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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: 8 januari,5 februari, 5 maart, 9 april 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2018: 
24 januari, 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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Advent, het eerste kaarsje brandt  
 

Je hoeft de krant maar open te slaan of de tv aan te 
zetten, dan stroomt alle ellende van de wereld jouw 
eigen leven binnen. 
Ik hoor de laatste tijd weer regelmatig:"... die vrouw is 
ziek", of: "...hij is van de fiets gevallen." of: "Zij komt 

naar huis want de doctoren kunnen niets meer doen." Het komt 
vanzelf op je bordje. Hoe anders is het om het positieve te midden 
van deze stroom te onderscheiden.  
De tiener die een bejaarde helpt in de winkel, een kleindochter die 
haar opa voorleest van Sinterklaas, een buurvrouw die omkijkt naar 
een jonge moeder met twee peuters, de kinderen die enthousiast een 
sponsoractie houden voor kinderen van de voedselbank.  
De man die zich om een zwerfkatje ontfermt.  
 

In onze samenleving lijken mensen steeds lomper en groffer met 
elkaar om te gaan. Respect en waardigheid zijn soms ver te zoeken. 
Dan is het een verademing als een 'heer in het verkeer' zich ook echt 
zo gedraagt. Want het kan toch anders?!  
 

Het liedje klinkt: "Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje 
brandt... " ... een kaarsje dat licht werpt op het goede om ons heen, 
het kleine dat je soms met een lampje moet zoeken. Of: waar je je 
ogen goed voor moet trainen om te weten waar je moet kijken.  
Advent als wachten. Niet afwachten, maar reikhalzend uitkijken, 
speuren naar het goede. Het goede dat zo in deze wereld een ander 
licht brengt, een voorbode van Het Licht.  
Ik wens U een goede voorbereiding op dit feest van het Licht.   
 

                                                          Carla Berbée, pastoraal werkster 
 

Oudejaarsdag Oliebollen 

Op zondag 31 december na de viering van 9.30 uur 
in de Heilige Maria Geboortekerk, is er natuurlijk 
koffie met oliebollen in de Herberg van Ontmoeting. 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Maandag 7 januari 2018 is na de viering van 9.30 uur 
de nieuwjaarsreceptie  
Dit vindt wederom plaats in de Herberg van Ontmoeting  
van de Heilige Maria Geboortekerk 

Iedereen is hier van harte uitgenodigd 



 

 

Theatergroep ‘sTOF speelt “ Stille Nacht..”   
 

Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig 
jongeren tussen 12 en 19 jaar die allemaal lid 
zijn van het jongerenpastoraat in parochie 
Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om 
voor jullie 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?” 
Het groepsproces vertaalt zich al vier jaar in een eigentijdse 
voorstelling. 
 

Stille Nacht: 
Het gaat over Marieke. Marieke is een meisje van 16 jaar. Het zou je 
buurmeisje kunnen zijn. Er is iets met haar. Tijdens een avondje 
stappen gaat het mis. En later blijkt ze zwanger te zijn. Marieke’s  
toekomst ziet er ineens heel anders uit. Wat moet ze doen? Wat doen 
haar ouders? Waar is haar vriendje? Hoe reageren haar vriendinnen. 
Waar moet ze heen? Is er iemand die haar helpt? Hoe loopt dit af? 

Deze voorstelling die ongeveer een uur duurt, is serieus van opzet, 
maar zit toch vol humor en zang. Stille Nacht is geschikt voor jongeren 
maar zeker ook voor ouderen/ouders.  
Uiteraard is iedereen van harte welkom. 
Na de voorstelling kun je gezellig napraten en bestaat de mogelijkheid 
om met de spelers in gesprek te gaan. 
 

Auteur & regisseur: Michel de Wal. 
Zangcoach: Sharon Bouwman en Martine Bos 

 

De voorstelling is op vrijdagavond 22 december in de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk, Beuningerstraat 75, 7588 RG Beuningen 

Het begint om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur  
We vragen een vrije gift t.b.v. een tienermoeder. 
De kosten voor koffie, thee en frisdrank zijn € 1,50  
Dit is voor het faciliteren van de kerk.  
Er wordt geen alcoholische drank geschonken.  
 

Info en aanmeldingen (niet verplicht)  
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl   Tel: 06 30958689 

mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl


 

 

Actie Kerkbalans 

 

In de periode van 20 januari t/m 02 februari 
2018 vindt de Actie Kerkbalans plaats.  
De envelop met informatie hierover ontvangt u 
in januari. 
Als er een geel kaartje in de envelop zit vragen 
wij u dit in te vullen en in de retourenvelop 
klaar te leggen. Dit wordt dan bij u opgehaald. 
Indien u geen geel kaartje ontvangen heeft, 
wordt de envelop niet bij u opgehaald, omdat u 
al een automatische- of incassoregeling heeft. 
De parochianen die nog geen toestemming tot 

incasso hebben gegeven, vragen wij om de locatieraad te machtigen 
het bedrag van de Kerkbalans 2018 te incasseren. 
U kunt altijd een toezegging intrekken of wijzigen. 
 

