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Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht     
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Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Margot Dijkman 06-38903999  m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 
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Zorg hebben om…… 

 

De oktobermaand, Mariamaand ligt weer achter ons en daarmee ook 
de 105de Gerardus bedevaart in Overdinkel. Het thema was: ‘Wat 
brengt ons samen’. Ondanks het mindere weer mochten we ervaren 
dat het wederom vele pelgrims samen bracht. Maar ook de vele, een 
kleine 100 vrijwilligers, in de voorbereiding.  
We naderen het einde van het kerkelijk jaar. In november zijn we 
begonnen met herdenken en gedenken van hen die in onze kerk heilig 
genoemd worden. Op 1 november, Allerheiligen en op 2 november, 
Allerzielen van hen die voor ons veel betekend hebben in ons leven 
en voor ons als het ware ‘heilig’ zijn geweest in het leven van alle dag.  
 

Zij die wij mogen aanroepen in onze noden van het leven en zij die 
zorg voor ons droegen als ouders, broers en zussen, als een partner 
en hoe verdrietig ook hen die nog zorg nodig hadden, kinderen. 
Hierbij moet ik denken aan de uitspraak van een onlangs overleden 
burgemeester: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’.  
Zorg hebben om. Zorg hebben om de schepping. Zorg voor mensen 
dichtbij en veraf. Het zijn die thema’s die ons mensen bezig houden. 
Hoe geven wij die ‘zorg om’ door in de kerk, onze 
geloofsgemeenschappen en in de wereld, onze stad, dorp, de plek 
waar we wonen en werken?  
Het evangelie, de goede en blijde boodschap wil en kan ons hierin 
een hulp zijn. In het evangelie van de laatste zondag in het kerkelijk 
jaar mogen wij dit horen. Op het hoogfeest van Christus Koning. Op 
26 november wordt ons dit voor gehouden: zorg hebben om, of zoals 
die Koning dat zegt: “Alles wat jullie voor de minsten der mijnen 
hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan”. Zorg hebben om 
elkaar om de kerk en wereld mag ons uitnodigen om een open hart en 
ogen te hebben. Dat wij delend in elkaars vreugde, maar ook in de 
pijn, het verdriet van alle dag wegen vinden. Wegen van hoop en 
nabijheid, van liefde en vrede. Van 
gerechtigheid.  
 

Want ik had zorg en aandacht nodig en jullie 
hebben mij dat gegeven.  
                                                                           
Pastor Willy Rekveld 



 

 

JP heeft 12 Pastafaristen. 
 

Op 3 november waren 8 jongeren en 4 begeleiders 
(later 5) bij elkaar in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk. Bij binnenkomst werden ze 
welkom geheten door het vliegend 
spaghettimonster.  
Dat is het opperwezen van de kerk.  

De overtuiging: voor vrijheid voor iedereen. 
Het pastafarisme is dus een overtuiging. De 
leden heten pastafari. Hun leefregels noemen 
ze ‘liever nietjes…!’ en de officiële beëindiging 
van een bijeenkomst is: “pasta”.  
Het vergiet is het meest bijzondere voorwerp, 
dat zetten de pastafari op hun hoofd om het 

spaghettimonster blij te maken.  
Je begrijpt het was een hilarisch begin van de avond. De eerste 
bijeenkomst bestond uiteraard uit het samen spaghetti eten gevolgd 
door een lekker toetje. De ‘Liever nietjes. ”werden nog een beetje 
aangescherpt en toen “Pasta!”  
Voorbeeld van een ‘Liever nietje’: Ik heb liever niet dat je bij een 
ander dingen doet die je niet bij jezelf wilt laten gebeuren. 
 

Op de ronde tafel lag een strook waarop stond: ‘DE ZAKEN DIE ONS 
RAKEN’. Iedereen kreeg de opdracht om er een blaadje bij te leggen 
met een bijzondere ZAAK erop. We spraken over Anne Faber, over 
een overleden opa, over een fataal ongeluk van een vriend en over  
#me too. Het zijn duidelijk deze zaken die deze  jongeren raken. 
 

Aan de volgende tafel kwamen we 
allemaal creatief in actie. De 
opdracht luidde: maak een 
moodboard met de dingen die voor 
jou HEILIG zijn. We waren er 
gezellig een uurtje druk mee en de 
resultaten zijn dan ook heel mooi 
geworden. Humor, vakantie, jezelf 
mogen zijn, familie en vrienden, huisdieren, fietsen, een goede sfeer 
op school en op het werk. Dat zijn de belangrijkste  ‘heilige’ zaken.  
De tekst op die moodboard: Iedereen is mooi zoals hij is.  
Het was een geslaagde avond. Pasta! 



