EV pastor Rekveld  
Za 01 apr 17.00 GV pastor Berbée Doopviering, Dameskoor 
Zo 02 apr 09.30 EV pater van Balen Caeciliakoor 
Wo 05 apr 09.30 EV pastoor Monninkhof 
 
PalmpasenPalmpasenPalmpasenPalmpasen    
Za 08 apr 17.00 GV pastor de Heus  
Zo 09 apr  09.30 EV pastoor Monninkhof      Dameskoor 
  14.00 OV pastor Berbée, 
    dominee Palmpasenoptocht 
Di 11 apr 19.00  GV pastor Rekveld Verzoening en biecht 
Wo 12 apr 09.30 EV pastor Rekveld 
    
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen  
Do  13 apr 19.00 EV pater van Balen Dameskoor 
Vrij 14 apr 15.00 GV pastor de Heus Kinderkruisweg 
Vrij 14 apr 19.00 GV diaken Peters,  
    vicaris Cornelissen Kruisverering, Herenkoor 
Za 15 apr 16.30 GV pastor Berbée Kinderviering 
   20.30 EV vicaris Cornelissen Paaswake, Vivace 
Zo 16 apr 09.30 EV pastor Rekveld Doopviering,  Caeciliakoor 
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Overige vieringen binnen Maria Vlucht Overige vieringen binnen Maria Vlucht Overige vieringen binnen Maria Vlucht Overige vieringen binnen Maria Vlucht     
    
Jacobus LonnekerJacobus LonnekerJacobus LonnekerJacobus Lonneker    
Zo 12 mrt 10.00 EV pastoor Monninkhof Gemengd koor 
Za  18 mrt 19.00  CV werkgroep Op Toon 
Zo 26 mrt 10.00  EV pater Korterik Scola Cant. Laetare 
     Gemengd koor  
Za 01 apr 19.00  CV pastor Berbée Gemengd koor 
Wo 05 apr 09.00  EV pastor Rekveld 
Zo 9 apr 11.00  OV pastor Berbée Gemengd koor 
    dominee Palmpasenoptocht 
 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen 
Do 13 apr 19.00 GV werkgroep Op Toon 
Vrij 14 apr 19.00 GV werkgroep Gezongen lijdensverhaal 
     Gemengd koor 
Za  15 apr 20.30 EV pater van Balen Paaswake, Gemengd koor   
Zo 16 apr 10.00 CV pastor Berbée Doopviering, Op Toon 
 
Gerardus Majella OverdinkelGerardus Majella OverdinkelGerardus Majella OverdinkelGerardus Majella Overdinkel    
Za 11 mrt 17.00  GV pastor Berbée Doopviering 
  19.00 EV pastoor Monninkhof Dynamique 
Do 16 mrt 09.30  EV pastor Rekveld  
Zo 19 mrt 09.30  CV werkgroep  Dames- en Herenkoor 
Do 23 mrt 09.30  EV pastor Rekveld  
Za 25 mrt 19.00  CV pastor Berbée  Presentatie 1e Heilige 
     Communie, Kinderkoor 
    Verkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelen 
Do 30 mrt 09.30  EV pastor Rekveld  
Zo 02 apr 09.30  CV pastor Berbée Dames- en Herenkoor 
Do 06 apr 09.30  EV pastor Rekveld  
Vrij 07 apr 18.30 EV pastor Rekveld Aanbidding 
Za 08 apr 19.00 EV pastoor Monninkhof Gezinsviering, Kinderkoor     
 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, PasenWitte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen 
Do 13 apr 09.00 GV pastor Berbée viering in Pax Christi-school 
Vrij 14 apr 15.00 GV pastor Rekveld,  viering in park 
    werkgroep Dames– en Herenkoor 
  19.00 GV werkgroep Dynamique, JC Superstar 
Zo 16 apr 09.30 EV pater van Balen Dames– en Herenkoor    
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Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 
OV=Oecumenische viering 
    