De kerkbijdrage 2017 nog niet betaald ???   
We vragen u vriendelijk dit voor het eind van het jaar nog te 
regelen! 
NL24RABO0337321779 t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht  
inz. Kerkbijdrage Katholiek Losser. 
_____________________________________________________________ 

 

Boekhouder Maria Vlucht stopt 
 

Na 7 enerverende jaren vind ik het welletjes. Mijn 
doel heb ik nu bereikt. Namelijk dat de 
jaarrekeningen t/m 2016 zijn uitgebracht. Daarom 
stop ik eind dit jaar met mijn functie.  
De accountant, i.o.m. de parochiepenningmeester, 
neemt nu mijn taken over. 
 

Na de fusie moesten in 2011 alle financiële 
administraties worden samengevoegd in één en 
hetzelfde systeem. Dit ging om 5 geloofsgemeenschappen. Die taak 
namen Freddy Damhuis en ik als vrijwilliger ,toen op ons, i.o.m. het 
bestuur. Sindsdien wordt er gewerkt met het boekhoudprogramma 
Navision. Vanaf volgend jaar komt hier het programma Exact voor in 
de plaats. Ook al een mooi moment om dan mijn taak over te dragen. 



 

 

Graag wil ik bestuur, pastores, locatieraden, alle collega’s en relaties 
heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking. In het bijzonder 
Gerda Levink en Herry Beernink van het team Boekhouding. 
Blijf a.u.b. onze mooie parochie steunen met uw geldelijke bijdrage. 
Deze is vooral in deze tijd onmisbaar! 
 

Goodgoan allemaal                                                    André Wagelaar 
___________________________________________________ 

 

 

Advent samenkomst 
 

Op 3 december, de eerste 
Adventzondag, 
verzamelden zich circa 40 
mensen in de Hervormde 
kerk van Glanerbrug om het 
begin van de Adventstijd te vieren. 
 

Deze ontmoeting is ook bedoeld om elkaar tussen de Oase 
zomerseizoenen niet te veel uit het oog te verliezen. De kerk was 
aangenaam verwarmd en de kaarsjes op tafel gaven het geheel een 
sfeervol aanzien .Na de koffie en koek opende een van de 
bestuursleden de bijeenkomst met een woord van welkom.  
De korte meditatie had als thema “geloof en beleving “ met de vraag 
hoe verwachtingsvol we de adventsgedachte vorm durven te geven. 
Vervolgens werden er Nederlandse en Duitse gedichten gelezen en 
klonken de bekende liederen die, in welke taal ook, het verlangen 
naar vrede en geborgenheid vertolken.  
Na elkaar goede feestdagen te hebben gewenst vertrokken de laatste 
bezoekers. Dit ging moeilijk omdat de mensen de sfeer en de warmte 
nog even wilden vasthouden. 
 

Het volgende treffen is gepland op zondag  
7 januari in het nieuwe jaar voor de  
Drie Koningen Wandeling, maar daarover later 
meer. 
 

Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam  
Namens hen Oane de Vries 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADVENTSTACTIE parochie KATHOLIEK LOSSER voor de 
VOEDSELBANK LOSSER  
 

De decembermaand is weer aangebroken. Het is een maand waarin 
Sint en Kerst worden gevierd. 
Er zijn ook in Losser vele gezinnen die helaas afhankelijk zijn van 
giften om een fijne kerstmaaltijd op tafel te kunnen zetten. 
Jaarlijks zet onze parochie zich in voor de cliënten van de 
Voedselbank Losser. 
Daarom staan vanaf de 1e Adventszondag (zondag 3 december) 
kratten achter in de kerk van de H. Maria Geboorte waarin u uw 
bijdrage kunt zetten om de gezinnen van de Voedselbank te helpen. 

Hieronder volgt een lijst van artikelen, die wij als Voedselbank Losser 
altijd graag krijgen om door te kunnen geven aan onze klanten. 
Daarbij maakt het niet uit of dit A-merken of huismerken zijn. Alles is 
welkom! De volgende artikelen zien wij heel graag: 

pasta en/of rijst, pastasauzen, olie, suiker, groenten in blik of pot 

fruit in blik of pot, vlees in blik of pot, vis in blik of pot, soep, koffie 

thee, ontbijtgranen, zoet broodbeleg, vruchtensap, limonadesiroop 

tandpasta, zeep, deodorant, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen 

Daartegenover staat dat wij geen artikelen mogen aannemen zoals 
verse groenten en fruit, vleeswaren etc. Dit alles in het kader van de 
Voedselveiligheid waarop wij door de Voedsel- en Warenautoriteit 
ook worden gecontroleerd. 
 

De Voedselbank Losser dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en 
hoopt met uw medewerking de gezinnen een fijne kerst te kunnen 
bieden! 



