
  

 

Mei-juni-juli 2017       26
e
  jaargang nummer 2 



2 

 

’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, Diny Kienhuis  053-5384958 of  

Gerard Munsterman  053-5383849 

 

Inleverdata kopij in 2017: 

Uiterlijk: 3 juli, 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2017: 

19 jul, 20 sep, 18 okt, 22 nov, 20 dec 

 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een  

vervang(st)er te zorgen. 

Bezorgers/bezorgsters die om wat voor reden ook willen stoppen met het bezorgen 

van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contact-

persoon. 

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 

RK.Uitvaartvereniging Losser 
 

NOG GEEN LID? Kijk eens op de website: 

www.rkuvl.nl 

Colofon:  
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20 15-21 mei Pastor Rekveld    06-20874866 

21 22-28 mei Pastoor Monninkhof    06-22786151 

22 29 mei-4 juni Pastor Rekveld    06-20874866 

23 5-11 juni Pastoor Monninkhof    06-22786151 

24 12-18 juni Pastor Rekveld    06-20874866 

25 19-25 juni Pastoor Monninkhof    06-22786151 

26 26 juni-2 juli Pastor Rekveld    06-20874866 

27 3-9 juli Pastoor Monninkhof    06-22786151 

28 10-16 juli Pastor Rekveld    06-20874866 



4 

 

Pastorpraatje: Van donker naar licht 
 

W andelen is goed voor het lichaam, maar 

ook voor de geest: even de ziel laten 

bungelen. 

Het doel en de prestatie doen er minder toe. 

Des te meer: dat je op weg gaat, dat je onder 

weg bent en dat je uiteindelijk ook ergens 

aankomt. 

Eigenlijk doe je dat ook bij een pelgrimstocht, 

of bij het bidden van de kruisweg. In de kerk 

of in een processiepark. Wel beschouwd 

maken we als kerk ook meerdere tochten: we 

trekken in de veertigdagentijd met elkaar op; op weg naar Pasen. 

Maar dat is geen eindhalte. We gaan verder. De verhalen uit de eerste 

christengemeente in Jerusalem nemen ons mee. Tastend en zoekend 

wat bruikbaar is in ónze tijd. En we komen naar 50 dagen bij 

Hemelvaart en Pinksteren. 

Het is en blijft een tocht. Steeds weer verder. Tot waar naar toe....?? 

Ik heb al wat gelopen in verschillenden groepen en op diverse 

manieren. Meditatief, in stilte, pratend, discussierend, zingend, 

biddend. Vorig jaar heb ik iets nieuws uitgeprobeerd. Ik heb 

meegedaan met de nachtwandeling met Hemelvaart in parochie Maria 

Vlucht. Langs alle kerken van de parochie. Om ca 1 u startend in 

Lonneker, via Glanerbrug naar Overdinkel waar we om ca 5 bij 

Gerardus mochten schuilen. Tenslotte kwamen we om 7 uur in het 

Openluchttheater voor de dauwtrappersviering.  

Wat mij vooral trof: ... Het is heel bijzonder om met een hele groep in 

konvooi door het pikkedonker te lopen, in een betrekkelijke stilte. 

Maar tussen Glanerbrug en Overdinkel begon het te dagen... heel 

langzaam. Het donker werd minder donker. Langzaam waren er 

bomen te onderscheiden aan de horizon en heel langzaam kwam er 

verkleuring aan de hemel. En zo maar werd het licht: zachtroze, 

waterig geel tot helderwit. De lammetjes sprongen al in de mist aan 

de rand van de Dinkel. Een nieuwe dag brak aan: Hemelvaart. Ik 

voelde alsof alles bij mij van binnen fris gewassen was. Alsof mijn 

ogen vernieuwd waren en nieuwe kleuren binnen konden dringen. 

Blijkbaar laat het donker je anders gewaarworden, je andere zintuigen 

meespreken.  

Soms denk ik wel eens met alle rottigheid om ons heen -dicht bij en 

veraf-: laat onze ogen groeien, van donker naar licht. Dat Licht dat ons 
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Parochiële samenwerking RK Zuidoost Twente 
 
 

Aan de parochianen van de parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de 

Meerdere en St. Franciscus van Assisië. 

