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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: 5 maart, 9 april, 25 juni, 3 september 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2018: 
21 maart, 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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Onbegrijpelijk of toch niet 
 

De vormelingen en hun ouders kregen het er 
warm van. We lopen tegen het einde aan van 
de voorbereiding. Tijd om wat niet zo 
eenvoudig is in het midden te leggen. In een 
vorige bijeenkomst hadden de tieners een 
voorwerp meegebracht. Bij dat voorwerp 
hadden ze een verhaal dat duidelijk maakte dat 
dit geen gewoon voorwerp was, maar een 
speciale betekenis heeft. In een kwartetspel 
ontdekten ze vervolgens dat voorwerpen in de 
kerk ook een verhaal en betekenis hebben dat 
verder gaat dan wat je in eerste instantie ziet.  
Deze keer gingen we een stap verder en lazen 
we een gesprek tussen Jezus en een vrouw 
over water. Het was een grote 
spraakverwarring.  

De vrouw die over water in de put sprak, letterlijk. Jezus die haar 
levend water bood waardoor ze nooit meer dorst zal hebben. Waar 
heeft hij het over? Onbegrijpelijk, niet te snappen was de eerste 
reactie van de meeste tieners.  
Metaforen, symbooltaal is iets wat je niet zo maar vat, bleek wel. 
Dezelfde problemen doen zich voor bij het lezen van gedichten of het 
verstaan van symbolen. Woorden worden veelal letterlijk 
geïnterpreteerd. Dat maakt voor velen de kerkelijke taal in eerste 
instantie onverstaanbaar, veraf en ingewikkeld. Gelukkig bleken we 
stap voor stap de geheimen te kunnen ontrafelen. Want waar staat 
water voor? Wat doen we ermee? Welke betekenis heeft het in ons 
dagelijks leven? Dat was niet moeilijk: we wassen ons en onze spullen 
er mee, we drinken het, we hebben het nodig, we kunnen niet zonder.  
Wat Jezus ons geeft is iets waar we niet zonder kunnen en als we het 
hebben ontvangen, gaat het nooit meer weg. Wat zou dat kunnen 
zijn? Als we een huis en eten, drinken, kleren, alle spullen hebben, 
wat ontbreekt er dan nog aan ons geluk? Daar konden ze wel iets 
over zeggen: vriendschap, liefde, mensen die van ons houden zoals je 
bent.  
Zo kwamen we erop uit dat Jezus ons de boodschap brengt en 
mensen laat ervaren dat God van ons houdt zoals we zijn. Dat gaat 
nooit weg, daar kun je altijd op terug vallen. Wat de mensen om je 
heen ook zeggen, hoe stom je ook geweest bent, hoe donker alles 
ook voelt, hier mag je je leven lang op rekenen. Deze bron houdt nooit 
op en kan je helpen de weg naar het licht en geloof in je zelf terug te 
vinden.  



 

 

Vertrouwen in jezelf mag je hebben om wie je bent, je talenten en 
kwaliteiten. Ze hebben er, (en dat is veel voor Twentse tieners, zei 
een moeder), 10 van zichzelf opgeschreven en hun ouders hebben er 
nog 5 bij gezet. Het is al het goede in jou dat we met het sacrament 
van het vormsel bekrachtigen. Het is opgeschreven in hun werkboek 
om zich even van het goede en de kracht in zichzelf bewust te zijn en 
wie weet als het tegenzit nog eens te kunnen lezen. 
 

                                                                         Pastor Margot Dijkman 

_______________________________________________________ 

 

Viering met eenvoudige broodmaaltijd 

Geheel passend bij de vasten, een tijd van bezinning en soberheid, 
nodigen wij u uit voor een viering met solidariteitsmaaltijd. Het is de 
bedoeling dat alle kerkgangers brood en/of beleg voor iets meer dan 
één persoon meebrengen. Deze artikelen worden bij binnenkomst op 
een tafel gelegd, zodat er een “buffet” ontstaat. Tijdens de viering 
kunnen we dan samen eten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

 Over de inhoud van de viering kunnen we zeggen dat er aandacht 
besteed zal worden aan het werk van de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling). Samen zullen we bidden en enkele bekende liederen 
zingen.  
De viering wordt gehouden in het parochiecentrum van de H. Maria 
Geboortekerk op zaterdag 17 maart en begint om 18.00 uur. 
Binnenlopen vanaf 17.45 uur. 
Pastoraal werkster Carla Berbee is de voorganger. Na afloop zal er 
een collecte worden gehouden voor de PCI. 

 

U bent allen, van jong tot 
oud, van harte welkom bij 
deze viering met 
EENVOUDIGE 
broodmaaltijd. 

De maaltijd gaat ongeveer 
tot 19.00 uur duren. 



 

 

Vanuit de MOV: 
 

Vastenactieproject 2018: Zambia “Gaan waar niemand gaat.” 