 

 

Schriftinstuif 2017-2018 

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 10 januari van 20.00-21.30 uur in de HMG te Losser 
Contact: ds. Hennie Marsman, pastor Carla Berbée, Yvonne Damhuis 

Vanuit de MOV: Opbrengst Adventsactie 
 

De collecte van de Adventsactie in het weekend van 9 en  
10 december 2017 heeft het bedrag van € 201,20 opgeleverd.  
Dit geld komt ten goede aan arme gezinnen op de westelijke 
Jordaanoever. Namens hen willen wij u als goede gever hartelijk 
danken. 
Wij, van de MOV-groep, hebben wederom het weekend van de 
Adventsactie gecombineerd met de verkoop van 
derdewereldartikelen. Onze vreugde was groot om zovelen van u te 
zien aan onze verkoopstand. Het geeft ons het gevoel, dat wij met de 
verkoop van de derdewereldproducten door zo veel mensen 
gesteund worden. Het begint op zaterdagochtend met een hartelijk 
ontvangst bij het opbouwen van de stand door de koster. Men helpt 
ons in de Heilige Maria Geboortekerk echt ontzettend goed (tafels 
sjouwen, stoelen verplaatsen) en wij krijgen ook altijd koffie 
aangeboden. Wij willen dan ook deze lieve mensen hartelijk danken 
voor hun hulp en vriendelijkheid. 
Er werden deze keer heel veel levensmiddelen gekocht en deze 
werden dan meteen in de krat van de voedselbank gedaan. Zo 
ontzettend leuk, dit is het helpen van mensen ver weg en dichtbij. 
De verkoop van de derdewereldproducten heeft deze keer in Losser 
en Overdinkel het geweldige bedrag van €620,00 opgebracht.  
Super, super bedankt!!!            
De MOV-groep Losser/Overdinkel: Xaveria Sanders, Annemiek Koel, 
Michelle Kip, Anita o.g. Beverborg en  Anja Heerink 



 

 

Jubilarissen bij het dameskoor van 
de Heilige Maria Geboortekerk 

 

Zondag 19 november jl. vierde het 
dameskoor van de Heilige Maria 
Geboortekerk haar jaarlijkse 
Caeciliafeest. 
 

De morgen begon met een eucharistieviering voorgegaan door  
pastor Rekveld. 
Het koor zong de Nederlandse versie van de Deutsche Messe van 
Michael Haydn. 
Na afloop van de viering werden twee dames gehuldigd t.w. 
mevr. Leny Nordkamp zij is 25 jaar lid van het dameskoor van de 
Heilige Maria Geboortekerk en mevr. Sientje van der Veen, zij was  
25 jaar lid van het parochieel koor St. Martinus en sinds januari jl. van 
het dameskoor van de Heilige Maria Geboortekerk. 
De heer Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, las de 
onderscheidingsbrief van de Gregoriusvereniging van het aartsbisdom 
voor en pastor Rekveld speldde de dames de eremedaille in zilver op. 
Na afloop van de viering werden de festiviteiten voortgezet in cafe 
Heijdemann. 
Hier werden de jubilarissen nogmaals gehuldigd door de voorzitter 
van het koor, mevr. Carla Metternich, en werd hun namens het koor 
een bloemetje overhandigd. 
_______________________________________________________ 

 

Met uw parochie op bedevaart naar Lourdes. 
 

Periode: 28 april t/m 5 mei 2018 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert opnieuw een diocesane 
bedevaart naar Lourdes. Nu voor de vierde keer. Bij de vorige 
bedevaarten gaven tussen de 1000 en 1500 deelnemers gehoor aan 
de oproep van aartsbisschop Eijk om met hem naar Lourdes te 
reizen. “Ik koester warme herinneringen aan onze vorige bisdom-

bedevaarten. Ik nodig iedereen - jong en oud - dan ook uit om in 2018 
mee te gaan. Want samen naar Lourdes reizen is een ervaring van 
blijvende betekenis, aldus kardinaal Willem Jacobus Eijk. 



 

 

In de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting altijd 
centraal. In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en via haar 
de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge 
ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar 
tijdens een bedevaart goed kennen, zo is de ervaring. Die contacten 
gaan tijdens een bisdombedevaart vaak over de grenzen van de eigen 
geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de 
bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang standhoudt. 
Meld je aan en ga mee!  Alle informatie betreffende de Lourdes 
Bedevaart is samengevat in een folder. 
Deze folder vindt u op de leestafels in de kerken. 
Data: zaterdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei (8 dagen). Vertrek  
‘s morgens 28 april vanuit diverse opstapplaatsen in de parochies van 
het aartsbisdom per touringcar naar Tourcoing (Treinstation in  
Noord–Frankrijk) en reizen vanuit daar met de TGV. 
Rond 17.00 uur bent u die zaterdag al in Lourdes. Dan volgen zes 
dagen (!!) Lourdes. Vieringen, gesprekken, ontmoetingen, bezoek aan 
diverse bezienswaardigheden in Lourdes… 