 

 

                                              
                                          Korte terugblik op het oogstfeest  
 

 

Zondag 8 oktober was het een geweldige dag voor de Oase. 
Prachtig weer, een mooie oecumenische dienst met een schitterend 
zingende dominee. 
Bijbelteksten, waarin de talenten van mensen werden besproken, 
mooie liederen in twee talen. Een opdracht voor allen, die aanwezig 
waren op het Oaseterrein, werd ons meegegeven. 
Kraampjes, die bezet werden door een imker met verschillende 
korven. Zijn huisvlijt kreeg veel aandacht. Ook de kramen met 
producten uit tuin en veld deden goede zaken. Veelal voor een goed 
doel. De hulpverleners van Kongokreis hebben veel personen aan 
warme sokken geholpen voor de komende wintertijd. Een hout- en 
papierkunstenaar had mooie artikelen voor de komende kersttijd in de 
verkoop. Bij de leemoven was het een drukte van belang, brood, vers 
geperst appelsap en daarna op naar de lunch. Van de pannenkoeken 
in allerlei soorten werd heerlijk gesmuld. De soep was net als andere 
jaren weer heerlijk. Op het terras van de blokhut met koffie en thee en 
zelfgebakken Kuchen was het ook de hele dag druk. 
De afwasploeg had de hele dag werk en zorgde voor een 
schoonblijvend servies. Rond drie uur trad het Chor Aghatissimo op 
met vlotte liederen. Ook zij konden zich verheugen op een grote 
groep aandachtige luisteraars.  
De dag was een mooie afsluiting van het zomerseizoen op het 
Oaseterrein. 
Op zondag 3 december 's middags om 15.00 uur zien we elkaar 
tijdens het Adventstreffen in de PKN kerk in Glanerbrug. 
Lieve mensen; dank voor alle medewerking, de interessante 
gesprekken en de vele soorten van hulp in het afgelopen jaar. 
 

Hartelijke groet van het 
Oaseteam 

Namens hen  
Carlien Oldekamp 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leven met Verlies bijeenkomsten in 2017/2018 

 

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je 
moet een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase 
na het verlies. Iedereen die een dierbare heeft verloren nodigen we 
uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens de 
bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je 
steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan 
elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt.  
Een gevoel van verbondenheid of misschien herkenning kan 
ontstaan, verbondenheid met je zelf en met je omgeving. 
 

Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat iedereen 
welkom is, of je wel of geen geloof hebt of wat je geloof is. 
We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de 
pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk: O. L. Vrouwestraat 6,  
7557 HX  Hengelo. We beginnen om 14.00 uur met een korte 
inleiding. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.  
De volgende data: 24 november 2017, 18 december 2017,  
19 januari 2018, 16 februari 2018 en 16 maart 2018. 
Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor 
kiezen om naar één of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het 
thema je aanspreekt. 
Voor meer informatie: telefoonnr. 074-2662487 en op internet: 
www.kcwo.nl 

http://www.kcwo.nl


 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de MOV: Adventsactie 2017 
 

Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke 
Jordaanoever  
 

De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. De 
politieke situatie maakt het leven voor de Palestijnse bewoners erg 
zwaar. Een van de problemen is de ongezonde huisvesting van de 
allerarmsten, waaronder veel alleenstaande moeders met kinderen. 
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wil ze helpen hun 
huizen op te knappen. 
 

Werkloosheid en armoede  
De werkloosheid neemt snel toe en de gezinsinkomens van de 
Palestijnse huishoudens zijn onvoorstelbaar laag. In de Westelijke 
Jordaanoever is 22,4 % van de mensen werkloos. De meerderheid 
van de huishoudens leeft in armoede. In Oost-Jeruzalem leeft 
bijvoorbeeld 85% van de kinderen onder de armoedegrens. 
Palestijnse gezinnen zijn doorgaans groot en het gezinshoofd is vaak 
werkloos. Eenoudergezinnen zijn nog kwetsbaarder, meestal is hier 
de vader afwezig. Slechts 20% van de vrouwen heeft werk, dat is 
een van de laagste percentages ter wereld. 
 