O. L. Vrouw GlanerbrugO. L. Vrouw GlanerbrugO. L. Vrouw GlanerbrugO. L. Vrouw Glanerbrug    
Zo 12 mrt 10.30 EV pater van Balen Herenkoor 
Zo 19 mrt 10.30 CV werkgroep Dameskoor    
Zo 26 mrt 10.30 CV pastor Berbée Herenkoor 
    Verkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelenVerkoop derdewereldartikelen 
Za 01 apr 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering, Kinderkoor 
  19.00 EV pastor Rekveld Vivace 
Vrij 07 apr 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 09 apr 10.30 EV pater Korterik Herenkoor 
    
Goede Vrijdag, PasenGoede Vrijdag, PasenGoede Vrijdag, PasenGoede Vrijdag, Pasen 
Vrij 14 apr 19.00 GV werkgroep Lijdensverhaal, Herenkoor 
Za 15 apr 19.30 CV pastor Berbée  Alternatieve Vesperviering 
     Dameskoor 
Zo 16 apr 10.30 CV diaken Peters 
Ma 17 apr 10.30 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 
 
Contactgroep Alleenstaanden LosserContactgroep Alleenstaanden LosserContactgroep Alleenstaanden LosserContactgroep Alleenstaanden Losser    
    

H et 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 voor de eerste helft van het jaar 2017 ziet er als volgt uit: 
 
Zondag 26 maart                     Opening zomerseizoen 
Zondag 30 april                         Bingo 
Zondag 28 mei                              Spellenmiddag 
Zondag 25 juni                              Sluiting eerste helft 2017 met diner 

 
 
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) 
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Kroniek Katholiek LosserKroniek Katholiek LosserKroniek Katholiek LosserKroniek Katholiek Losser    
    
DopenDopenDopenDopen    
Op zaterdag 4 februari is Maurits Bruinink gedoopt. Onze gelukwensen voor 
de dopeling en zijn ouders. 
 
OverledenOverledenOverledenOverleden    
 
Marietje Bulthuis    Marietje Bulthuis    Marietje Bulthuis    Marietje Bulthuis    1927192719271927————2017201720172017    
Marietje is geboren op 3 april 1927 aan de Postweg in De Lutte.  
Na het overlijden van haar ouders nam ze de huishoudelijke taken over. 
Haar hele leven heeft ze kantoorwerkzaamheden uitgevoerd in het 
aannemingsbedrijf van haar broers. 
Haar huis (het ouderlijk huis) was vaak een ontmoetingsplek voor de familie. 
Ze had een goede band met alle neven en nichten.  
Ze stond voor iedereen klaar en iedereen was welkom.  
In mei 2013 is ze naar Lourdes geweest. Dat was een wens van haar en 
haar laatste vakantie.  
Acht jaar gelden kreeg Marietje een beroerte en is ze opgenomen in 
verpleeghuis Oldenhove. Ze kreeg veel bezoek van de hele familie.  
Sinds november was ze gekluisterd aan haar bed. Haar gezondheid ging 
achteruit en op 8 februari is Marietje in bijzijn van haar broer Gerhard rustig 
ingeslapen.  

Doe mee met de kledinginzamelactie Doe mee met de kledinginzamelactie Doe mee met de kledinginzamelactie Doe mee met de kledinginzamelactie 
van Samvan Samvan Samvan Sam’’’’s Kledingactie in Losser en s Kledingactie in Losser en s Kledingactie in Losser en s Kledingactie in Losser en 
steun Cordaid Mensen in Nood!steun Cordaid Mensen in Nood!steun Cordaid Mensen in Nood!steun Cordaid Mensen in Nood!    

