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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
van de parochie Maria Vlucht 

 

 

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

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

 

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

of Gerard Munsterman  053-5383849 

 

Inleverdata kopij in 2018: 
Uiterlijk: 5 februari, 5 maart, 9 april 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2018: 
21 februari, 21 maart, 25 april 
 

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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‘Wie is Jezus?’ 
 

‘Wie is Jezus?’, dit is een serieuze 
vraag van een puber, die laatst op 
een middelbare school in Hengelo 
aan de leraar levensbeschouwing 
werd gesteld. De vraag is 
illustratief voor onze tijd. Jezus is 
voor velen een onbekende 
geworden. Op veel scholen, ook 
op katholieke scholen, komt hij 
niet of nauwelijks meer ter sprake. 
Waar katholieke met openbare 
scholen samen gaan – in 
Haaksbergen gebeurt dat – wordt 
Kerstmis gevierd als lichtjesfeest 
en verdwijnt de Kerststal uit 
school. In de parochie merken we 
dat jongere parochianen 
belangstellend zijn, maar van 
thuis of van school uit steeds 
minder geloofskennis hebben 
meegekregen. Onze oud-deken 
Zegveld uit Twente zei daarvan: 
‘Het geloof verdampt. Er is sprake 
van religieus analfabetisme’. Het 
is om deze reden, dat we in onze 
parochies van Zuidoost-Twente 
proberen om de voorbereiding op 
het ontvangen van sacramenten 
intensiever te maken en steeds 
meer de diepte te zoeken. Dat 
levert mooie gesprekken op. Het 
is de kunst om daarbij de tweede 
taal te leren kennen en spreken, 
die de taal van de kerk is. Die taal 
is niet plat, maar vaak symbolisch 
geladen. Achter verhalen en 
rituelen van de kerk gaan diepe 
lagen, betekenissen schuil, die 
uiteindelijk allemaal verwijzen 
naar het geheim, dat God in ons 
leven is. Wie het 

Scheppingsverhaal uit Genesis 1 
leest als een wetenschappelijk 
artikel zal het snel aan de kant 
gooien. We weten tegenwoordig 
wel beter. De oerknal of de 
evolutieleer is dan een beter 
alternatief. Maar wie leert om zo’n 
verhaal als geloofsverhaal te 
lezen, zal ontdekken, dat al die 
verhalen uit de bijbel veel over 
ons eigen leven te vertellen 
hebben; over de plaats die God 
daarin inneemt. In het 
scheppingsverhaal over hoe God 
aan het begin van alles staat, en 
dus misschien ook wel aan het 
begin van die oerknal. Je wordt 
er, als je de verhalen serieus 
neemt, een ander mens van. 
Eigenlijk zou je de bijbel als de 
moderne google-machine kunnen 
zien, waarmee je God op het 
spoor komt. Want mensen zijn 
natuurlijk niet zo heel erg 
veranderd door alle eeuwen heen. 
We zijn nog steeds lief, jaloers, 
vrijgevig, argwanend, zorgeloos of 
juist vol zorgen, of hoe dan ook. 
Godservaringen van toen, kunnen 
ook onze ervaringen van nu zijn. 
Het is maar, hoe je naar het leven 
kijkt. Laatst bij de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie in 
Enschede hebben we kinderen 
gevraagd onder een poort door te 
lopen en zo over de drempel te 
stappen, het land van God 
binnen. 



 

 

Omdat het Advent was, hebben 
we de kinderen gevraagd daarbij 
te zeggen, waar zij naar uitzagen. 
Één jongetje kwam naar mij toe. 
Die vond dat veel te spannend en 
vroeg mij of hij om de poort heen 
naar zijn plek mocht lopen. 
Natuurlijk mocht hij dat. Maar zo 
spannend is het ook om dat land 
van God echt binnen te gaan. We 
zullen de komende jaren meer 
van volwassenen, van ouders en 
kinderen gaan vragen. Voor het 
doorgeven van het geloof is het 
belangrijk, dat ook de nieuwe 
generaties zich echt willen 
verdiepen en actief in de kerk 
mee gaan doen. In deze tijd, 
waarin iedereen veel te doen en 