Ongezonde woonomstandigheden  
Dit project wil de leefomstandigheden van de allerarmste gezinnen 
verbeteren door hun woningen op te knappen. Deze gezinnen 
moeten hun schamele inkomen besteden aan basisbehoeften als 
voedsel, water, schoolgeld en gezondheidszorg. Middelen om hun 
veelal geïmproviseerde huizen te onderhouden hebben ze dus niet. 
Sanitaire voorzieningen ontbreken en er is sprake van zaken als 
lekkage, schimmelvorming en gevaarlijke elektrische leidingen. 
Hierdoor ontstaat een onveilig en ongezond leefklimaat. Deze 
omstandigheden zijn extra slecht voor baby’s en opgroeiende 
kinderen. Deze kinderen hebben vaker last van 
ademhalingsproblemen, infecties en psychische problemen dan 
andere kinderen van hun leeftijd.  



 

 

Bovendien lopen ze grote kans om 
voortijdig school te verlaten. Dan liggen 
drugs- en alcoholmisbruik op de loer, 
waardoor de kinderen net als hun ouders 
in werkloosheid en armoede belanden. 
 

Werkgelegenheid voor lokale arbeiders  
Tijdens dit driejarige project worden 
jaarlijks 15 à 20 huisjes opgeknapt. 
Daarbij worden zoveel mogelijk werkloze 
arbeiders en plaatselijke aannemers uit 
Bethlehem en Oost-Jeruzalem 
ingeschakeld. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden 
aangeschaft bij plaatselijke leveranciers en transportbedrijven. Het 
werken met lokale mensen en bedrijven stimuleert de lokale 
economie. Dat komt weer ten goede aan de kinderen en hun 
moeders, want het genereert in elk geval tijdelijk een hoger 
gezinsinkomen. 
 

Met dit project wordt de toekomst van veel kansarme kinderen in de 
Westelijke Jordaanoever in positieve zin beïnvloed. 
 

In het weekend van 9 en 10 december wordt er in de kerken van 
Maria Vlucht aandacht besteed aan dit project. Tevens zal er een 
speciale collecte voor de Adventsactie gehouden worden. 
 

De verkoop van derdewereldartikelen in Losser, 
Overdinkel en Glanerbrug vindt ook plaats in het 
weekend van 9 en 10 december. De MOV-groep 
heet u van harte welkom bij de stand met lekkere en mooie dingen 
van de wereldwinkel. 

 

——————————————————————————————— 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
Wilt u kopij voor het volgende nummer dat  
op 20 december verschijnt,  
uiterlijk 4 december inleveren/inzenden!!  



 

 

Herijken 

Vlak voordat ik dit schrijf, ben ik – op de vroege ochtend – gebeld 
naar aanleiding van een overlijden en voor een bediening. De dochter 
van de overledene heb ik op weg kunnen helpen voor wat betreft de 
regeling van de uitvaart van haar vader. De bediening (sacrament van 
de zieken) moest met spoed gebeuren. Maar ook dit heb ik kunnen 
redden. 

Dit doet me denken aan de bisdomdag van gisteren, woensdag  
8 november. Er was een ontmoetingsdag voor de pastores, werkzaam 
in ons bisdom. In de H. Mis, waarmee we deze dag begonnen, 
preekte de Kardinaal over ‘herijken’. Hiermee doelt hij op het ‘herijken’ 
van ons leven. Soms gebeuren er onverwachte dingen. En dan 
moeten we opnieuw onze ‘koers’ bepalen. Juist dan lijkt het me 
belangrijk, dat je kunt terugvallen op vaste waarden in je leven. In dit 
soort omstandigheden blijken de ‘bronnen’, waaruit we leven, ons een 
bepaald houvast te geven. Vanuit gelovig perspectief, aldus de 
Kardinaal, horen tot deze ‘bronnen’: onze relatie tot Christus en ook 
onze verbondenheid met onze naasten. Zij vormen een ‘netwerk’, zij 
voelen als een ‘mantel om ons heen geslagen’, ook als het ‘buiten’ 
‘koud’ is. 

Ook de nabestaanden van de meneer, die is overleden ; en 
familieleden en vrienden van de mevrouw, die ik mocht bedienen, 
zullen hun leven gaan ‘herijken’. Maar als gedoopte en gevormde 
mensen staan wij evenzeer voor de uitdaging om ons leven telkens 
weer opnieuw te bezien in het licht van ons geloof, dat ons lief en 
dierbaar is. Dat Christus dan voor ons mag zijn: de Weg, de Waarheid 
en het Leven; de Bron waaruit wij telkens weer putten. 