Er is weer een kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: 

Op vrijdag 31 maart van 14.00 uur tot 20.00 uur en                                     Op vrijdag 31 maart van 14.00 uur tot 20.00 uur en                                     Op vrijdag 31 maart van 14.00 uur tot 20.00 uur en                                     Op vrijdag 31 maart van 14.00 uur tot 20.00 uur en                                     
op zaterdag 1 april van 9.00 uur tot 11.00 uur bij:op zaterdag 1 april van 9.00 uur tot 11.00 uur bij:op zaterdag 1 april van 9.00 uur tot 11.00 uur bij:op zaterdag 1 april van 9.00 uur tot 11.00 uur bij:    

H. Maria Geboortekerk  Gronausestraat 4 te LosserH. Maria Geboortekerk  Gronausestraat 4 te LosserH. Maria Geboortekerk  Gronausestraat 4 te LosserH. Maria Geboortekerk  Gronausestraat 4 te Losser    
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Sam’s steunt het  Project help Bangladesh in 
haar strijd tegen het water. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60. 
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Promotie CaeciliakoorPromotie CaeciliakoorPromotie CaeciliakoorPromotie Caeciliakoor    
    
Bij de start van de nieuwe geloofsgemeenschap Katholiek Losser, lijkt het 
ons goed om die nieuwe gemeenschap informatie te verstrekken over het 
St. Caeciliakoor. 
De leeftijd van dit koor is niet meer te achterhalen, maar is zeker ouder 
dan 115 jaar. Uiteraard is er in de loop van de jaren naast het aantal 
diensten (in het verleden veel meer)  en de vorm (toen muzikaal niet 
zoveel variatie) ook de samenstelling van het koor sterk veranderd                                
(van mannenkoor naar gemengd koor). 
Doelstelling blijft om kwalitatief mooie muziek te verzorgen voor de 
eredienst. 
In de onderstaande informatie kunt u lezen hoe het e.e.a. er nu voorstaat. 
En als je dit zo leest dan zou u kunnen gaan denken dat het er nog wel 
redelijk uit ziet. Helaas is de werkelijkheid anders. Ons grootste 
probleem is de terugloop van het aantal leden. Als er leden om welke 
reden dan ook stoppen, vindt er geen aanvulling plaats.  
Ons aantal wordt te klein om te doen wat we graag willen doen nl. met 
goede muziek dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap. 
Daarom doen we een beroep op mensen die ambitie hebben om te 
zingen, zich aan te melden, zodat voor de komende generaties die 
dienstbaarheid gewaarborgd is. Wij willen graag voor alle 
zangstemmen (alt - sopraan - bas en tenor) nieuwe leden begroeten. 
 

Het St. Caeciliakoor zingt in verschillende samenstellinen en soorten van 
diensten. 
1) Als gemengd koor in de samenstelling van alten - sopranen - bassen 
en tenoren. 
In die samenstelling wordt veelal de1e zondag v/d maand om 09.30 uur  
gezongen, en tijdens diensten op grote kerkelijke feestdagen. 
(Kerstavond, Pasen en Pinksteren)  
2) Als herenkoor (bassen en tenoren) 
(Naast de 1e zondag) De 2e en 4e zondag van de maand en incidenteel 
de 5e zondag. Tijdstip 09.30 uur 
3) Als dameskoor bij speciale vieringen en enkele doopvieringen.  
 
Repertoire gemengd koor: Totaal ca. 30 leden 
In de vieringen met gemengd koor worden in de regel de vaste 
gezangen, in 4- stemmig latijn gezongen, van een groot aantal bekende 
en minder bekende componisten. Daarnaast worden voor de wisselende 
gezangen veelal 4- stemmige Latijnse motetten gebruikt. Het herenkoor 
zingt in die vieringen bij de intrede- en communiezang gregoriaans. 
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Herenkoor: ca. 15 actieve leden, gemiddelde leeftijd 69 jr. 
In de vieringen met herenkoor worden de zowel de vaste als wisselende 
gezangen in het Latijn gezongen , in zowel gregoriaanse als 2-stemmige 
uitvoering, ook wordt er Nederlandstalige kerkmuziek gebruikt voor de 
wisselende gezangen. 
 