veel te kiezen heeft, is dat een 
lastige. Maar kies er maar voor, 
redeneren we dan. Of niet. 
Geloven vraagt net als werk, 
sport, het opvoeden van kinderen, 
inzet, omgaan met 
teleurstellingen, focus, tijd en 
ruimte. Misschien komt geloof 
vanzelf, maar het gaat niet 
vanzelf. Ook geloof moet worden 
onderhouden en daar willen we 
als kerk graag bij helpen. En het 
is een genot voor pastores en 
parochianen om dat samen te 
doen. 

Pastoraal werker Frank de Heus 

   Op zoek naar het geheim achter de deur… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Driekoningenwandeling 2018  
 

Zondag 7 januari, een prachtige dag om een wandeling te maken. 
Ondanks dat de Nederlandse pers weinig of geen aandacht heeft 
besteed aan de Driekoningenwandeling, waren er ongeveer 30 
personen die de sterren hebben gevolgd op de Tankenberg in De 
Lutte. Een heuvelachtig coulissenlandschap met mooie doorkijkjes. 
Terug in de boerderij stond er warme chocomel klaar met iets lekkers. 
Na elkaar een goed Nieuwjaar te hebben gewenst en onze voorzitter 
een woord van welkom had gesproken, kwamen er fijne gesprekken 
op gang. Hieruit blijkt de oecumenische gedachte en samenwerking 
op vele vlakken aan beide zijden van de grens. 
Ds. Gonda Elzinga uit Glanerbrug leidde tweetalig de korte vesper.  
Ze had een prachtig verhaal over de vierde wijze. 
De aanwezigen zongen bekende liederen en gingen daarna gesterkt 
naar huis na deze inspirerende en eenvoudige middag. 
Volgend jaar zoeken we een mooi gebied in Duitsland en lopen daar 
de wandeling.  
Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam. 
                                                                                Carlien Oldekamp  
 

 



 

 

Teleurstellend 

 

Aan het begin van de gebedsviering op zaterdag 9 december jl. 
begon de pastor met de teleurstellende mededeling dat die viering de 
laatste zou zijn op zaterdagavond. In de toekomst zal er alleen nog bij 
een bijzondere gelegenheid plaats zijn voor een andersoortige 
viering.  
De problemen met het vinden van een voorganger (zou eventueel zijn 
op te lossen met het meer inschakelen van werkgroepen) en de 
geringe belangstelling van de kant van de parochianen zijn 
daarvan de oorzaak.  
Als voorbeeld: een boeteviering werd door vier personen bezocht en 
op deze zaterdagavond waren 14 mensen aanwezig, waarbij de 
voorganger, de koster, de mevrouw die de stand met 
derdewereldartikelen bediende, de twee dames die de koffie 
verzorgden en de organist zijn meegeteld. 
Bij het samengaan van de St. Martinus en de H. Maria Geboorte is 
afgesproken dat er ook plaats moet zijn voor andersoortige vieringen 
zoals gebedsvieringen, woord- en communievieringen, 
themavieringen, thomasvieringen e.d. Deze vieringen zullen dan op 
zaterdagavond moeten plaatsvinden, omdat er in de H. Maria 
Geboortekerk, als zijnde het eucharistisch centrum van Maria Vlucht, 
elk weekend (bij voorkeur op zondag) een eucharistieviering moet 
zijn. Dat nu, na iets meer dan een jaar samengaan al van deze 
afspraak moet worden afgeweken is bijzonder teleurstellend.  
De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser mag dit zichzelf 
aanrekenen. 
                                                TELEURSTELLEND… 

W. Tenfelde  
 



 

 

Herplaatsing altaarkruis St. Martinus 

 

Uitgesproken bij de herplaatsing van het grote Martinus altaarkruis . 
door Herman Boek, 11 november 2017. 
"Het is lang geleden dat ik hier in deze kerk gestaan heb.....;  en het 
is goed zo. 
 