Voor ons campagneproject 2018 gaan we naar het uiterste noorden 
van Zambia. 
De bevolking van Zambia is arm. Zambia heeft veel grondstoffen 
zoals koper, maar slecht economisch beleid heeft voor het sluiten van 
de kopermijnen gezorgd. Door het uitbreiden van de aidsepidemie in 
de jaren 90 raakte de bevolking helemaal in een negatieve spiraal. 
Gelukkig is er ondertussen een goed medicijn ontwikkeld tegen aids, 
maar de kosten hiervan zijn hoog en voor velen kwam dit medicijn te 
laat. 
In Zambia wordt hard gewerkt aan voorlichting, gezondheidszorg en 
armoedebestrijding. De Zusters van de Heilige Harten gaan daar 
waar niemand gaat. Zij vragen de mensen om niet bij de pakken neer 
te zitten, maar een toekomst op te gaan bouwen voor hun kinderen. 
Verder banen de zusters zich een weg naar de overheid, zodat er 
ruimte komt voor ziekenhuizen en scholen. Met name de kinderen 
zijn sterk getroffen door de gevolgen van het hiv-virus. Ruim de helft 
van de kinderen is ondervoed. Eenzijdige voeding (vooral maismeel) 
heeft te weinig voedingswaarde. De zusters verzorgen maaltijden en 
geven kinderen de kans om onderwijs te volgen. Een duwtje in de rug 
kan wonderen verrichten. 
Help mee en geef ook deze kinderen een kans! 
Alle basisscholen van Losser en Overdinkel gaan zich inzetten voor 
dit project. Tevens wordt er in maart via de bekende vastenzakjes 
een deurcollecte gehouden. 
In het weekend van 10 en 11 maart wordt er in de vieringen 
aandacht besteed aan Zambia en zal er weer 
verkoop zijn van derdewereldartikelen in de 
kerken in Losser, Overdinkel en Glanerbrug. 

De MOV groep Losser/Overdinkel,  
Xaveria Sanders, Annemiek Koel, Michelle 
Heerink, Anita o.g. Beverborg en Anja Heerink 



 

 

Gevolgen voor vieringen door uitval pastores 

 

U heeft het misschien al gehoord tijdens vieringen of via-via: pastor 
Kortstee is opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens 
hartklachten. Hoewel hij inmiddels weer thuis is, zal hij nog zeker tot 
eind april rust moeten houden en niet in vieringen kunnen voorgaan. 
Dat betekent dat het nodige al is aangepast in het rooster van de 
vieringen èn dat er sommige eucharistievieringen uit zullen vallen.  
Pastoraal werkster Margot Dijkman zal per 1 april a.s. slechts zeer 
beperkt beschikbaar zijn, omdat zij geestelijk verzorgster wordt op De 
Cromhoff in Enschede. Daarnaast is pater Van Breemen uitgevallen. 
Helaas kan er geen invulling worden gevonden voor alle lege plekken. 
De ruimte die zij achterlaten zal dus gevolgen hebben voor àlle 
roosters binnen Maria Vlucht.  
Kortom, dit raakt alle geloofsgemeenschappen van Glanerbrug, 
Lonneker, Losser en Overdinkel. Alle pastoraatsgroepen van Maria 
Vlucht hebben daarom onlangs (6 februari) een bijeenkomst gehad 
met pastoraal werkster Carla Berbée, die met ons heeft doorgenomen 
hoe we ondanks alles toch zoveel mogelijk vieringen kunnen 
behouden. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat we precies 
zullen moeten inleveren en wat er behouden kan worden, maar u kunt 
er zeker van zijn dat zowel alle pastoraatsgroepen als het 
pastoresteam zoveel mogelijk hun best zullen doen om zoveel 
mogelijk vieringen te blijven aanbieden. 
Wordt vervolgd!
________________________________________________________ 

Nieuwe functie pastor Margot Dijkman 

Het pastoraal team en de bestuurscommissie van de parochies van 
Zuidoost-Twente laten u weten, dat pastoraal werker Margot Dijkman 
per 1 april van dit jaar een functie heeft aanvaard als geestelijk 
verzorger in zorgcentrum de Cromhoff te Enschede. Mogelijk zal zij 
naast deze functie nog anderhalve dag per week als pastoraal werker 
beschikbaar blijven voor onze parochies. Dat zal de komende maand 
duidelijk moeten worden. Margot zal in ieder geval een flink aantal 
taken neerleggen. Wij vinden dat jammer, maar hopen dat zij veel 
voldoening vindt in haar nieuwe werkkring. 

Namens pastoraal team en bestuurscommissie Zuidoost-Twente, 
Pastoor André Monninkhof 



 

 

Dood 

Je staat er niet altijd bij stil, maar de dood hoort 
bij het leven. In ons dagelijks leven zijn we vaak 
met heel andere dingen bezig. 
Dat is maar goed ook, want als de dood je huis 
binnendringt gaat er een verlammende werking 
uit. 
 