U kunt ook met de bus naar Lourdes. Of met de speciale Lancebus, 
voor het vervoer van rolstoelen. Deze (Lance)bussen vertrekken op 
vrijdag 27 april en zijn zaterdag 5 mei weer terug. 
Ook voor kinderen, tieners en jongeren is er een speciaal programma. 
Iedereen kan mee! 
Meer informatie / inschrijven: - Informeer bij de parochies van 
Mariavlucht of bel of mail met de coördinatoren  van de parochie : 
Glanerbrug Dini Reinink 053- 4613372: dinireinink@kpnmail.nl 
Lonneker Annelies Severt 053- 4359828 : j.f.severt@kpnmail.nl 
Overdinkel Miranda Benneker 053-5382128 : 
miranda.benneker@home.nl 
Losser Harry klein Rot 053- 5383537 : harrykleinrot@ziggo.nl 
Voor meer informatie betreffende de bedevaart; kijk op de website 

van Mariavlucht: www.mariavlucht.nl. 
www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-

aartsbisdom/lourdes/ 
www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1226 

Ook vanuit onze parochies, kunt u mee met deze 
bedevaart naar Lourdes. Heeft u er wel eens over 
gedacht om mee te gaan naar Lourdes of wilt u weten 
wat een bedevaart naar Lourdes inhoudt? Laat deze 
kans dan niet voorbijgaan. 

https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/lourdes/
https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/lourdes/
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1226


 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 23 december t/m 28 januari 
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser  
Za 23 dec 19.00 EV pastor Rekveld Samenzang, C. vd Beld 

Kerstavond: 
Zo 24 dec 16.30 GV pastor Berbée Kinderkerk 

  19.00 CV pastor Berbée Gezinsviering, Vivace 

  21.00 EV pastor Rekveld Caeciliakoor 
Eerste Kerstdag: 
Ma 25 dec 09.30 EV vicaris Cornelissen Excelsior 
Wo 27 dec 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Zo 31 dec 09.30 EV pastoor Monninkhof  Vivace 

    Na de viering koffie met oliebollen 

Ma 1 jan 09.30 EV pastor Kortstee Herenkoor 
Wo 3 jan 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Za 6 jan 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering 

Zo 7 jan 09.30 EV pastor Kortstee Caeciliakoor 
    Na de viering nieuwjaarsreceptie 

Wo 10 jan 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 14 jan 09.30 EV pastoor Monninkhof Vivace 

Wo 17 jan 09.30 CV pastor Berbée  

Zo 21 jan 09.30 EV pastor Kortstee Dameskoor 
Wo 24 jan 09.30 EV pastoor Monninkhof 
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 
 

Jacobus Lonneker 
Kerstavond: 
Zo 24 dec 16.00 EV pastoor Monninkhof Kerstspel, Liedwientjes 

  21.00 CV pastor Berbée Op Toon 

Eerste Kerstdag: 
Ma 25 dec 10.00 EV pastor Kortstee Gemengd koor 
Za 30 dec 19.00 EV pastor Rekveld Dames-en Herenkoor 
Wo 3 jan 09.00 EV pastor Rekveld 

Za 6 jan 19.00 EV pastor Rekveld  

Zo 14 jan 10.00 EV pastor Kortstee 

Za 20 jan 19.00 EV pastoor Monninkhof 
Zo 28 jan 10.00 CV pastor Berbée 



 

 

 

Gerardus Majella Overdinkel 
Kerstavond: 
Zo 24 dec 19.00 EV pastor Rekveld Dames-en Herenkoor 
  21.00 GV werkgroep Dynamique 

Eerste Kerstdag: 
ma 25 dec 10.30 EV pastor Berbée en pater van Balen 

    Gezinsviering Kinderkoor 
 

Do 28 dec 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 30 dec 19.00 GV werkgroep Dames-en Herenkoor 
Do 4 jan 09.30 EV pastor Rekveld 

Vrij 5 jan 18.30 EV pastor Rekveld Aanbidding 

Za 6 jan 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

Zo 7 jan 09.30 CV pastor Berbée Dames-en Herenkoor 
Do 11 jan 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 13 jan 16.00 GV pastor Berbée Schelpjesviering 

Do 18 jan 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 21 jan 09.30 EV pastor Rekveld Dames-en Herenkoor 
Do 25 jan 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 27 jan 19.00 CV werkgroep Kinderkoor 
 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Kerstavond: 
Zo 24 dec 17.00 EV pastor Rekveld  

    Gezinsviering Samenzang 

  23.30 EV vicaris Cornelissen Herenkoor 
Eerste Kerstdag: 
Ma 25 dec 11.00 EV pastoor Monninkhof Dameskoor 
Tweede Kerstdag: 
Di 26 dec 10.30 EV pastor Rekveld 

 

Za 30 dec 19.00 CV pastor de Heus Herenkoor 
Vrij 5 jan 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 7 jan 10.30 CV werkgroep Thomasviering 

Zo 14 jan 10.30 EV pater Korterik Herenkoor, Greg. 
Zo 21 jan 10.30 OV pastor Berbée en pater Sait 
    Viering in klooster Glane 

Zo 28 jan 10.30 EV pater Korterik Dameskoor 



 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Dopen 

Op zaterdag 2 december zijn Stijn Loskamp 
en Pien de Bot gedoopt.  
De hartelijke gelukwensen voor de 
dopelingen en hun ouders. 
 