Hier had Frank van Hees, de laatste voorzitter van de locatieraad 
van de St. Martinuskerk, zullen staan. Hij is helaas verhinderd 
vanwege zijn werk en laat zich excuseren. Op verzoek van de 
locatieraad moet u het even met mij doen. 
Vandaag bereiken we een mijlpaal. Een belangrijk stuk, het grote 
altaarkruis uit de vorig jaar gesloten St. Martinuskerk, heeft een 
plaats gekregen hier in de H. Maria Geboortekerk, net als een groot 
aantal andere stukken. 
Het altaarkruis is, u hebt het ook in het Klöpke en de plaatselijke pers 
kunnen lezen, in 1984 door de parochianen geschonken aan pastoor 
Driever, die toen zijn 40-jarig priesterjubileum vierde. 
Wij, de St. Martinusgemeenschap, waren en zijn er altijd erg trots op. 
Het kruis, gebaseerd op oud- Ierse, Keltische kruizen, met de ring in 
het midden die de regenboog, het verbond van God met de mensen, 
symboliseert. 

 

In het midden daarvan zit een groot, geel 
schild, de verbeelding van de zon, het 
licht. Samen staan kruis met ring en 
schild symbool voor de brug naar de 
'andere wereld'. 
 

Het is verder uitgevoerd in transparante 
kunststof, waardoor het mogelijk is een 
blik te werpen, in onszelf, op die andere 
wereld. Maar het nodigt ons ook uit om 
anders, met een transparante blik, naar 
de wereld om ons heen en onze 
medemens te kijken. 
 

 



 

 

Deze herplaatsing zie ik als 
een steeds verdere integratie 
tot één katholieke 
gemeenschap voor Losser. 
Laten we er met elkaar 
vertrouwen in hebben dat dat 
goed blijft gaan, het is een 
proces waarin we elkaar 
moeten en zullen vinden. 
Laten we elkaar in deze 
relatief kleine katholieke 
gemeenschap vooral vasthouden; de wereld om ons heen is al 
onrustig genoeg. 
 

Het is misschien brutaal om namens de gehele voormalige  
St. Martinusgemeenschap te spreken, als ik zeg dat we met de 
plaatsing van het kruis en de andere stukken hier in de kerk heel erg 
blij en dankbaar zijn. 
 

Dank aan allen die zich ervoor hebben ingezet en zeker ook aan de 
locatieraad en de vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben. 
Ons allen wens ik het beste toe, als één nieuwe gemeenschap 
Katholiek Losser.    
 

Pax et Bonum” (vrede en welbehagen). 

Schriftinstuif-2018 

Binnen het parochieverband van Maria Vlucht 
wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif 
gehouden. Dit gebeurt in oecumenisch 
verband samen met de Protestantse 
Gemeente Losser. 

We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag 
volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije 
gift voor koffie en thee welkom is.. 
Woensdag 7 februari van 20.00-21.30 uur in de HMG te Losser 
Contact: ds. Hennie Marsman, pastor Carla Berbée, Yvonne Damhuis 



 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 27 januari t/m 25 februari 
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser  
 

Za 27 jan 17.00 GV pastor Berbée Schelpjesviering 

     Dames Caeciliakoor 
  19.00 GV pastor Berbée Thomasviering 

Zo 28 jan 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 
Wo 31 jan 09.30 EV pastor Berbée Dameskoor 
Za 3 feb 17.00 GV pastor Peters Doopviering 

  19.00 GV werkgroep Carnavalsviering 

Zo 4 feb 09.30 EV mgr Kronenberg Caeciliakoor 
    Blasiuszegen 

Wo 7 feb 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Zo 11 feb 09.30 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 
Aswoensdag: 
Wo 14 feb 09.30 EV pastoor Monninkhof Dameskoor 
    Askruisje  

Zo 18 feb 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Wo 21 feb 09.30 CV Lien Dood 