Het overkomt je!  
Je kunt je er, ook al heb je de dood zien aankomen, niet op 
voorbereiden. 
Plotseling is hij daar.…..Er niet meer zijn…. en wat dan…  
 

Verdriet 
Verdriet overvalt je. Het besef dringt amper tot je door: 
Het is onherroepelijk. 
  … En dan…Veel moet er geregeld worden. Familie, vrienden en 
kennissen lopen in en uit om medeleven te betuigen. 
Je wordt bijna geleefd. Van je normale dagorde is niets meer over. 
Je leeft in een roes, ondersteund door je naaste dierbaren. 
Veel komt er op je af, terwijl het verdriet je in beslag neemt. 
 

Rouw 

Alles wat vertrouwd en vanzelfsprekend was, is verdwenen.  
Het alleen leren leven, zonder je dierbare, is een zware opgave. 
Niet meer het “wij” beleven. 

 

BEZOEKEN VAN NABESTAANDEN 

Voor: Mensen die een verdriet doormaken nadat zij een dierbare  
 hebben verloren aan de dood 

 Mensen die erover willen praten 

 Mensen die met iemand buiten hun eigen bekende kring op 
 verhaal willen komen, om het verlies een plaats in hun leven te 
 geven. 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en 
werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om 
nabestaanden vanuit onze parochie 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 onderstaand contactpersoon: 
 

Sini Punte, tel. 053-5384488, e-mail: ajpunte@hetnet.nl  of bij 
secretariaat@mariavlucht.nl.  

 

mailto:ajpunte@hetnet.nl
mailto:secretariaat@mariavlucht.nl


 

 

ONUITWISBAAR…?! 
Op 19 januari stond theatergroep ‘sTOF met 
ONUITWISBAAR op het podium in muziekschool De 
Sleutel aan de Diepenbrocklaan in Losser. Na een 
jaar van voorbereidingen ging het gordijn open om 
19.30 u. De jongeren speelden en zongen de sterren van de hemel. 
Het onderwerp SEXTING had 110 personen naar ons toe gebracht. 
De zaal zat vol! Het waren jongeren, (hun) ouders, (hun) grootouders 
en mensen die het in de krant of op sociaal media hadden gelezen. 
De journalisten van verschillende weekbladen en dagblad TC/
Tubantia hebben uitstekend meegewerkt.  
Sexting is een belangrijk thema onder vooral jongeren. Heel vaak gaat 
het goed. Maar als het fout gaat, gaat het ook echt fout. We denken 
aan Onur uit Enschede die zichzelf van het leven beroofde, aan de 
sextape van Patricia Paay. De theatergroep wil met dit stuk bereiken 
dat jongeren, maar ook ouderen, beseffen wat ze (niet) doen. Het 
gesprek na afloop met de jeugdhulpverleners van Jarabee 
onderstreepte nog een keer de ernst van dit thema in de regio 
Twente. De feiten logen er niet om. Er werd ook een beroep gedaan 
op ouders om vooral met hun jongeren hierover in gesprek te gaan.  
Het hoort er gewoon bij.  
De opbrengst in de vrije giftenpot: was € 192,15. Dit bedrag komt ten 
goede aan ‘sTOF. 
 

ONUITWISBAAR gaat over…… 

een jongen die een meisje aanzet tot het maken van (naakt) foto’s om 
die vervolgens met hem te delen op snapchat. De beelden zijn alleen 
voor hem bedoeld maar zijn vrienden gaan er mee aan de haal. 
Iedereen kan ze zien. Het verhaal krijgt een verrassende wending. 
Een actuele problematiek. Het is een theaterstuk compleet met zang 
(o.l.v. Sharon Bouwman en Martine Bos) en humor.  
Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12 en 19 jaar 
die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in de parochie Maria 
Vlucht. De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil 
STOF tot nadenken bieden. De stukken zijn door de groep zelf 
geschreven vaak naar aanleiding van een goed gesprek over een 
verhaal uit De Bijbel. De centrale vraag in dat gesprek is: ‘Wat 
betekent dat oude verhaal nu voor ons?” De groep oefent op 
woensdagavond in basisschool. De Wegwijzer. Het groepsproces 
vertaalt zich al vijf jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur 
Michel de Wal. 
 

Iets meer weten over ‘sTOF: Ans.telintelo@mariavlucht.nl. 

mailto:Ans.telintelo@mariavlucht.nl


 

 

Uitnodiging voor alle senioren in de gemeente Losser 

Zondag 25 maart 2018  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  
 

U bent van harte welkom om 15.00 uur in de Gerardus Majellakerk in 
Overdinkel en de toegang is gratis. 
___________________________________________________________________ 

Wereldgebedsdag   

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief  en 
vrouwen van de Protestantse Kerk Nederland  uit Losser organiseren 
en vieren samen Wereldgebedsdag op vrijdag 2 maart 2018. 
 

Het thema van dit jaar is  “En God zag dat het Goed was….” een 
viering uit Suriname. 
 