Beste Medegelovigen, 

S inds 1 september 2013 hebben wij als drie parochies één 

gezamenlijk pastoraal team. In de achterliggende periode is er 

hard gewerkt aan een gezamenlijk pastoraal beleid en het faciliteren 

van het team. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een 

bestuurscommissie waarin van elk parochiebestuur twee 

vertegenwoordigers zitting hebben en de pastoor namens het 

pastoraal team. 

Met ingang van 1 april 2017 zijn wij overeen gekomen dat de 

bestuurlijke en pastorale samenwerking – met goedkeuring van het 

Bisdom – vastgelegd is in een overeenkomst die vooralsnog geldt 

voor een periode van vier jaar. De parochies blijven hun 

zelfstandigheid behouden en mandateren de leden van de 

bestuurscommissie om afspraken te maken over gezamenlijk beleid. 

De achterliggende periode heeft geleerd dat ondanks de verschillen 

tussen de geloofsgemeenschappen er een meerwaarde zit in 

samenwerken. Willen wij de aanwezigheid van de RK 

geloofsgemeenschap naar de toekomst veilig stellen en zorgen dat 

komende generaties kennis kunnen blijven nemen van de boodschap 

van het Evangelie dan zullen we de krachten moeten bundelen. 

Vertrekpunt hierbij is: Wij willen een Kerk zijn die nabij is. Daarbij 

zullen we steeds meer een beroep doen op vrijwilligers en op u als 

parochiaan om te zorgen dat we de gemeenschap levend houden. De 

professionals – het pastoraal team – zal vanuit hun expertise ons 

hierbij ondersteunen. 

Wat zult u als parochiaan hiervan merken: 

 

Dat het aanbod van geloofsactiviteiten verbreed wordt door de 

bundeling van de kennis en expertise van het Pastoraal team; 

Dat de leden van het Pastoraal team hun expertise inzetten voor 

de drie parochies; 

Dat er per parochie een eerste aanspreekbare binnen het team is; 

Dat lokale activiteiten ook open gesteld worden voor de 

medegelovigen van de andere parochies; 

Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaarheid en 
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Pastoraal team en parochiebesturen hebben de overtuiging dat met 

deze stap een goede basis wordt gelegd voor het vitaal houden van de 

RK geloofsgemeenschap in Zuidoost Twente. 

Namens de bestuurscommissie RK Zuidoost Twente 

André Monninkhof, Pastoor 

André Leferink, voorzitter 

 
Zieken/Ouderendag Geloofsgemeenschap Katholiek Losser  
op 30 mei 2017 
De ziekendag/ouderendag wordt gehouden op dinsdag 30 mei a.s. 

Deze vindt plaats in het ontmoetingscentrum van De Losserhof. 

Deze dag is bestemd voor zieken, thuiszittenden en parochianen van 

80 jaar en ouder met hun partners. Zij zullen allen vooraf door leden 

van de werkgroep worden bezocht en ze kunnen 

zich dan door middel van de invulstrook 

opgeven. Als u niet bezocht wordt, kunt u 

contact opnemen met het parochiecentrum, tel. 

5381224. 

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen. 

Het thema van deze dag is: Omzien naar elkaar.                                                                              

De ontvangst is tussen 9.30 en 10.00 uur. 

We beginnen met een Eucharistieviering.  

‘s Middags is er een ontspanningsgedeelte met afsluitend een plechtig 

Lof met Ziekenzalving/Ziekenzegening. 

Evenals voorgaande jaren belooft het een fijne en gezellige dag te 

worden. 

We hopen u in grote getale te mogen begroeten en we wensen alle 

deelnemers een fijne en gezellige dag toe! 

Geachte lezer, 
 

Wij kinderen Meulenbroek-Engelen, hadden een mooie Paaskrans op 

het graf van onze ouders gelegd in het weekend van Palm Pasen. 

Helaas zijn er altijd mensen die niet van andermans spullen kunnen 

blijven, want tot onze ontsteltenis was de krans met Pasen verdwenen. 

Eerst dachten we nog dat hij misschien door de harde wind bij  een 

van de buurgraven was terecht gekomen maar helaas. 

Wij wensen degene die de krans heeft meegenomen veel plezier van 

de krans en hopen dat hij of zij met een fijn gevoel naar dat gestolen 
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Losserse missionarissen: Ter attentie ! 
 

In het weekend van 20-21 mei staan onze Losserse 

Missionarissen centraal in de vieringen van 

"Katholiek Losser", Overdinkel en in Oldenhove. 