Dameskoor: ca. 14 actieve leden, gemiddelde leeftijd 49 jr.                                                                           
Bij vieringen waar het dameskoor zelfstandig zingt wordt veelal 
Nederlandstalig gezongen. 
 
Repetitie:  
Dameskoor donderdags van 19.15 uur tot ca. 20.45 uur.                                                                        
Herenkoor donderdags van 20.00 uur tot ca. 21.45 uur. 
Pauze (kofHe/thee gratis) ca. 15 min. voor beide groepen om 20.45 uur 
 
Dirigent en organist: Carlo van den Beld 
 
Bijzonderheden: Is er op zaterdag een gezongen uitvaart of 
jubileumviering dan wordt deze in de regel verzorgd door het herenkoor.  
St. Caecilia is medeorganisator van, en medewerkende groep aan het 
jaarlijkse kerstconcert in de H. Maria Geboortekerk.  
1 x per 2 jaar is er een St. Caeciliafeest met partners. 
1 x per 2 jaar wordt er een weekend-uitstapje georganiseerd voor de 
leden van het koor.  
1 x per jaar organiseren zowel dames, alsmede de heren afzonderlijk 
van elkaar hun Hetstocht.  
 
Contributie:  ca .€ 0,90 per week.  (jaarlijks af te dragen) 
Naast dienstbaar is dit koor gezellig en sociaal. Tevens blijkt dat zingen 
ook nog gezond en leerzaam is. 
 
Informatie of aanmelden bij leden, die u mogelijk 
kent, of onderstaande bestuursleden van het koor  
Telefoon nr:    053- 5382298  Paul Padberg. 
 053- 5386513  Mariëlle Meierink 
    053- 5386111  Sandra Ierna-Sm  
   053- 5381933  Harry Vijn 

    
EEEE----mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. 
Wilt u kopij voor het volgende nummer Wilt u kopij voor het volgende nummer Wilt u kopij voor het volgende nummer Wilt u kopij voor het volgende nummer     
dat op 5 april verschijnt, uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! dat op 5 april verschijnt, uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! dat op 5 april verschijnt, uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! dat op 5 april verschijnt, uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!!     
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Collecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCICollecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCICollecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCICollecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCI    
In onze parochie en haar geloofs-
gemeenschappen zijn er vele activi-
teiten. Hierbij mag U denken aan 
de vieringen op zondag en door-
deweek en allerlei vormen van ka-
techese voor jongeren en volwasse-
nen.  
Naast de vieringen en de katechese 
kennen we in onze parochie ook 
nog de diakonie. Diakonie volgt uit 
onze evangelische opdracht: 
“Bemint uw naaste als U zelf”. Het 
is dienst aan onze naaste in de 
meest brede zin van het woord. Tot 
de diakonie behoren onder meer 
de Adventsactie, de Vastenactie, en 
de ontmoetingsdagen voor ouderen 
en zieken. 
Een belangrijke tak van de diako-
nie is ook de Caritas.  

Dit Latijnse woord betekent ‘liefde 
tot de naaste”. Het gaat hierbij om 
heel concrete vormen van solidari-
teit en daadwerkelijke steun voor 
hen, die niet rond kunnen komen. 
Hiertoe hebben wij in onze paro-
chie een “Parochiële Caritas Instel-
ling” (PCI). Deze PCI beheert een 
bepaald vermogen. Dit vermogen 
zelf moet altijd in stand blijven. 
Maar uit de opbrengsten van de 
rente van dit vermogen, en ook met 
de opbrengsten van collectes, die 
een aantal keren per jaar in onze 
kerken worden gehouden, kan de 
PCI Hnanciële steun geven aan 
mensen, die dit goed kunnen ge-
bruiken. Ik noem U een paar voor-
beelden: 

* Acute hulp aan mensen die geen levensmiddelen meer in huis hebben 

* Financiële steun aan een gezin, waarvan de kostwinner zijn/haar 
baan verloren heeft en dat de aanschaf van een wasmachine niet meer 
kan betalen 