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis! Want op de eerste 
vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. 
Ongeveer 170 landen doen mee. Honderdduizenden voelen zich 
door gebed verenigd. 
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die 
door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun 
omgeving. 
Door deze dag krijgt het christelijk geloof een internationale, 
oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de hele wereld. 
In Losser vindt deze viering plaats in de kapel van Oldenhove 
verzorgd door ds. H. Marsman en begint om 19.00 uur.  
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  
En na afloop wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken 
in de parochiezaal van de H. Maria Geboortekerk. 
 

Het internationaal embleem van de Wereldgebedsdag  
is het Keltische kruis dat is omgeven door  
drie symbolen:  komend uit alle richtingen  
 het bidden  
 de wereldwijde verbondenheid. 



 

 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
Wilt u kopij voor het volgende nummer, dat  
op 21 maart verschijnt, uiterlijk 5 maart inleveren/inzenden!!  

Geslaagde huwelijksvoorbereiding RKZuidoost-Twente. 

Zes aanstaande bruidsparen hebben we de afgelopen twee weken 
mogen begeleiden op weg naar het sacrament van het huwelijk. Het 
waren enthousiaste stellen die een inspirerende bijdrage leverden. 

De volgende paren hebben aan de voorbereiding deelgenomen:  
Maria Longo en Agostino Oliveri, Remco ter Brugge en Patricia 
Geurtse, Albert Shorachi en Sarah Saleem, Jair Cardoso de Santanna 
en Priscilla Huls, Mark Beaino en Jessica Nalband en Rayan Hormez 
en Atour Yousis. 
 

Wij wensen hun een gelukkige huwelijk toe. 
Elles Veltkamp-Epping, huwelijkscatechesatie 
________________________________________________________ 

Ontwikkelingen rond St. Martinuskerk Losser 
Als een parochiebestuur voornemens is om een kerk te sluiten, te 
laten onttrekken aan de eredienst en een andere bestemming te 
geven, dan moet dit bestuur daarvoor toestemming krijgen van het 
bisdom. Daartoe moet het bestuur haar voornemen onderbouwen en 
toetsen aan een lijst met eisen van het bisdom. Zodra het bisdom 
akkoord gaat, laat de bisschop weten dat hij de bewuste kerk twee 
weken voordat het kerkgebouw in andere handen overgaat, per 
decreet zal onttrekken aan de eredienst. 

Voor die tijd is het kerkgebouw dus een kerk die gesloten is en niet 
meer wordt gebruikt. Door deze werkwijze kan men het leegstaande 
gebouw vrijwaren van krakers. Bovendien vallen de 
verzekeringspremies zo voordeliger uit. 

De situatie rond de St. Martinuskerk is nu zo dat het bisdom 
toestemming heeft gegeven het kerkgebouw een andere bestemming 
te geven. Het bestuur van de parochie Maria Vlucht streeft naar een 
bestemming die ten goede komt aan de bevolking van Losser. Zodra 
dit een feit is zal de bisschop de kerk onttrekken aan de eredienst.  

Bestuur parochie Maria Vlucht 



 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 24 februari t/m 30 maart 
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 
 

 

Maria Geboortekerk Losser  
Zo 25 feb 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 
Wo 28 feb 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Za 3 mrt 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

Zo 4 mrt 09.30 EV mgr Kronenberg Caeciliakoor 
Wo 7 mrt 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Za 10 mrt 19.00 GV pastor de Heus  

 Presentatie Eerste H. Communie, Familiekoor communicanten 

 Vastenactie en verkoop 3e wereldartikelen 

Zo 11 mrt 09.30 EV pastoor Monninkhof Vivace 

 Vastenactie en verkoop 3e wereldartikelen 

Wo 14 mrt 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 17 mrt 18.00 GV pastor Berbée  

 Speciale viering met een sobere maaltijd in het parochiecentrum 

Zo 18 mrt 09.30 EV pater Korterik Dameskoor 
Wo 21 mrt 09.30 CV pastor Berbée 

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 
 

Jacobus Lonneker 
Zo 25 feb 10.00 CV pastor Berbée 

Za 3 mrt 19.00 EV pastor Rekveld 

Wo 7 mrt 09.00 EV pastor Rekveld 

Zo 11 mrt 10.00 CV diaken Peters 

Zo 18 mrt 11.00 EV pastoor Monninkhof 
 Wijding monument Excelsior 100 jaar 
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 
 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 24 feb 19.00 GV meditatieve viering Syrisch Orthodox koor 
Do 1 mrt 09.30 EV pastor Rekveld 

Vrij 2 mrt 18.30 EV pastor Rekveld aanbidding 

Zo 4 mrt 09.30 CV pastor Berbée Dames– en Herenkoor 
Do 8 mrt 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 10 mrt 19.00 CV pastor Berbée Kinderkoor 
    Presentatie Eerste H. Communie 

 Vastenactie en verkoop 3e wereldartikelen 

Do 15 mrt 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 18 mrt 09.30 EV pastor Rekveld Dames-en Herenkoor 
Do 22 mrt 09.30 EV pastor Rekveld 