Zo 25 feb 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
 

Zo 28 jan 10.00 CV pastor Berbée 

Za 3 feb 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering 

  19.00 EV pastor Rekveld 

Wo 7 feb 09.00 EV pastor Rekveld 

Zo 11 feb 10.00 EV pater Korterik 

Aswoensdag: 
Wo 14 feb 19.00 GV werkgroep Alternatief Ritueel 
Za 17 feb 19.00 EV pastor Rekveld 

Zo 25 feb 10.00 CV pastor Berbée 

 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Za 27 jan 19.00 CV werkgroep Kinderkoor 
Do 1 feb 09.30 EV pastor Rekveld 

Vrij 2 feb 18.30 EV pastor Rekveld Dames– en Herenkoor 
    Blasiuszegen 

Do 8 feb 09.30 EV pastor Rekveld 

 



 

 

Za 10 feb 19.00 EV pastoor Monninkhof Samenzang 

Aswoensdag: 
Wo 14 feb 19.00 GV werkgroep Dynamique 

    Alternatief Ritueel 
Do 15 feb 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 18 feb 09.30 CV diaken Peters Dames-en Herenkoor 
Do 22 feb 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 24 feb 19.00 OV meditatieve viering Syrisch Orthodox koor 
 

O L. Vrouw Glanerbrug 
 

Zo 28 jan 10.30 CV werkgroep Dameskoor 
Vrij 2 feb 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 4 feb 10.30 CV werkgroep Dameskoor 
Zo 11 feb 10.30 EV pastor Rekveld Herenkoor, Greg. 
Aswoensdag: 
Wo 14 feb 19.00 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 
    Askruisje 

Za 17 feb 18.00 EV rector Kuipers en pastor Berbée 

    Vormselviering Op Toon 

Zo 25 feb 10.30 CV werkgroep Herenkoor 
 



 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Dopen 

Op zaterdag 6 januari zijn Stijn Metternich  
en Duncan Apeldoorn gedoopt.  
De hartelijke gelukwensen voor de  
dopelingen en hun ouders. 
 

Overleden 

 

Cees Liet     1936 – 2017 

Cees is geboren in Purmerend en daar groeide hij op.   
Aan de HTS in Amsterdam heeft hij werktuigbouwkunde gestudeerd, 
werktuigbouwkunde was  zijn grote passie en dat bleef ook de rode 
draad in zijn leven. 
In 1958 kwam Cees in Losser wonen, hij leerde Rita Heidkamp 
kennen, hij trouwde met haar en samen kregen ze drie kinderen: 
Kees, Robert en Susan. Later was hij de trotse opa van zijn 
kleinkinderen. 
Samen met zijn broers heeft hij Trioliet opgericht, Cees was daarbij 
de techneut. Hij had veel plezier in het ontwikkelen van nieuwe 
machines. 
Er brak voor Cees een periode aan van afnemende gezondheid en hij 
overleed thuis op 2 december. 
Na de uitvaartviering op zaterdag 9 december werd hij te rusten 
gelegd naast zijn ouders op het kerkhof. 
 

In liefdevolle herinnering aan Thea Breukers-Scheffer  
                                  1943 – 2017. 
 

Marietje Notkamp-Elferink     1942 – 2017 

Ze groeide op aan de Oldenzaalsestraat en ging naar de 
Mariaschool. Marietje heeft in haar jeugd veel gelachen met haar 
ouders, broers en zussen. 
Na de schoolperiode is Marietje gaan werken, in betrekking en de 
confectie. 
Ze leerde Alfons kennen en trouwde met hem op 24 februari 1962. 
Ze gingen wonen aan de Smuddeweg, hier zijn 5 kinderen geboren. 
Marietje en Alfons moesten van drie kinderen op zeer jonge leeftijd 
afscheid nemen.  



 

 

Veel verdriet kende ze in haar leven. 
Ze leefde voor haar gezin, ze was een lieve moeder en oma. 
De laatste periode van haar leven had Marietje extra zorg nodig en 
werd ze opgenomen in het verpleeghuis. Hier overleed ze op 11 
december  in alle rust. 
Zaterdag 17 december namen we afscheid van haar in het 
crematorium. 
 