* Hulp aan ouderen, die alleen van hun AOW moeten rondkomen, en  
geen geld hebben om deel te nemen aan vormen van ontspanning en 
hierdoor in een isolement dreigen te raken 

* Na een echtscheiding wordt er in een situatie van een “kleine beurs” 
geholpen bij de inrichting van twee kinderkamers in de Xat van één van 
de partners, zodat hij in de weekenden zijn kinderen kan ontvangen 

* Iemand is ernstig ziek, wil graag nog één keer – samen met haar 
partner – op vakantie met de Zonnebloem, maar kan dit van hun 
uitkering niet betalen 

Bij de hulp, die de PCI geeft, gaat het niet om structurele hulp. De steun, 
die gegeven kan worden, is vaak eenmalig en bedoeld als een “hart 
onder de riem”. Bij aanvragen wordt uiteraard eerst gekeken, of de 
aanvrager wellicht een beroep kan doen op andere regelingen.  
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Voorts wordt – nadat de ‘eerste nood’ gelenigd is – samen met degene 
die om hulp vraagt, gekeken wat nodig is om hem blijvend weer ‘op de 
rit te helpen’. Hiertoe heeft de PCI goede contacten met andere 
maatschappelijke instanties als de gemeente, de Stadsbank en de 
Voedselbank. 

In de vieringen in het paasweekend zal er ook in onze kerk voor de PCI 
worden gecollecteerd. We hopen dat U deze collecte royaal zult steunen, 
zodat we als geloofsgemeenschap kunnen blijven beantwoorden aan 
deze uitnodiging van Jezus: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt 
gedaan, dat heb je voor Mij gedaan” (Matteus 25).  
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven. 

pastoor André Monninkhof 

´t Klöpke bestaat nu echt 25 jaar´t Klöpke bestaat nu echt 25 jaar´t Klöpke bestaat nu echt 25 jaar´t Klöpke bestaat nu echt 25 jaar    
    
Gezocht/gevraagd: bijdragen en/of fotoGezocht/gevraagd: bijdragen en/of fotoGezocht/gevraagd: bijdragen en/of fotoGezocht/gevraagd: bijdragen en/of foto’’’’s s s s     
Voorjaar 1992. Het eerste nummer verscheen van 
het gezamenlijke parochieblad van de (toen nog) 
beide parochies voor Losser en Glane: H. Maria 
Geboorte en St. Martinus. Aanvankelijk heette het 
blad: Parochieblad, maar na een prijsvraag werd 
de naam: ’t Klöpke. 
Sinds het samengaan van de beide Losserse parochies is ’t Klöpke van 
uiterlijk veranderd. De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser geeft daar 
onder andere mee aan dat er een nieuwe start is gemaakt. 
Rond Pasen begint de 26e jaargang van ’t Klöpke. Daarmee is het  
25-jarig bestaan van dit parochieblad een feit. De locatieraad van de 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de redactie van ’t Klöpke willen 
deze gebeurtenis markeren met het uitbrengen van een speciaal 
jubileumnummer en zij vragen daarom aan alle parochianen om leuke, 
interessante bijdragen, foto’s, tekeningen in te sturen over alle aspecten 
van de katholieke geloofsbeleving in Losser en omgeving in de afgelopen 
25 jaar. 
 
Deze bijdragen kunnen in de maand maart worden ingeleverd bij Deze bijdragen kunnen in de maand maart worden ingeleverd bij Deze bijdragen kunnen in de maand maart worden ingeleverd bij Deze bijdragen kunnen in de maand maart worden ingeleverd bij     
het parochiecentrum ter attentie van de redactie van het parochiecentrum ter attentie van de redactie van het parochiecentrum ter attentie van de redactie van het parochiecentrum ter attentie van de redactie van ’’’’t Klöpke. t Klöpke. t Klöpke. t Klöpke.     
Insturen via email klopkelosser@gmail.com kan natuurlijk ook.Insturen via email klopkelosser@gmail.com kan natuurlijk ook.Insturen via email klopkelosser@gmail.com kan natuurlijk ook.Insturen via email klopkelosser@gmail.com kan natuurlijk ook.    
    