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 
  19.00 GV werkgroep 

    JC Superstar m.m.v. Dynamique 
 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Zo 25 feb 10.30 CV werkgroep Herenkoor 
Vrij 2 mrt 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 4 mrt 10.30 CV diaken van Blijswijk Dameskoor 
Zo 11 mrt 10.30 EV pater Korterik Herenkoor 
 Vastenactie en verkoop 3e wereldartikelen 

Zo 18 mrt 10.30 CV werkgroep Dameskoor 
Vrij 23 mrt 16.00-17.00 pastoor Monninkhof 
    Palmpasenzegen 

Palmzondag 

Zo 25 mrt 10.30 CV diaken van Blijswijk Herenkoor 
    Palmpasen 

Goede Vrijdag 

Vrij 30 mrt 19.00 GV werkgroep Herenkoor 
    Lijdensverhaal 



 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Overleden 

 

Martina Schoenmakers-Riesewijk     1922—2018 

Martina wordt geboren als jongste in een gezin van zeven kinderen. 
Al op jonge leeftijd moet ze haar moeder missen en daardoor groeit 
ze op te midden van haar zussen. 
Na de oorlogsjaren leert ze Nico Schoenmakers kennen en hun 
huwelijk wordt gezegend met vier kinderen. 
Een groot deel van haar leven brengt ze door op de boerderij Erve 
Honiglo, waar iedereen een gastvrij welkom heeft. De laatste zes 
jaren woont ze in Maartens-Stede, waar ze erg gehecht is aan haar 
eigen kamer. Ook daar is iedereen welkom, want ze heeft graag 
mensen om zich heen. 
Rondom de jaarwisseling wordt duidelijk dat ze in haar laatste dagen 
komt. Op 3 januari jongstleden slaapt ze rustig en stil in.  
Martina is 95 jaar oud geworden. 
 

Gerard Fischer     1932—2018 

Gerard werd geboren in het grote gezin Fischer aan de 
Hooimaatweg. Zijn bijnaam was Gerrad oet de Heujmeij. 
Bij Morsink leerde hij de kneepjes van het vak huisschilder. 
Hij trouwde Vroni Roelink en samen kregen ze 5 kinderen, 2 meisjes 
en 3 jongens.  
Later kwamen daar 10 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen bij. 
Zijn hobby’s waren fietsen, kaarten, schilderen, knutselen en bridgen. 
Vele uren bracht hij door in zijn schuurtje achter het huis. 
In 2007 kwam Vroni te overlijden en brak er een moeilijke tijd aan. 
Zijn kinderen, kleinkinderen, broers en zussen hielpen waar ze 
konden. Na een kort ziekbed kwam hij terecht op het hospice te 
Oldenzaal waar hij op 3 januari 2018 is overleden. 



 

 

Frans Monninkhof     1951—2018 

Frans werd geboren in een gezin van veertien kinderen. Hij had een 
fijne jeugd. Hij leerde Betsy kennen en in oktober 1974 zijn ze 
getrouwd. Ze gingen wonen in Oldenzaal en daar werden ook de 
kinderen geboren: Elise, Wendy en Vincent.  
Hij was een vader die voor zijn kinderen stond, een liefdevolle, 
hardwerkende en rustige man. 
Het leven was niet eenvoudig voor Frans. De scheiding en daarna  
alleen verder gaan. Hij hield zich staande door de gesprekken met 
Elise en Wendy en samen aan auto’s sleutelen met Vincent. Na een 
kort en hevig ziekbed is hij thuis in Overdinkel overleden. Zijn handen 
waren altijd bezig voor zijn gezin. In het uur van sterven heeft hij 
handen gevoeld. Deze handen hebben hem gedragen tot het einde. 
 

Mathijs Hammer     1970—2018 

Matthijs en zijn broer Stephan worden op 5 december 1970 
verwelkomd in het gezin van Emmerich en Ineke Hammer. Hij groeit 
op in dit warme gezin tot een man die op vele gebieden actief is. In 
Losser richt hij samen met anderen de Jonge Böggelrieders op en zo 
rijdt hij als eerste Böggelrieder het Rode Plein in Moskou op.  
Hij leert Mariëlle Schilderman kennen met wie hij meer dan 18 jaren 
getrouwd is. Matthijs is dan al werkzaam op de Saxion Hogeschool. 
Hoe onverwacht en verdrietig komt op maandag 15 januari het bericht 
dat Matthijs er niet meer is. Wij hebben afscheid van hem genomen 
op maandag 22 januari in de H. Maria Geboortekerk, de kerk waar hij 
is gedoopt, gevormd, misdienaar en acoliet is geweest 
 

Truus Grashof-Bonnes     1935—2018 

Truus is geboren in Losser. Ze groeide op in De Lutte in een gezin 
met 12 kinderen. Op 28 september 1960 is ze getrouwd met Hennie. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Anita en Harry. Later 
kwamen daar Willem en Louise als schoonzoon en schoondochter bij. 
Haar 6 kleinkinderen Dennis, Ramon, Jurgen, Casper, Lisanne en 
Tom hadden een speciaal plekje in haar hart. Wat was ze trots! Het 
overlijden van steun en toeverlaat Hennie was een zware klap voor 
haar. Maar, samen met haar dierbare kinderen en kleinkinderen heeft 
ze de draad weer op kunnen pakken. Op maandag 22 januari 2018 is 
Truus, volledig onverwacht, op 82- jarige leeftijd overleden.  
Op 26 januari hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats. 