Johan Riesewijk     1943 – 2018 

Johan brengt zijn jeugd door aan de Imenhofzijweg. Tijdens zijn 
militaire dienst ziet hij samen met vele dienstkameraden Lourdes. 
Later leert hij Willy Behrens kennen en hun huwelijk zal vanaf 1968 
bijna 50 jaren mogen duren. Tot hun geluk wordt Petra geboren, die 
later na haar huwelijk met Peter zorgt dat Johan mag genieten van 
twee kleinzoons, Bram en Daan. 
Johan heeft twee grote passies: de duivensport en de Fiat 500-club. 
Met die club toert hij regelmatig rond tot zelfs een keer naar 
Zwitserland. Het verre buitenland leert Johan kennen door 
familiebezoek in Australië en Canada. 
In de laatste tijd kent Johan helaas steeds meer lichamelijke 
tegenslag. Wanneer het nieuwe jaar 2018 amper enkele uren oud is 
geeft Johan zijn leven uit handen. Hij is 73 jaar oud geworden. 
 

Annie Steghuis-Kivik of Beernink     1947 – 2017 

Annie werd geboren op 16 januari 1947 in Lonneker en groeide op 
samen met haar broer en zus.  
Ze ontmoette Herman Steghuis bij Roord in Oldenzaal.  
Op 3 september 1976 trouwden ze en gingen wonen bij de moeder 
van Annie. Herman en Annie werden ouders van 2 zonen. Annie was 
een zorgzame moeder.  
In 2014 werd ze oma van een kleindochter, Ieke. 
Wat prachtig, een meisje dat ze zelf niet had. In 2017 werd hun gezin 
vergroot met een kleinzoon, Kick. Hoe mooi was dat! De kleinkinderen 
waren haar alles. Ze genoot van hen. 
Zo’n 20 jaar geleden werd COPD geconstateerd. Het waren jaren met 
ups en downs. 
Na de kerstdagen ging haar gezondheid achteruit en is ze toch nog 
heel plotseling overleden op 31 december. 
 



 

 

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

Carnavalsviering t.g.v. 55 jarig jubileum Gaffel Aöskes 

 

Op zaterdag 3 februari om 19.00 uur zal in de H. Maria Geboortekerk 
de jaarlijkse carnavalsviering worden gehouden. Dit jaar staat de 
viering in het teken van het 55-jarig bestaan van de Gaffelaöskes.  
Het thema van deze viering is “Geluk, het geet los in Losser”.  
Dit verwijst naar de jubileumprins Brian. 
Bezinning en plezier gaan hand in hand in deze viering waarbij 
medewerking wordt gegeven door de hofkapel van de Gaffelaöskes. 
Daarnaast zullen de Martiniwichter hun dansen laten zien.  
En voor het eerst zal er een hofkoor zijn dat enkele liederen zal 
zingen.  
Alle parochianen en een ieder die het carnaval een warm hart 
toedraagt is van harte uitgenodigd voor deze viering. 
 

 

 



 

 

Laudato Si (wees geprezen): oproep tot zorg om de aarde 

 

Lezing: Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) 
 

 

Steeds meer wordt de aarde en al het leven op onze planeet bedreigd 
door de hoge levensstandaard en het consumptiegedrag van de 
moderne mens. We kampen met problemen rond milieuvervuiling en 
klimaatveranderingen. Al het leven op onze aarde ondervindt daarvan 
ernstige gevolgen. Als we zo doorgaan kan de aarde het leven niet 
meer dragen.  
In zijn encycliek Laudato Sí deelt paus Franciscus de warme zorg 
voor Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het 
geloof wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst 
de aarde als ons gemeenschappelijk huis een goed thuis kan zijn. 
Paus Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods 
geschenk aan ons, om in dankbaarheid van te leven en om van te 
genieten en als een sacrament van God-met-ons mensen. Geraakt 
door deze encycliek wil pater Roland Putman (franciscaan in 
Amsterdam) ons laten delen in de inspirerende kanten van het 
pauselijk schrijven alsmede van de eenvoudige praktische 
handreikingen waarin we kunnen genieten en zorg kunnen dragen 
voor de schepping. 
 