De opbrengst van de collecte zal dat weekend zijn voor het werk van 

pater Gerard Bruns, Ton Mulderink en broeder Joris van der Zant.  

Als 35 jaar houdt de werkgroep "Losserse Missionarissen", een 

levendige band met "onze eigen mensen in de missie".  

 

Gerard Bruns (84 jaar) heeft geen eigen parochie meer, maar is vaste 

pastor in de Epalle gemeenschap in Honiara (Sal. eil.). Najaar 2016 is 

hij ernstig ziek geweest (tropische ziekte dengé-koorts) Daarvoor 

moest hij enkele weken naar het  ziekenhuis. Maar inmiddels is hij 

opgeknapt en weer volop aan het werk ! 

  

Ton Mulderink (85) : De post met Papua Nw. Guinea loopt traag en 

heel onregelmatig. Dus weinig informatie. 

Ook Ton assisteert in parochies. Als bekende pastor kent hij veel 

mensen en is hij bijzonder welkom in de verschillende 

geloofsgemeenschappen. 

 

Broeder Joris van der Zant (77 ) is nog steeds de stuwende kracht aan 

het hoofd van zijn dovencentrum in Aruligo (Sal. eil.) De studenten 

leren daar de doventaal en zo te communiceren, te studeren en te 

presteren ! Zo zijn er van daaruit handige coupeuses, kleermakers, 

timmerlui en metselaars terug gegaan naar hun dorp. 

Maar veel arme studenten en hun ouders kunnen het bescheiden 

schoolgeld niet zelf betalen. De "Stichting Broeder Joris" van familie 

en vrienden is daarbij een broodnodige steun ! En wij doen daar ook 

in mee ! 

Tot slot een stukje uit een brief van Gerard Bruns, najaar 2016 : "Ik 

ben veel dank verschuldigd aan zóveel mensen in de 

geloofsgemeenschap Maria Vlucht. Ik ben er in geboren, opgegroeid, 

gevormd en uitgezonden als missionaris, met blijvende steun door 

velen en op vele wijzen. 

Aan hen alle lof en dank ! Wij, ondanks alle veranderingen, die in en 

om ons heen plaatsgrijpen, blijven verenigd in de creatieve 

geest van hoop, leven en toekomst !" Aldus Gerard. 

Gelooft u daar ook in ? Wij wel ! 
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Vanuit de MOV: 

Vastenactie in Losser wederom groot succes: geweldige 
opbrengst 

De opbrengst van de Vastenactie bedroeg dit jaar ruim 12.000,-- euro. Deze 

betrokkenheid is hartverwarmend. De opbrengst werd mogelijk gemaakt 

door vele gulle gevers, collectanten, kinderen en leerkrachten van de scholen. 

Hartelijk dank namens de kinderen uit San Salvador. In deze vastentijd is er in 

de hele parochie Maria Vlucht door de MOV-groep veel aandacht besteed 

aan het project “Eilanden van hoop in San Salvador”. 

Er werd door maar liefst honderd collectanten gecollecteerd via de bekende 

vastenzakjes. Deze collectanten brachten en haalden de vastenzakjes op in 

heel Losser. Dit resulteerde in het enorme bedrag van ruim 8.500,-- euro. 

De leerkrachten van de katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel 

verdiepten zich in de problematiek van bendeoorlogen en extreme 

criminaliteit in San Salvador. Via het materiaal van de Vastenactie konden de 

kinderen met filmpjes en digitale werkbladen met het project aan de slag. 

Tevens werden er door de MOV groep gastlessen op de scholen verzorgd. 

De opbrengst van de scholen was meer dan 3.800,-- euro. Dit is een bedrag 

om trots op te zijn.  

De MOV groep zegt iedereen hartelijk dank voor dit geweldige resultaat.  

Ook dit jaar is gebleken: ‘samen maken we er meer van!’ 

Namens de MOV groep Losser/Overdinkel: 

Xaveria Sanders, Annemiek Koel, Michelle Heerink, Anita o.g. Beverborg en 

Anja Heerink 
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Taizéviering in Borne op 3 juni 
 

Z aterdag 3 juni vindt om 19.30 uur een 

Taizéviering plaats in de Protestantse kerk te 

Borne (Ouderkerkstraat 2). Deze viering zal qua 

vorm en duur sterk lijken op de manier waarop 

men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk 

de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een 

complete orde van dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we 

elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Er 

zullen verschillende mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij 

zijn van harte bereid hun ervaringen te delen. De viering is voorbereid 

door mensen uit Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk naar Taizé 

gaan. Iedereen is van harte welkom! Met een hartelijke groet van de 

organisatie: Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Hennie 

Marsman en Johan Meijer. 