Pastoor André Monninkhof 



 

 

Huis van Spiritualiteit 

Woensdag 29 november  

een lezing met als titel: God in de kring van de goden 

Emeritus studentenpastor, Jan de Jongh, pleit in zijn  boek “God in de 
kring van de Goden” voor een theologie, waarin de ervaring van 
mensen een centrale plek krijgt. In de gangbare theologie is er weinig 
ruimte voor grote levensvragen, waar mensen mee te maken krijgen. 
Het tragische lot, zoals het verlies van een kind, heeft nauwelijks een 
plek. In zijn boek gaat hij hierop in.  

De lezing is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp en begint 
om 19.30 uur 

Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee) 
 

Woensdag 13 december: 

symbolisch bloemschikken rond de advent. 

Hanneke Wassink en Ria Westerhof zullen deze avond samen met u 
vormgeven. Onder hun leiding maakt u een symbolisch 
adventsbloemstuk. Houdt u ook van bloemen en bent u graag creatief 
bezig? Dan is dit wellicht iets voor u?  

Het bloemschikken is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 
en begint om 19.30 uur 

De kosten van deze avond zijn € 15,00 (inclusief koffie / thee, 
bloemen en materialen). 

Opgave is gewenst i.v.m. de inkoop van 
materialen. 

secretariaat@lumenchristi.nl 



 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 25 nov t/m 26 dec 

Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 
 

Maria Geboortekerk Losser  
Za 25 nov 19.00 GV werkgroep 

Zo 26 nov 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 
Wo 29 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 2 dec 17.00 GV pastor Berbée Doopviering, Dameskoor 
Zo 3 dec 09.30 EV pastor Kortstee  Caeciliakoor 
Wo 6 dec 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Za 9 dec 19.00 GV pastor de Heus Samenzang 

   Adventsactie en verkoop derdewereldartikelen 

Zo 10 dec 09.30 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 
   Adventsactie en verkoop derdewereldartikelen 

Wo 13 dec 09.30 EV pastor Rekveld 

Do 14 dec 19.00 GV pastor Berbée Dameskoor 
   Viering Zij Actief en KVG 

Zo 17 dec 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor 
  15.00 Kerstconcert 
Wo 20 dec09.30 CV pastor Berbée Dameskoor 
   Kerstviering 

Za 23 dec 19.00 EV pastor Rekveld Samenzang 

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 
 

Jacobus Lonneker 
Zo 26 nov 10.00 EV pater Korterik Gemengd koor 
Za 2 dec 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering 

Zo 3 dec 10.00 EV pater van Balen Schola cantorum 

Wo 6 dec 09.00 EV pastor Rekveld 

Zo 10 dec 10.00 EV vicaris Cornelissen Gemengd koor 
   Adventsactie 

Za 16 dec 19.00 CV werkgroep Adventsamenzang 

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 



 

 

 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 25 nov 19.00 CV pastor Berbée Dynamique 

Do 30 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Vrij 1 dec 18.30 EV pastor Rekveld aanbidding 

Zo 3 dec 09.30 CV pastor Berbée Dames– en Herenkoor 
Do 7 dec 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 9 dec 19.00 EV pastoor Monninkhof Dames– en Herenkoor 
   Adventsactie en verkoop derdewereldartikelen 

Do 14 dec 09.30 EV pastor Rekveld 

  14.00 CV werkgroep  

   Kerstviering KBO Dames– en Herenkoor 
Za 16 dec 19.00 CV werkgroep 

   Gezinsviering Kinderkoor 
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 
 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Zo 26 nov 10.30 CV pastor Berbée Vivace 

Vrij 1 dec 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Za 2 dec 19.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 10 dec 10.30 EV pater Korterik Herenkoor 
   Adventsactie en verkoop derdewereldartikelen  

Zo 17 dec 10.30 CV werkgroep Dameskoor 
  15.30 Kerstconcert 
Wo 20 dec  EV pastor Rekveld  

   Viering Ziekenbezoekgroep 

Kerstavond: 
Zo 24 dec 17.00 EV pastor Rekveld  

   Gezinsviering Kinderkoor 
  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 

 



 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Dopen 

Op zaterdag 30 september is  
Sepp Rijnbeek gedoopt.  
Lynthe Elshoff heeft het doopsel mogen 
ontvangen op zaterdag 4 november.  
De hartelijke gelukwensen voor de 
dopelingen en hun ouders. 
 