 

 

Gerard Wijering     1940—2018 

Gerard werd geboren in Losser als tweede in een gezin van vier 
kinderen. 
Tijdens een dansavond ontmoette hij Truus Westerik. Ze trouwden in 
1968 en in 1975 werd dochter Marieke geboren.  
Gerard ondernam veel sportieve activiteiten  en met z’n drieën gingen 
ze elk jaar op vakantie.  
Hij werd de trotse opa van drie kleinkinderen.  
Bijna 40 jaar werkte Gerard bij van Heek, maar ook daarna kon hij niet 
stilzitten en bezorgde hij boodschappen voor een supermarkt. 
De laatste jaren kenmerkten zich door afnemende gezondheid. Een 
hartinfarct en later een hersenbloeding doorstond hij mede door zijn 
wilskracht. Helaas kwam in het najaar 2017 kanker op zijn weg. 
Ondanks de verzorging en belangstelling van vele lieve mensen 
moest hij op 24 januari zijn leven uit handen geven. 
________________________________________________________ 
 

Huis van Spiritualiteit: 
De laatste levensfase 

Dokter Loman (zorggroep St. Maarten) 
en pastor Kerkhof Jonkman zullen 
deze avond vertellen over de laatste levensfase. In de zorg voor onze 
naasten komen we in deze levensfase veel complexe beslismomenten 
tegen. Belangrijk daarbij is, dat niet alles wat kan, ook werkelijk hoeft. 
Maar hoe geef je daar vorm aan? Ton Huttenhuis leidt de avond.  
Soort activiteit: lezing en gelegenheid voor het stellen van vragen. 
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp 

Wanneer: donderdag 8 maart 2018 om 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee) 
 

Zingend door de dag’ voor kinderen van groep 3-8 

o.l.v. Milou Pasveer gaan we een dag zingen en dansen. We gaan in 
deze ene dag een minivoorstelling maken. We studeren liederen in, 
spelen toneel en maken onze eigen uitvoering.  
Waar: Franciscushuis, Gravenallee 7 Denekamp 

Wanneer : zondag 11 maart van 10.30-15.30 uur, en om 15.00 uur 
voorstelling in de kapel (van het Franciscushuis) voor de ouders en 
andere belangstellenden. Kosten: € 5,00 (inclusief lunch) 
 

Opgave gewenst i.v.m. de voorbereiding van deze activiteit.  
Opgave: 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

 

Nachtwandeling. 
Ook dit jaar zal er in de nacht voor Hemelvaart worden gewandeld! 
Waarom? 

Om tot rust te komen of tot bezinning?  
Om na te denken over het leven en de toekomst? 

Tijdens deze jaarlijks terugkerende wandeling lopen we langs de 
diverse kerken van de geloofsgemeenschap Maria Vlucht. Bij elke 
kerk kunt u zich aansluiten bij de wandelaars.  
Dit jaar wordt er gewandeld op donderdag 10 mei.  
We beginnen om 1.30 uur in Lonneker bij de St. Jacobus de 
Meerdere kerk. Vandaar lopen we naar Onze Lieve Vrouw van de  
H. Rozenkrans kerk in Glanerbrug. Via het klooster te Glane gaan we 
naar de H. Gerardus Majella kerk in Overdinkel om vervolgens via de 
Protestantse Kerk Losser langs de H. Maria Geboortekerk naar het 
Openluchttheater Brilmansdennen te wandelen. Tijdens de wandeling 
worden we in de verschillende kerken ontvangen door vrijwilligers met 
koffie, thee, soep en broodjes. 
 

Tijdens de rustpauzes in de kerken wordt er een verhaal of gedicht 
voorgedragen. Mocht u een verhaal of gedicht willen voorlezen of een 
lied willen zingen op een van de pauzeplaatsen geef dit aan bij u 
opgave. Onderweg zullen er ongetwijfeld, mooie, inspirerende of 
ontroerende gesprekken gevoerd worden. Ook kan men stil zijn om 
na te denken of lekker wandelen verzonken in eigen gedachten.  
We zijn om 7.00 uur in het Openluchttheater Brilmansdennen waar de 
viering plaatsvindt. 
Voor degene die geen vervoer naar Lonneker heeft, rijdt er een bus 
om 1.00 uur vanaf de H. Maria Geboortekerk naar de kerk in 
Lonneker. Opgave hiervoor is noodzakelijk en er wordt een bijdrage in 
de kosten gevraagd van €2,- p.p. Dit bedrag graag vóór vertrek 
gepast betalen. 
Iedereen wordt verzocht een veiligheidshesje te dragen. Als u geen 
hesje heeft, kunt u er een van ons gebruiken. 
We willen graag dat u zich voor 8 mei a.s. opgeeft.  
Vertrektijden: 
Lonneker:   1.30 uur 
Glanerbrug:   3.30 uur 
Overdinkel:   5.25 uur 
Protestantse kerk Losser:  6.40 uur 
Opgave per mail: secretariaat Maria Vucht: 
secretariaat@mariavlucht.nl of elferink.p@planet.nl 
U kunt zich ook aanmelden bij Paul Elferink: 
0651251359 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
mailto:elferink.p@planet.nl