Overleden 

 

Marietje Krabbe-Bouwhuis     1933-2017 

 

Marietje is geboren en getogen in de Glane, het dorp waar ze zo 
verknocht aan was. 
In 1964 trouwde ze met Johan Krabbe en bleef in haar ouderlijk huis 
wonen aan de Glanergrensweg.  
Ze kregen 2 kinderen: Martin en Peter. Ze was trots op hen maar ook 
op de kleinkinderen Bram, Daan en Sem. 
Genieten kon ze van haar gezin, haar tuin, het kerkkoor. En met haar 
man Johan te kaarten, te fietsen of samen op een bankje voor hun 
huis te genieten van de zon.  
In 2009 kreeg ze een CVA en nadat Johan overleed in 2015 had 
Marietje steeds meer hulp nodig. 
Uiteindelijk heeft ze een paar maanden in het Ariënshuis te 
Glanerbrug gewoond waar ze onverwacht is overleden op 2 
november. 
 

Annie Poorthuis-Benneker     1931-2017 

 

Het leven van Annie begint in Overdinkel. In 1947 leert ze bij café de 
Klomp in Losser opa kennen. Na 12 jaar verkering gaan ze trouwen 
en inwonen bij de vader en moeder van opa aan de 
Enschedesestraat 119. Hier wonen ze maar liefst 18 jaar. In die tijd 
worden Hermien, José, Arnold en Hans geboren. Er volgen vele 
verhuizingen: naar Overdinkel, Oost Duitsland, Tubbergen, Borne en 
de laatste keer naar de vertrouwde Enschedesestraat. We herinneren 
haar als een vrouw die genoot van reizen, maar ook van veel kleine 
dingen, maar ook denken we aan de roerende zorg voor Hans. 
De laatste paar weken verslechtert haar gezondheid zodanig dat ze 
vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis waar ze na voorzien 
te zijn van het heilig sacrament vredig inslaapt op 10 november.  



 

 

Siny Snippert-Krop     1928-2017 

 

Siny werd geboren in Oud-Ootmarsum.. Haar vader heeft ze al op 
jonge leeftijd moeten missen. Tijdens de kermis in Rossum leerde ze 
Johan Snippert kennen. Ze trouwden en gingen wonen in het ouderlijk 
huis van Johan. Wat was ze gelukkig met de geboortes van  Marielle en 
Ronald. Het overlijden van Johan in 2004 bezorgde haar veel verdriet. 
Toch genoot ze volop van haar kleinkinderen Anouk, Thijs, Bram, Ties 
en Guus.  
De laatste jaren woonde ze bij Ronald en Marije en was ze een vast 
onderdeel van het gezin 

De laatste weken ging haar gezondheid hard achteruit. Na de bruiloft 
van Ronald en Marije in september werd het elke dag een beetje 
minder. Op zondag 19 november is deze lieve, zorgzame moeder en 
oma rustig ingeslapen. 
 

Gerard Oude Kempers     1925-2017 

 

Gerard is geboren in Overdinkel en groeide op in een roerige tijd, 
waarin de belangrijkste werkgelegenheid in Twente lag in de bouw en 
textielindustrie. Het is daarom opmerkelijk dat hij zich opwerkte tot eerst 
machinebankwerker en later werkvoorbereider in de metaalindustrie! Hij 
bereikte zijn pensioenleeftijd bij Hollandse Signaalapparaten in 
Hengelo. Zijn passie voor metaaltechniek heeft iedereen in zijn 
omgeving mogen meebeleven. Hij was uitermate trots op de 
mechanische “rekenaar” (voorloper van de digitale computer) die hij bij 
Hollandse Signaalapparaten mocht ontwikkelen.  
Gerard was een bescheiden maar trotse man. Zijn laatste jaren heeft hij 
mogen genieten van de goede verzorging van Maartens-Stede.  
Blij was hij dat hij was teruggekeerd  naar zijn geboortegemeente.  
Op 19 november is hij overleden.  



 

 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
Wilt u kopij voor het volgende nummer, dat  
op 24 januari verschijnt,  
uiterlijk 8 januari inleveren/inzenden!!  

Gerard Droste     1926-2017 

 

Gerard overleed op 24 november 2017. Op 28 november was voor 
hem de uitvaartdienst in de H. Maria Geboortekerk en de dag daarop 
zijn begrafenis. 
Zijn leven kenmerkte zich door arbeid en plicht, maar ook door goed-
heid, gematigdheid en bescheidenheid.  
In 1955 kocht hij een klein boerderijtje aan de Honingloweg in Losser. 
Samen met zijn eerste vrouw Marie Loohuis kreeg hij vier kinderen: 
Hennie, Alice, Jos en Jeanette. Helaas overleed zij in 1964.  
Vier jaar later ontmoette hij Siny Lammersen. Samen met haar doch-
ter Angelien was het gezin weer compleet. 
Echter: in 2000 overleed ook Siny en later zijn schoonzoon Jan.   
Het huis aan de Honingloweg was echt zijn plek. Het meest genoot hij 
van de bezoekjes van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 
Wij zijn dankbaar voor zijn zorgzaamheid en betrokkenheid. 
 