Overleden 
 

Annie Hollink-Niemeyer     1927—2017 

Annie Niemeijer is geboren in Zuid-Lutte. Ze ging in Losser naar 
school. Na de schoolperiode ging ze thuis werken bij haar ouders en 
daarna in de textiel. Annie leerde Joop Hollink kennen en ze 
trouwden in 1959. Ze gingen op de boerderij van Joop wonen.  
Ze hadden een gemengd bedrijf, maar daarnaast een 
kippenvermeerderingsbedrijf. Annie was erg sociaal en gastvrij,  
koffie is zo gezet met iets lekkers erbij. 
Graag ging ze op vakantie met Joop. Er zijn heel wat kampeer-
vakanties geweest in binnen- en buitenland. 
De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk door de vele 
ziektes. Plotseling is Annie overleden en op 5 oktober was ze voor 
het laatst in ons midden tijdens haar uitvaartplechtigheid, waarna de 
crematie plaatsvond in Usselo. 
 

Els ten Brake-Telgenkamp     1946—2017 

Els werd geboren in Oldenzaal. Ze groeide op in een harmonieus en 
groot gezin. Op 25 augustus 1972 trouwde ze met Gerard. Na de 
ULO-opleiding ging zij werken bij de firma Stork tot ze de zorg voor 
haar kinderen, Ilse en Maureen, belangrijker vond. Veel vreugde 
bracht haar de geboorte van haar kleinkind Jinthe. Actief zijn was 
haar op het lijf geschreven. Zij zette zich in voor de Zonnebloem, 
R.T.V. Losser -Oldenzaal, V.V.V. Losser, W.M.O-raad, Vrouwenraad, 
Seniorenraad, Radio-T.V. Losser en het radiowerk op de Losserhof. 
Voor al dat vrijwilligerswerk is zij in 2009 koninklijk onderscheiden.  
Afgelopen juli kreeg Els te horen dat ze ongeneeslijk ziek was.  
Op 25 augustus is op bescheiden wijze nog het 45-jarig huwelijk van 
Els en Gerard gevierd. Op vrijdagavond 29 september is Els 
onverwacht opgenomen in het ziekenhuis.  
Hier is ze op zaterdag 30 september in het bijzijn van haar man en 
kinderen vredig overleden. 



 

 

Marietje Bossink-Niemeijer     1942—2017 

Marietje is geboren aan de Veldmatenweg. Ze trouwde met Bennie 
Bossink. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren, Roy, René en 
Marian. Ze was een toegewijde moeder, die altijd het beste wilde voor 
haar kinderen. Rechtvaardigheid stond daarbij voorop. Oppassen op 
de kleinkinderen deed ze graag. Marietje heeft helaas veel 
tegenslagen gekend. Het overlijden van Bennie in 2009, haar steun en 
toeverlaat. Maar ook haar gezondheid was niet optimaal. Haar 
wilskracht bracht haar er telkens weer bovenop en heeft ze de laatste 
jaren wel genoten. Met de regiotaxi trok ze erop uit. Kaarten en 
monopoly spelen deed ze veel met de kleinkinderen. Op 2 oktober 
ging het niet meer en is ze in het bijzijn van de drie kinderen in alle 
rust in het ziekenhuis overleden. 
 

Gerard Aveskamp     1924—2017 

Gerard is geboren in Overdinkel. Hij was het vijfde kind in het gezin. 
Gerard groeide op op de boerderij. Na de lagere school ging hij naar 
de landbouwschool. Zijn droom was om zelf een boerderij te hebben. 
In 1960 kwam hij Katharina tegen. In haar vond hij een vrouw, die het 
vak van de boerderij kende. In 1962 trouwden zij. Door de geboorte 
van Francis en Gerard begonnen de jaren van zorg voor de kinderen. 
In de jaren zeventig zag hij dat de locatie niet voldoende ruimte had 
om door te ontwikkelen. Na het ruilen van gronden kon hij in 1981 een 
nieuw bedrijf stichten aan de Glanerbrugdijk. Een zeer droevige 
gebeurtenis was het overlijden van Katharina. Vorig jaar oktober kwam 
Gerard ten val en had hij veel meer zorg nodig. Hij begreep niet alles 
meer, maar je kon zien dat hij genoot. Op 9 oktober 2017 is hij rustig 
ingeslapen. 
 