De locatieraad en de redactie hopen dat zij veel bijdragen mogen 
ontvangen zodat er een mooie jubileumuitgave van ’t Klöpke kan 
verschijnen. 
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Bericht van de BegraafplaatscommissieBericht van de BegraafplaatscommissieBericht van de BegraafplaatscommissieBericht van de Begraafplaatscommissie    
    
EEN ANDERE RECHTHEBBENDE?EEN ANDERE RECHTHEBBENDE?EEN ANDERE RECHTHEBBENDE?EEN ANDERE RECHTHEBBENDE?    
HET ADRES GEWIJZIGD? HET ADRES GEWIJZIGD? HET ADRES GEWIJZIGD? HET ADRES GEWIJZIGD?     
 
De Begraafplaatscommissie Losser wil graag op adequate wijze haar 
administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de gegevens actueel 
zijn en vooral ook blijven. Als commissie vinden we het belangrijk dat de 
juiste gegevens in bezit zijn. Het betreft de feiten die betrekking hebben 
op de rechthebbende van een graf, diens adres en andere 
contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie kan effectief 
gewerkt worden, en: mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle, 
gerichte wijze contact opgenomen worden met een rechthebbende, zo 
wordt ‘speurwerk’ voorkomen.  
 
De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of: u, of een 
ander familielid, nog steeds ‘de rechthebbende van een graf’ bent, of dat 
(bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende 
werd, de rechthebbende is verhuisd, of een ander telefoonnummer heeft. 
Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) hebben 
voorgedaan, -of zich nog mogelijk voor gaan doen- vraagt de commissie 
de betreffende verandering altijd door te geven. 
 
De rechthebbende -maar ook u- kan wijzigingen doorgeven: 
E-mail: begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
Telefonisch: 06 30553140 (Alphons Punte) 
Schriftelijk: Begraafplaatscommissie -  Gronausestraat 4 - 7581 CG Losser 
 
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking, 
namens de Begraafplaatscommissie, 
 
Ad Willems 
 
Onderzoek naar een vervoersysteem in verband met kerkbezoekOnderzoek naar een vervoersysteem in verband met kerkbezoekOnderzoek naar een vervoersysteem in verband met kerkbezoekOnderzoek naar een vervoersysteem in verband met kerkbezoek    
 
Het samengaan van de geloofsgemeenschappen St. Martinus en  
H. Maria Geboorte ligt al weer enkele maanden achter ons. Het is 
bijzonder verheugend te constateren dat de mensen steeds verder naar 
elkaar toegroeien waardoor een nieuwe vitale geloofsgemeenschap 
ontstaat. Ondertussen is via de bezoekersgroepen naar voren gekomen 
dat er mensen zijn die de vieringen in de H. Maria Geboortekerk graag 
willen bijwonen, maar helaas niet in staat zijn om in het eigen vervoer te 
voorzien.  
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Om deze reden wil de locatieraad onderzoeken of hiervoor een 
oplossing kan worden gevonden. Om deze groep mensen in kaart te 
kunnen brengen vragen wij uw medewerking voor dit onderzoek.  
Graag zouden wij zien dat door deze groep mensen onderstaande 
vragen worden beantwoord: (s.v.p. aankruisen) 
 
� 

◊ Ik zou wel van een dergelijk vervoersysteem gebruik willen 
maken 

Graag zou ik de volgende vieringen willen bijwonen: 
 
◊ Vieringen op zondag 
◊ Doordeweekse vieringen 
◊ Andere vieringen zijnde:    ………………………………………. 
                            Frequentie bijwonen vieringen:   
◊ Elke zondag 
◊ Anders : ………………………………………………………….. 

 
Naam :  ………………………………………………………………….…. 
 
Adres en postcode : ……………………………….……………………….  
 