 

 

Beste parochianen, 
23 november afgelopen jaar zijn 
we op een donderdagavond met 
pastoraatgroepsleden uit  
Zuidoost–Twente en een 
vertegenwoordiging van de 
bestuurscommissie van de drie 
parochies bij elkaar geweest om 
een start te maken met een nieuw 
pastoraal plan voor de komende 
jaren. We kijken drie jaar vooruit. 
Niet te ver dus, want daarvoor 
gaan alle veranderingen te snel. 
Op een levendige avond kwam al 
snel naar voren, dat het oude 
thema ‘Het gaat om de 
ontmoeting’ nog steeds voor velen 
de kern is. We leven van het 
menselijk contact met elkaar, vaak 
één op één óf in de kleine kring, in 
kleine vieringen of 
gespreksgroepen. We zien de 
kerkgemeenschap kleiner worden. 
Dat betekent, dat we goed moeten 
kijken, wat we door willen zetten 
en wat niet. Niet alles kan meer. 
We moeten ook niet alles meer 
willen. Maar kleine warme 
gemeenschappen kunnen we 
blijven. De kerk van de inmiddels 
nabije toekomst zal een netwerk 
van kleine groepen zijn, die elk op 
zich én met elkaar het geloof 
levend houden. Investeren in 
geloofsopvoeding en catechese is 
daarbij van levensbelang. Daar 
zullen we nog meer aandacht aan 
moeten geven. We vermoeden 
dat een vriendelijke, ontspannen 
kleine kerk ook een aantrekkelijke 
kerk zal zijn. 

Ondertussen gaan de 
ontwikkelingen voort. Heel 
concreet hebben we het 
afgelopen jaar aan den lijve 
ondervonden, dat het liturgisch 
rooster zucht en steunt. We 
leunen veel te zwaar op emeriti. 
Dat is niet gezond. Niet voor de 
parochie, maar ook niet voor de 
emeriti, die ons overigens graag 
vooruithelpen. Het verminderen 
van het aantal uren voor de 
parochie door Margot Dijkman per 
1 april, maar ook het worstelen 
met de gezondheid van enkele 
emeriti drukt ons met de neus op 
de feiten. Vandaar dat deze 
weken flink wat gesprekken op 
gang zijn gekomen met 
bestuurders en leden van 
pastoraats- en beheersgroepen. 
Er moet een afgeslankt liturgisch 
rooster komen. Hoe we dat 
rooster invullen is onderwerp van 
gesprek. Wat er uit komt weten 
we nog niet. Er wordt nagedacht 
over het terugbrengen van het 
aantal eucharistische centra van 
drie naar één, waardoor minder 
inzet van priesters nodig zal zijn. 
Eucharistische centra worden dan 
weer 
parochiekerk, 
als voorheen.  

Gesprekken over pastorale doelen en invulling liturgie 



 

 

 

Met Christus op weg naar Pasen’ 
Brief voor de Veertigdagentijd 2018 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop 
van Utrecht 
 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 

Aswoensdag markeert de start van de 
Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat 
markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of 
diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan 
onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij 
wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot 
bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks 
terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met 
hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus 
is gegaan.  
Daaraan herinnerde paus Benedictus XVI tijdens de algemene 
audiëntie van 9 maart 2011. Hij zei toen over de betekenis van de 
Veertigdagentijd: “Tijdens de Veertigdagentijd vergezellen we Jezus, 
die optrekt naar Jeruzalem, plaats van vervulling van Zijn mysterie 
van lijden, dood en verrijzenis. Dit herinnert ons eraan dat het 
christelijke leven een af te leggen ‘weg’ is, die bestaat uit de persoon 
van Christus, die men moet ontmoeten, aanvaarden en navolgen.”... 
 