Bernard Hollander     1931—2017 

Bernard was een lieve zorgzame vader en opa en gek op zijn 
kleinkinderen. Hij werkte zijn hele leven bij Stork in Hengelo. Hij stak 
elke dag kaarsjes aan voor zijn vrouw Annie. Hij voetbalde tot op hoge 
leeftijd bij de voetbalclub in Glane. Hij heeft wel 15 auto’s versleten. Hij 
ging vaak met de kleinkinderen naar de kinderboerderij bij de 
Losserhof. Hij was heel snel tevreden. Hij was gek op carnaval. Hij 
lustte niet veel, maar een braadworstje ging er altijd wel in. Hij was dol 
op fietsen, Java was één van zijn vaste routes. Hij werd de 
Burgemeester van de Voswinkel genoemd. Hij stond voor iedereen 
klaar. En iedere avond zei hij: “Ik goa noar mien Hanna”. Daar is hij 
nu, bie zien Hanna. 



 

 

Truus ten Bos-Wargers     1934—2017 

Truus werd geboren in huize “De Borg” te Beuningen. Ze was de 
derde in de rij van 6 kinderen, die het boswachtersgezin telde. 
Opgewekt en positief stond ze in het leven. Het gezin betekende alles 
voor haar en haar grenzeloze liefde kon ze kwijt bij haar man Gerhard 
en haar 4 kinderen Theo, José, Marlene en Rita. 
Ze werd de trotse oma van 7 kleinkinderen en omi van 6 
achterkleinkinderen. 
Met het overlijden van Gerhard in 2013 had ze het zwaar, maar 
samen met haar kinderen wist ze dit verlies te dragen. Na een 
herseninfarct op 30 april werd Truus opgenomen. De laatste tijd 
genoot ze een liefdevolle verzorging op Gereia, waar ze op 8 oktober 
in het bijzijn van haar geliefde kinderen vredig is ingeslapen. 
 

Joop Slot     1932—2017 

Joop werd geboren op 23 april 1932 in een gezin van vijf kinderen.  
Hij ging naar de ambachtsschool en werd opgeleid tot timmerman.  
In 1952 werd Joop lid van Excelsior. Hij was meer dan 65 jaar lid en 
Excelsior heeft hem gewaardeerd met het erelidmaatschap.  
In 1953 leerde hij Marie Tiecke kennen en uit dit huwelijk werden 
Wilma en Martin geboren. Trots was hij op zijn klein- en 
achterkleinkinderen. Toen zijn lichamelijke gesteldheid het niet meer 
toeliet om zijn beroep voort te zetten heeft hij veel vrijwilligerswerk 
gedaan. In onze kerk was hij actief als acoliet en collectant en hielp hij 
bij het onderhoud op het kerkhof. Joop brak 30 september zijn heup 
en zijn gezondheid ging snel achteruit. Op 18 oktober is Joop vredig 
ingeslapen. 
 

Fini Wilke-Villhaber     1940—2017 

Ze werd geboren in Oldenzaal. Ze leerde Arnold Wilke kennen en in 
1964 gaven ze elkaar het jawoord in de Plechelmusbasiliek. Toen in 
1965 Angelique doodgeboren werd gaf dat onnoemlijk veel verdriet. 
Het gezin verhuisde naar Losser en daar werden drie jongens en een 
meisje geboren. Later werd de familie uitgebreid met elf kleinkinderen. 
Genoten heeft Fini van de vele vakanties, vroeger naar de Harskamp 
en later naar Zwitserland, Oostenrijk, Israël en Rome, waar ze oog in 
oog stonden met de Paus. Helaas ging haar gezondheid door COPD 
de laatste jaren steeds verder achteruit. Na vele ziekenhuisopnames 
was haar lichaam op. Ze kon en wilde niet meer verder. In alle rust is 
deze lieve vrouw, in het bijzijn van haar geliefden, op 19 oktober 
rustig ingeslapen. 