Telefoon ……………………………………………………………………. 
 
E-mail :  ……………………………………………………………………. 
 

� 

De ingevulde gegevens kunnen bij het parochiecentrum  worden 
ingeleverd. 

 
Ook willen wij graag in contact komen met mensen die dit vervoer willen 
verzorgen. Vanzelfsprekend doen wij hierbij graag een beroep op een 
oude Twentse traditie “de noaberhulp”.Wanneer u zich geroepen voelt 
om uw medeparochianen de helpende hand te bieden, kunt u dit kenbaar 
maken bij de gastdames op het parochiecentrum – telefoon: 053-
5381224 – of per e-mail aan: losser@mariavlucht.nl 
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking. 

 
De locatieraad  
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 Schriftinstuif 2017Schriftinstuif 2017Schriftinstuif 2017Schriftinstuif 2017    
    

I n het parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een 
Schriftinstuif gehouden. Vanaf vorig jaar gebeurt dat 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 kofHe en thee welkom is. 

Waar:Waar:Waar:Waar: Losser, parochiecentrum 
Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer: woensdag 22 maart 
altijd van 20.00 - 21.30 uur. 
 

Pastorale wenkenPastorale wenkenPastorale wenkenPastorale wenken    

. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, 
thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecre-
tariaat  (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.  

 
EEEE----mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij: mailadres voor inzenden van kopij:     
klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het Wilt u kopij voor het Wilt u kopij voor het Wilt u kopij voor het     
volgende nummer dat op 5 april verschijnt, volgende nummer dat op 5 april verschijnt, volgende nummer dat op 5 april verschijnt, volgende nummer dat op 5 april verschijnt,     
uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!! uiterlijk 20 maart inleveren/inzenden!!     
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www.mariavlucht.nl ’’’’t Klöpke, t Klöpke, t Klöpke, t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Bestuur Maria Vlucht    Bestuur Maria Vlucht    Bestuur Maria Vlucht    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 jrenard@live.nl 
Gebouwen: Jan Voortman 06-51297430 janenmiekevoortman@gmail.com 
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794 henk.engbers@home.nl 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria VluchtCentraal Secretariaat parochie Maria VluchtCentraal Secretariaat parochie Maria VluchtCentraal 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 LosserLocatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek LosserLocatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek LosserLocatieraad 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 
Lid:  Frank van Hees 06-10547997 heesjes2@gmail.com 
Lid: Frans Koel 053-5382154 fhb.koel@kpnmail.nl 
Lid: Sander Severt 053-4308650 s.d.severt@kpnmail.nl 
 

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

Contactpersonen KerkradioContactpersonen KerkradioContactpersonen KerkradioContactpersonen Kerkradio    
Hennie Mekkelholt 053-5385812 
Henk Wigbels  053-5384396 
 

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

PastoraatsgroepPastoraatsgroepPastoraatsgroepPastoraatsgroep    
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:  Riet Spekreijse 053-5382885  rietjespekreijse@gmail.com 
Lid:  Gert Veger  053-5384217  veger.gert@gmail.com 
    

AdministratieAdministratieAdministratieAdministratie    
Ledenadministratie: Henk Fischer 053-5381224 henk.Hscher@mariavlucht.nl      

  Resi Olde Boerrigter     
Zij zijn op vrijdagmorgen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

Kerkbijdrage:  Hennie de Jong 053-5381224 hennie.deJong@mariavlucht.nl 
Hij is op maandagmorgen aanwezig van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
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VASTENTIJD 
 
 

Gaandeweg wordt de weg gebaand  
Als pelgrims op tocht gaan  

om even stil te staan bij het leven  
en terug te komen  

tot wie we eigenlijk zijn,   
herboren worden uit de natuur  
en in onze diepste verlangens  

Gods droom herkennen  
over onszelf en over de wereld  

om met vertrouwen   
en nieuwe grond onder de voeten  

verder te gaan.  
 