Voor het lezen van de volledige brief verwijzen we u graag naar de 
website van Maria Vlucht: www. mariavlucht.nl 

Er wordt nagedacht om op som-
mige locaties naar twee weekend-
vieringen in de maand te gaan. Is 
het niet beter om alleen nog op 
vaste krachten (leden van het 
pastoraal team en vrijwilligers) 
een beroep te doen voor het invul-
len van vieringen? Zouden vierin-
gen met kleine aantallen niet be-
ter in een kapel of pastorie kun-
nen plaatsvinden in plaats van in 
de grote kerk? Dat kan zeker in 
de winter lagere stookkosten met 

zich meebrengen. Het kan ook 
intiemer zijn en meer gemeen-
schapszin brengen als je dichter 
bij elkaar zit. Is er behoefte aan 
vaste ritmes van vieren of maakt 
dat niet uit? We zijn er nog niet 
uit, maar er is veel te bespreken. 
We houden u op de hoogte! 
 

Namens het pastoraal team, 
pastoraal werker Frank de Heus 



 

 

Vooraankondiging ‘De Passie’ H. Pancratiusparochie 

 

Op Goede Vrijdag 30 maart vindt in en rond Mariaparochie/
Harbrinkhoek de Passie plaats. 
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet van ‘De Passie’ uit het alom 
bekende lijdensverhaal van Jezus. 
Met een verlicht kruis lopen we ongeveer 4 kilometer. Onderweg 
komen we verraad, spot, pijn, de last van het kruis, de machteloosheid 
en de ontluistering tegen. 
Doe mee! Loop mee!  De Passie is voor u voor jou, voor jong én oud. 
Wees welkom om op een indrukwekkende wijze Goede Vrijdag mee 
te vieren. 
We starten om 19.00 uur op het schoolplein van basisschool  
St. Alphonsus, Almeloseweg 209 Mariaparochie. 
Vanaf 18.30 uur zal Multiple Voices passende liederen ten gehore 
brengen.  
Tijdens de Passie zullen de koren: Belcanto, Cantabilé, Clavis, 
Multiple Voices en Marieke Huttinga liederen ten gehore brengen. 
De Passie wordt afgesloten in de kerk Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Mariaparochie. 

___________________________________________________ 

 

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) 



 

 

Afdracht van extra kerkbijdrage 

 

In het jaar 2018 wil onze geloofsgemeenschap een begin maken met 
het vervangen van de in slechte staat verkerende ramen en kozijnen 
van ons parochiecentrum. Om dit te kunnen bekostigen hebben wij de 
parochianen gevraagd om een extra bijdrage boven de normale 
bijdrage. 
Nu zijn er nogal wat parochianen die hun bank opdracht hebben 
gegeven om periodiek een vast bedrag over te boeken op de 
rekening van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn er 
parochianen die onze geloofsgemeenschap hebben gemachtigd om 
periodiek een vast bedrag te incasseren. 
In dit verband vraagt u zich mogelijk af op welke wijze u de extra 
kerkbijdrage zou kunnen voldoen. 
Dit kan als volgt: 
•  U kunt ons machtigen om een hoger bedrag te incasseren 

   of wat waarschijnlijk het eenvoudigste is: 
•  U kunt zelf het gewenste bedrag  
    overboeken op onze kerkbijdragerekening  
    IBAN: NL24 RABO 0337 3217 79 onder 
    vermelding van: extra bijdrage 

 

Graag willen wij u danken voor uw extra 
bijdrage. 
 

De Locatieraad 

 

 

Reportage actie inluiden Kerkbalans staat op website van 
Maria Vlucht 
 

Op 20 januari 2018 heeft RTV Losser een reportage van dit 
evenement gemaakt, die inmiddels ook op de website van onze 
geloofsgemeenschap is geplaatst.  
U kunt deze reportage bekijken door: 
•  De site Maria Vlucht te kiezen, en achtereenvolgens te klikken op: 
•  Katholiek Losser 
•  Nieuws en activiteiten 

•  Actie Kerkbalans, Geef voor je kerk 

 

Op dezelfde pagina vindt u ook een optie om het fotoalbum te 
bekijken. 



 

 

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 21 maart verschijnt,  
uiterlijk 5 maart inleveren/inzenden!!  



 

 

 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

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 
 

Het centraal secretariaat is gesloten in de voorjaarsvakantie 
op de volgende dagen: 26, 27 en 28 februari! 
 
 

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 
Lid: Frans Koel 053-5382154 fhb.koel@kpnmail.nl 
Lid: Sander Severt 053-4308650 s.d.severt@kpnmail.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 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl


  

 

 

 

 

Veertigdagentijd 

 

Veertig dagen, Heer, in de tijd 

van inkeren en bezinnen, 
om te komen tot meer klaarheid, 
om aan nieuw inzicht te winnen, 
veertig dagen in eenzaamheid, 

zoekt onze geest naar evenwicht, 
om te komen tot helderheid, 

te ontvangen Uw stralend licht. 
 

Veertig dagen op d' eeuwigheid 

van verstilling en gebeden, 
van meer voelen Uw nabijheid, 

om te ontvangen Uw vrede, 
bid ik, Heer, voor een vrediger mensheid, 
dat Uw licht in ons het van 't duister wint, 

Uw liefde in ons ontwaakt in eenheid 

en zegeviert als het paasfeest begint. 
 

Priscilla Laneuze 

 