 

 

Anny Wijlens-te Riet     1934—2017 

Anny werd geboren in Bornerbroek. Ze trouwde met Marinus Wijlens. 
Ze woonden in Losser en kregen twee kinderen: Myriam en René. 
Levenslustig, gastvrij, betrokken en begaan met het leven van andere 
mensen, sportief, ondernemend, reizend, een sterke wil om te leven, 
zijn woorden die Anny typeren. 
48 jaar was ze lid en een lange tijd ook voorzitster van het dameskoor 
van de Maria Geboorteparochie. 
Van 1979 tot 1999 werkte ze als begeleidster busvervoer van 
kinderen met een verstandelijke beperking: ze bouwde een diepe 
band op met "haar" kinderen, hun ouders en de Losserhof. 
Door haar gastvrijheid leerde ze aartsbisschop Polycarpus en  
Pater Sait van de Syrisch Orthodoxe Kerk kennen.  
Zij gingen mee voor in haar uitvaartdienst op 1 november nadat ze op 
25 oktober was overleden. 
 

Leny Goossen-Stroink      1942—2017 

Leny werd geboren in Oldenzaal en trouwde met Bennie Goossen. 
Ze kregen vier kinderen, waar later zes kleinkinderen bijkwamen.  
In 2006 kwam haar man te overlijden. Dit was een zware slag voor 
Leny. Maar ze pakte de draad weer op, had veel sociale contacten. 
Met name met haar zus Suze had ze een zeer hechte band. Een 
terrasje pikken, het lidmaatschap van de VNKV en de ouderenbond, 
toneel, bingo en dagtochtjes met de bus. Ze genoot van dat alles. 
Leny had een speciale verering voor Maria. Ogenschijnlijk had ze een 
redelijke gezondheid. Haar overlijden op 1 november, zittend op de 
bank, gewikkeld in een warme deken, kwam dan ook wel zeer 
onverwacht.  
Op 7 november hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats 
bij haar man Bennie. 
 



 

 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
Wilt u kopij voor het volgende nummer, dat  
op 20 december verschijnt,  
uiterlijk 4 december inleveren/inzenden!!  

De kas-klokken zwiegt 
 

Het Brookduo voor de vierde keer in Losser 
 

Schrijver Gert-Jan Oplaat uit Markelo heeft voor 
2017 een nieuw verhaal geschreven met de titel  
‘De Kas-klokken zwiegt!’, een prachtige 
streekroman over het wel en wee van 
boerenfamilies vol van tradities, cultuur en waarden. 
Het verhaal neemt u mee naar het jaar 1953, het 
jaar van de watersnoodramp, waarin het leven van 
de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en dat van de Maarkelse 
boerenfamilie Heelkamp centraal staan. Klaas Heelkamp raakt 
smoorverliefd op de wulpse Maria Roelands. Zij heeft een ‘voorkind’ 
en zij wordt daardoor met de nek aangekeken. 
 

Na de Ramp worden veel inwoners van Zeeland, waaronder de 
familie Roelands en dominee Risseeuw, als évacués in Markelo 
opgevangen. Op de boerderij van de familie Heelkamp komt de 
waarheid langzaam maar zeker aan het licht, de waarheid over het 
‘voorkind’ van Maria … . 
Totdat met Kerst 1953 de ‘Kas-klokken zwiegt.’ 
Ook deze keer leest Gert-Jan Oplaat voor en zingt hij samen met 
Hennie Hijink verschillende kerstliederen.  
 

Datum:             dinsdag 19 december 2017 

Tijd:                 20.00 uur 
Plaats:             Protestantse kerk Losser 
Entreeprijs:    € 7,50 (inclusief consumptie) 
Reserveren:    bij Wilma ten Bolscher (tel 053 538 3152) 
 

De belangstelling voor de optredens van het Brookduo is altijd erg 
groot en het aantal plaatsen in de kerk is beperkt.  
Denkt u eraan, tijdig kaarten te bestellen? 



 

 

Herplaatsing van het grote altaarkruis van de St. Martinus 

Tijdens de Thomasviering op 11 november 2017 vond de herplaatsing 
plaats van het grote altaarkruis van de St. Martinuskerk in de H. Maria 
Geboortekerk. Veel mensen waren speciaal voor deze gelegenheid 
gekomen. Herman Boek en Jos Morsink noemden de herplaatsing een 
grote stap bij het samengaan naar heel Katholiek Losser. Hartelijk 
dank aan al die mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busreis Plechelmusparochie en Hofkerk in Oldenzaal 
Luthertentoonstelling Utrecht 
donderdag 14 december 2017, vertrek 09.30 uur vanaf de Mariakerk 

 

In het kader van 500 jaar Reformatie organiseren de Hofkerk en de 
Plechelmusparochie een ‘oecumenische busreis’ naar het Museum 
Catharijneconvent te Utrecht waar we de tentoonstelling Luther gaan 
bekijken. Op deze dag gaan we op zoek naar de voor velen onbekende man 
achter 500 jaar Reformatie en kunnen we een nieuw licht zien schijnen op het 
enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.  
 