Bert Rikmanspoel     10 november 1932—25 november 2017 

Kardinaal op diaconaal werkbezoek in Twente 

 

Kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom brachten op  
1 december een diaconaal werkbezoek aan de Twentse parochie 
Maria Vlucht. Zij werden vergezeld door Bernanda van den 
Hengel (diocesaan diaconaal werker), Trees Versteegen 
(teamleider van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling) en 
pastoor Monninkhof. Ze bezochten een melkveehouder in Glane 
en parochiecentrum ‘De Jacobsschelp’ in Lonneker. Daar kregen 
ze via een soort ‘diaconaal speeddaten’ informatie van allerlei 
diaconale werkgroepen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is voor boeren een moeilijke tijd. Op de dag van het diaconale 
bezoek maakte minister Schouten van Landbouw bekend dat er een 
fonds van 75 miljoen euro komt om bedrijfsovernames makkelijker te 
maken. Nu is slechts 4 procent van de boeren 35 jaar of jonger; voor 
veel jonge boeren is het financieel bijna niet mogelijk om het bedrijf 
van hun ouders over te nemen. Dat bleek in Glane ook uit het verhaal 
van Thijs Damhuis, de 27-jarige bedrijfsopvolger van het 
melkveebedrijf dat kardinaal Eijk bezocht. Hij wil graag op termijn het 
bedrijf van zijn ouders overnemen, maar dat is financieel lastig. Ook 
maakt de strenge wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rond fosfaat) het 
boerenleven ingewikkeld, zo vertelde hij. 
 

Het gesprek bij melkveehouder Damhuis werd gehouden in de kantine 
van de loopstal. Bij de koffie was er krentenwegge met daarop de 
tekst ‘Noaberschap’ (nabuurschap) – een term die in het gesprek 
meermalen terugkwam. Nadat kardinaal Eijk het brood had gezegend 
en gesneden, gingen de aanwezigen aan de hand van stellingen in 
gesprek. Aanwezig waren onder anderen vader Marcel en zoon Thijs 
Damhuis, Nicole Scholten-Linde (voorzitter LTO Noordoost Twente), 
Ans te Lintelo (coördinator jongerenactiviteiten in de parochie), 
Laurens Bombeld (Jongerenwerk + Platteland), Jozef Evering 
(voorzitter van de PCI van de parochie Maria Vlucht) en enkele 
jongeren: Jolijn Nijhuis en Hessel Broekhuis.   



 

 

Marcel Damhuis 
illustreerde de betekenis 
van noaberschap met een 
anekdote. Toen hij zijn 
nieuwe buurman ergens 
mee had geholpen, wilde 
die ervoor betalen. Niks 
daarvan, aldus Damhuis. “Dat is 
noaberschap: je doet het samen.” 
Pastoor Monninkhof wees erop 
dat noaberschap ook rond 
geboortes en begrafenissen een 
rol speelt. Kardinaal Eijk noemde 
het “een rijkdom” dat 
noaberschap nog bestaat in 
Twente. Jongerencoördinator Ans 
te Lintelo benadrukte dat het ook 
in de diaconie doorwerkt. Zo ging 
de opbrengst van een voorstelling 
van de jongeren-theatergroep 
naar een tienermoeder, om er 
een jaar lang luiers van te kunnen 
kopen. 
Ook kansen en uitdagingen voor 
de Kerk op het platteland kwamen 
aan bod. Kardinaal Eijk 
memoreerde dat het Aartsbisdom 
Utrecht van oudsher ‘het 
boerenbisdom’ wordt genoemd. 
Dat is het tot op zekere hoogte 
nog steeds, maar de 
verstedelijking neemt toe. “Het is 
voor de Kerk moeilijk om jongeren 
te bereiken, zeker op het 
platteland. De Kerk staat niet 

meer in 
het 
centrum 
van het 
leven.” 

Verschillende aspecten spelen 
een rol, zo gaven de 
gesprekspartners aan. Zo is op 
veel rooms-katholieke scholen de 
aandacht voor het geloof 
afgenomen. “En als dan de 
viering in een schoolzaal wordt 
gehouden in plaats van in de 
dorpskerk, wordt het lastig,” 
verzuchtte Laurens Bombeld. 
Kardinaal Eijk en mgr. 
Hoogenboom bepleitten dat 
pastorale teams scholen 
bezoeken. “Soms moet je gewoon 
jezelf uitnodigen op een school. 
Toekomstgericht pastoraat is heel 
belangrijk.” 
Ans te Lintelo vertelde over het 
‘Pieten’ door de parochiële 
jongerengroep die avond: 
verkleed als Zwarte Piet 
verzorgingshuizen bezoeken. 
“Dat werkt twee kanten op: het is 
leuk voor de ouderen maar het 
leert de jongeren ook iets over 
ouderdom en zorgen voor elkaar.” 
Veel agrariërs gaan niet vaak 
naar de kerk, maar zoeken en 
geloven wel. “Door het werk op 
de boerderij kunnen ze vaak niet 
op zondagochtend naar de kerk.  