Allen van harte welkom, indien mogelijk graag opgave vooraf. 
 

Wanneer: dinsdag 20 februari, 19.30 uur 
Waar: Klooster Franciscanessen,  
Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 

Kosten: € 7,50 ( inclusief koffie/thee) 
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 353551  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

 

Een recept voor 2018 

 

Men neemt 12 maanden 

en ontdoet deze van alle akelige gebeurtenissen, 
teleurstellingen en angsten. 
Snijdt deze 12 porties in 30 of 31 stukken 

zodat de voorraad precies voor één jaar genoeg is. 
 

Iedere dag voegt men hier aan toe: 
1 lepeltje werk 

1 eetlepel humor 
3 eetlepels optimisme 

1 portie Godsvertrouwen. 
 

Het geheel werkt men af met 
1 theelepel tolerantie 

1 korreltje geduld 

1 snufje tactgevoel. 
 

De hele portie wordt nu met een flinke scheut LIEFDE overgoten. 
Nu het gerecht klaar is, kan men nog versieren  
met een klein takje begrip 

Men serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden 

en een stralende lach !
___________________________________________________ 

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 28 januari             Nieuwjaarsborrel 
Zondag 25 februari           Spellenmiddag 

Zondag 25 maart              Bingo 

 

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) 



 

 

Pelgrimage “de Kroezeboom” 

 

Onder leiding van Ine Heerink beeldend vorm 
geven aan wat er in uw binnenste leeft. 
 

De dag wordt gestart bij de Kroezeboom op 
de Fleringer Es, een markante, historische 
en spirituele plek in het Twentse landschap. 
Na de kennismaking met de andere 
deelnemers wordt de tocht gestart met ieder 
zijn eigen (levens)vraag/thema. Daarna 
wordt samen geluncht om vervolgens verder 
te werken aan uw eigen thema. Dit kan een 
gedicht zijn of verhaal, maar ook een 
tekening, schilderij of een boetseerwerk.  
U bepaalt zelf het beeldend materiaal. De 
dag wordt afgesloten met een korte presentatie inclusief een drankje. 
Aan het eind van de dag hoop ik, dat u met een ervaring rijker weer 
naar huis te gaat. 
Ook nieuwsgierig geworden? Geef u op.  
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. 
Waar: Atelier ’t Alding, Oldenzaalseweg 74, Fleringen 

Wanneer: zaterdag 3 februari 
Kosten: € 85,00 (inclusief lunch) 
Opgave gewenst: secretariaat@lumenchristi.nl  
of bel 0541-35 35 51 

——————————————————————————————-- 

 

Vastenactie: Pelgrimstocht 2018 

 

Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse 
pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in het gebied tussen 
Woerden, Bodegraven en Noorden: tot in het Groene Hart geraakt. 
Van 22 tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op onszelf en 
onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale 
Vastenactieproject in Zambia. Onderweg houden we halt voor 
momenten van bezinning. Voor onszelf, voor onze tochtgenoten, voor 
medemensen in Zambia of elders in de wereld, voor Gods Schepping. 
En natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan een 
gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen. 
 

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.vastenactie.nl. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

 

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 februari verschijnt,  
uiterlijk 5 februari 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 
 

 
 

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


  

 

Aswoensdag 

Gedenk, o mens, slechts korte tijd  
is 't dat gij op de wereld zijt. 

Eens is het allemaal gedaan, 
zult gij tot stof en as vergaan  

om te leven.... in de eeuwigheid. 
Al wat gij moeizaam hebt vergaard, 
aan geld en goed bijeengegaard, 
blijft hier, terwijl gij henen gaat. 

Bezit ge niets of heb ge 't warm, 
we sterven allen even arm. 

Gedenk straks is het wellicht te laat! 
Gedenk, o mens 't geen niet verslijt :  

de vreugde die ge anderen hebt bereid. 
Waar gij uw medemens bemint, 
daar is 't dat het paradijs begint, 

uw paradijs... voor de eeuwigheid. 
 

Nicolai 
 

 

 