De kosten zijn 35 euro per persoon, (betalen bij de bus). 
Hier zit dus de busreis, een inleiding en de entree voor het museum in, plus 
een kop koffie of thee in de bus en tijdens de inleiding. 
Er moeten minimaal 30 mensen mee om uit de kosten te komen. 
S.v.p. vóór 29 november je aanmelden bij:  
pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl 
 

Neem svp je museumjaarkaart of bankgiroloterijpas mee i.v.m. korting! 



 

 

Kerstconcert 
Ook dit jaar vindt er in de Heilige Maria 
Geboortekerk het traditionele kerstconcert plaats. 
 

Dit vindt plaats op zondag 17 december om  
15.00 uur en duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. 
 

 

 

Muziekvereniging Excelsior, het Martinikoor, het 
St. Caeciliakoor en het koor Cantica Nova geven hun medewerking 
aan dit kerstconcert. 
 

Sinds 1973 vindt het Kerstconcert plaats in Losser. De eerste 
uitvoering was in de Heilige Maria Geboortekerk . 
Bovengenoemde muziekvereniging en de 3 koren kwamen toen bij 
elkaar om dit te organiseren. 
De 3 koren stonden in die tijd onder leiding van Frits Rörink en omdat 
hij in die jaren bijna dagelijks in de kerk te vinden was kon het e.e.a. 
snel worden geregeld. 
In de loop van de nu bijna 44 jaar hebben ook regelmatig gastkoren 
en kinderkoren deelgenomen aan deze concerten . 
Tot voor enkele jaren was ook Vivace een vast onderdeel van deze 
concerten en werd om en om het concert in de Sint Martinuskerk en 
Heilige Maria Geboortekerk gehouden. 
Een onderdeel dat na een aantal jaren is toegevoegd is dat enkele 
algemene kerstliederen worden gezongen. Deze kunnen door de 
bezoekers worden meegezongen om in de kerstsfeer te komen. 
Vaste onderdelen daarvan zijn onder meer Stille Nacht en als slotlied 
het Ere zij God. 
 

Voor de deelnemende koren en 
muziekvereniging is het kerstconcert een 
goede gelegenheid om hun muzikale kunnen 
aan een breed publiek te presenteren. De 
muziek die wordt gebracht is van hoog niveau 
en staat in het teken van de kersttijd. 
 

Dit concert is vrij toegankelijk maar er wordt 
wel een vrijwillige bijdrage gevraagd om de 
kosten te dekken. 



 

 

 Opgave Eerste Heilige Communie 

 

De weken na de herfstvakantie bezoeken 
pastores Frank de Heus en Carla Berbée een 
aantal groepen vier van de katholieke 
basisscholen in onze dorpen om kinderen te 
vertellen over de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief 
mee naar huis met een uitnodiging om zich op te 
geven voor de vieringen.  
De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de 
parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of 
dochter opgeven tot uiterlijk 1 december.  
Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal 
secretariaat.  
De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond  
8 januari in Losser en Glanerbrug, op dinsdagavond 9 januari in 
Lonneker en op donderdagavond 11 januari Overdinkel.  
Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder 
‘sacramenten’. We zien er naar uit onze kinderen een mooie 
geloofservaring mee te geven. 
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie Maria Vlucht, 
Pastoraal werkers: Frank de Heus en Carla Berbée 

—————————————————————————————————
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 voor de tweede helft van het jaar 2017 ziet er als 
volgt uit: 
Zondag 26 november Bingo 

Dinsdag  26 december        Kerstmiddag 

 

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) 

mailto:communie@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.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 20 december verschijnt,  
uiterlijk 4 december 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 
 

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


  

 

 

 

Advent 
 

De donkere tijd van het jaar, 
veelal de tijd van overdenkingen 

of althans het zoeken er naar. 
 

Met veel of weinig bedenkingen 

iedere week het ontsteken 

van een nieuw licht 
 

Met alle bezinning en verlossing 

op het Kerstfeest gericht. 
 