 

 

Maar als een kalf wordt geboren, 
zeggen ze: ‘Het is gelukt, 
Godzijdank!’,” zo typeerde Nicole 
Scholten-Linde het agrarische 
geloofsleven. Thijs Damhuis 
vertelde dat voor veel jongeren de 
kerkgang niet meer van deze tijd 
is. Zijn vader schetste zijn geloof 
vooral praktisch: “Het is 
noaberschap, elkaar helpen.” 
Mgr. Hoogenboom wees erop dat 
in de kerk verschillende mensen 
uit alle generaties samenkomen 
en dat is schaars tegenwoordig. 
Vervolgens is het belangrijk om 
buiten de kerk te getuigen dat je 
gelooft. Kardinaal Eijk 
onderstreepte dat: “Zien geloven, 
doet geloven. Het is belangrijk om 
één keer per week samen te 
bidden en te danken voor alles 
wat ons is gegeven.” 
Thijs betrok de cultuur erbij: “Door 
sociale media heeft iedereen 
moeite om zich kwetsbaar op te 
stellen. De vader van een 
kameraad overleed onlangs. In 
onze kleine groep praat hij 
daarover. Maar naar de grote 
buitenwereld moet tegenwoordig 
alles perfect zijn. Iedereen 
vergelijkt zijn leven met dat 
van een ander – het huis 
van de buren, de auto van 
de buren. Geluk wordt 
vergeten in de jacht naar 
spullen en perfectie.” Thijs 
haalt zijn inspiratie uit 
dagelijkse dingen, “bij de 
koeien, in de cabine van de 
trekker”. Maar ook zo’n 
middag als vandaag of 
gisteren tijdens een 

bijeenkomst met andere jonge 
agrariërs. Dan dank ik God voor 
dit alles.” 
Jolijn vertelde dat de samenleving 
de zondag tegenwoordig niet 
meer als rustdag ziet, de dag wijkt 
nauwelijks af van andere dagen. 
Hessel zei inspiratie te halen uit 
het jongerentheater vanuit de 
parochie. Daarin worden Bijbelse 
verhalen in een modern jasje 
gestoken. 
Nicole Scholten-Linde was blij met 
de komst van kardinaal Eijk. “Als 
boeren hebben we het niet 
gemakkelijk en krijgen vaak 
kritiek. Maar we zijn de behoeders 
van het landschap, dat we 
gekregen hebben. Veel boeren 
leven echter onder de 
armoedegrens. Ik ken gelukkig de 
weg naar de PCI, vele anderen 
kennen die niet. Mijn oproep is 
dan ook: laten we elkaar als Kerk 
en boeren beter vinden op dit 
terrein. Want voor veel boeren is 
de stap zetten naar hulp al heel 
moeilijk.” 

 



 

 

Aansluitend gingen de ‘Utrechtse’ gasten naar 
parochiecentrum ‘De Jacobsschelp’ in 
Lonneker. Daar wachtte een flinke delegatie 
van de diaconale projecten in parochie Maria 
Vlucht om tekst en uitleg te geven. Maar eerst 
baden de aanwezigen gezamenlijk de Vespers. 
Er wordt veel diaconaal werk verzet in deze 
Twentse parochie, zo bleek tijdens de korte 
gesprekken. Berend Kok van de 
pastoraatsgroep Lonneker vertelde over de 
enorme hongerdoek die een aantal jaren terug 
is gemaakt. Daaruit kwam de werkgroep breien 
voort, die wekelijks bijeen komt en 
kinderkleertjes maar ook winterkleding maakt. 

Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en pastoor Monninkhof hoorden 
ook over stichting Fajikunda. Deze steunt projecten in Gambia, waar 
gehandicapten kaarsen en schoenen maken. Dankzij dit werk en de 
bijbehorende inkomsten krijgen ze eigenwaarde en kunnen ze een 
menswaardig bestaan leiden. Verder vertelden de Lourdeswerkgroep, 
de bezoekgroep en de Parochiële Caritas Instelling (PCI) over hun 
werkzaamheden. 
Kardinaal Eijk was onder de indruk: “Al die inzet en tijd is fantastisch, 
daarvoor zijn we u zeer dankbaar. Door de liefde van de diaconie in 
de praktijk een gezicht te geven, levert u een grote bijdrage aan het 
uitdragen van het Evangelie. Want we moeten niet alleen praten over 
liefde – de kern van het Evangelie – maar het ook doen.” 
________________________________________________________ 

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: 
Dinsdag  26 december       Kerstmiddag 

Zondag 28 januari             Nieuwjaarsborrel 
 

Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) gehouden 
in het parochiecentrum, aanvang 14.00 uur. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding  
stellen met de contactpersonen: 
Mini Gevers (5383560) of Truus Röring (5384738) 



 

 

Uitslag Quiz Vormselvoorbereiding  
 

Op 12 oktober had de Werkgroep Vormsel een bijeenkomst 
georganiseerd voor de vormelingen van Maria Vlucht in de Maria 
Geboortekerk in Losser. De verschillende werkgroepen, die in 
parochies belangrijk werk doen, hadden zich daar gepresenteerd.  
Zo werd het de vormelingen duidelijk dat er in de verschillende 
parochiegemeenschappen heel veel werk wordt verricht door 
vrijwilligers. 
Deze zorgen ervoor dat alle nodige parochieactiviteiten op tijd en op 
een goede manier worden verzorgd. De redactie van ’t Klöpke, het 
parochieblad van Losser, had d.m.v. van een PowerPoint-presentatie 
laten zien wat er allemaal moet gebeuren voor er een parochieblad bij 
de mensen in de bus ligt. Met een quizje kregen de vormelingen 
daarna de gelegenheid om te laten zien of ze de uitleg goed hadden 
begrepen en dat ze goed hadden opgelet. 
Uiteraard hadden velen alle antwoorden goed.  
Daaruit is als winnaar geloot Mirthe Krikke van de PAX Christischool 
in Overdinkel. Mirthe van harte gefeliciteerd. Zij heeft het cadeautje 
inmiddels ontvangen. 

Op zaterdag 20 januari 2018 is 
om 13.00 uur voor de Geloofsge-
meenschap Katholiek Losser en 
de Protestantse Gemeente Los-
ser het startmoment voor de ge-
zamenlijke actie Kerkbalans 2018. 
Om dit onder de aandacht van de 
mensen te brengen zullen op die 
dag vanaf 13.00 uur de klokken 
van alle kerken in Losser gedu-
rende ca 5 minuten luiden. 
In januari 2017 heeft dit voor de 
eerste keer op zeer indrukwek-
kende wijze plaatsgevonden, van-
daar dat wij hier graag een ver-
volg aan willen geven. 
Het inluiden van de actie Kerkba-
lans is voor de vele vrijwilligers 
het startsein om met de envelop-
pen voor de parochianen op pad 
te gaan, en deze later met hun 
toezegging weer op te halen. 
Het thema van de actie  

Kerkbalans 2018 – ook wel gezins
- of kerkbijdrage genoemd – is 
“geef voor je kerk”. 
Voor de kerk vormt dit de belang-
rijkste bron van inkomsten, waar-
uit alle kosten moeten worden 
betaald. Wij moeten er gezamen-
lijk aan werken dat onze kerk ook 
in de toekomst een ontmoetings-
plek kan blijven voor zowel oude-
ren als jongeren. 
Op dit moment vinden er gesprek-
ken met vertegenwoordigers van 
de Protestantse Gemeente Los-
ser plaats, waardoor wij u de defi-
nitieve opzet van dit evenement 
nog niet kunnen mededelen. 
Zodra dit bekend is zullen wij u 
hiervan op de hoogte brengen. 
Niettemin nodigen wij u alvast uit 
om bij het inluiden van de actie 
Kerkbalans 2018 aanwezig te zijn.                        
                               De locatieraad 

Inluiden actie Kerkbalans 2018 



 

 

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 24 januari verschijnt,  
uiterlijk 8 januari 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 van 25 december tot en met 5 januari gesloten 

 
 

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


  

 

 

 

HOOG UIT DE HEMEL 

 

 

 

Hoog uit de hemel in duizelende vaart 
tuimelde ’t Christuskind neer op de aard, 

zwart waren stad en land. 
Maria, de Moedermaagd, monter en kloek, 
ving ’t Kindje op in en sneeuwwitte doek. 

Het lachte en greep haar hand. 
 

De engelen ijlden omlaag van de schrik, 
maar het Kindje sliep en na een ogenblik 

weerklonk hun verheugd gezang. 
Zij hieven hun blijde liederen aan: 

of de wereld eindelijk op wilde staan 

want zij sliep al eeuwenlang. 
 

En ieder in Bethlehem zocht het gezin, 
de stal was propvol vol, er kon niemand meer in, 

het was een  zwaar gedrang. 
Er kwamen gasten van iedere stand, 

zelfs koningen, heel uit  het Morgenland. 
Zo’n reis duurt wel maandenlang 

 

Maar er kunnen er toch nog veel meer bij, 
overal uit stad en land, mensen zoals wij. 

Zie, dit is het beste uur. 
Voor het Kindje zijn armen en rijken gelijk, 

En allen belooft Het zijn hemelrijk, 
oneindig van licht en duur. 

 

Uit “Het jaar van de Heer”. 
Tirol, achttiende eeuw. 

 