NB: de aanvangstijd is voor deze ene keer niet 19.00 maar 19.30 uur. 

 

Oecumenische viering “Onder de open hemel” 
 
Onder de open hemel, zo willen we als kerken van Losser, Glanerbrug 

en Overdinkel op 25 juni samen een oecumenische kerkdienst vieren. 

De viering valt in het weekend van de Kerkennacht, een landelijk 

oecumenisch evenement waarbij kerken hun deuren open zetten. Dit 

jaar hebben de betrokken gemeenten en parochies besloten om, in 

plaats van hun deuren te openen, de deuren te sluiten en samen een 

viering te houden op het Oase-terrein, onder de open hemel. Dit is 

tegelijk ook het thema van de dienst. Alle gewone diensten in de 

betrokken parochies en kerken komen op 25 juni te vervallen. 

 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij 

een kopje koffie of thee. Het zou leuk zijn als iedereen iets lekkers 

voor bij de koffie of thee zou willen meenemen, zodat we dit met 

elkaar kunnen delen. Ook de kinderen zijn welkom, er is een 

schommel en een zandbak op het terrein aanwezig. 

Er zijn een aantal stoelen beschikbaar, maar als u in 

de gelegenheid bent, neem dan zelf een stoeltje mee.  

 

In verband met beperkte parkeergelegenheid wordt u 
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Van daaruit fietsen we dan gezamenlijk naar het Oase-terrein. De 

vertrektijden worden bekend gemaakt via de websites van de kerken. 

 

Mocht het weer zo slecht zijn, dat een dienst in de open lucht niet 

haalbaar is, dan zal via de websites van de betrokken kerken 

aangegeven worden wat de alternatieve locatie van de viering is. Dit 

zal zaterdag 24 juni vanaf ca. 10 uur op de websites staan. 

 

De oecumenische viering wordt op 25 juni om 10.30 uur gehouden 

op het Oase-terrein, Dinkelstraβe 24 te Gronau. Deze kerkdienst 

wordt georganiseerd door de Rooms-Katholieke parochie Maria 

Vlucht, de protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en 

Overdinkel, het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem en de 

oecumenische kerkentuin Oase. Het koor ‘Soulful Swinging Singers’ 

uit Epe/Gronau zal haar medewerking verlenen. Verdere informatie 

(bv. over de route naar het Oase-terrein) 

vindt u op de website van Maria Vlucht: 

https://www.mariavlucht.nl/  

 

 

 
 
 
Paasmorgen 
 
Afgelopen Paaszondag waren ongeveer 45 bezoekers ’s morgens in 

alle vroegte op het Oaseterrein om gezamenlijk in een sfeervolle 

omgeving het seizoen te openen. 

De Paasdienst met voorgangers uit beide landen langs de grens werd 

onder goede, frisse weersomstandigheden gevierd. Tijdens het lezen 

van teksten, zingen van paasliederen, een uitleg, prachtig orgelspel 

en zingende vogels werd het langzaam licht.  

 Prachtige wolkenpartijen en de opgaande zon bracht de mensen in 

vervoering. Niet het alledaagse lawaai maar de serene rust van de 

vroege Paasochtend met op de achtergrond de wereldse problemen 

geeft ons het gevoel dat het ook mooi kan zijn. 

Jongeren vanuit Glanerbrug zijn in het nachtelijk duister wandelend 

en discusierend naar de Oase getrokken om daar de paasmorgen te 

beleven bij de opgaande zon. 

https://www.mariavlucht.nl/
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Poetsengelen 
 

D onderdag voor Pasen was er de 

traditionele Paaslunch in het 

parochiecentrum van de parochie Maria Vlucht. 

Hiervoor nodigt het pastoraal team ieder jaar 

vanuit de geloofsgemeenschappen in onze 

parochie Maria Vlucht een bepaalde groep 

vrijwilligers uit. Dit keer was het de beurt aan de 

“poetsengelen”. In het parochiecentrum in 

Losser waren we samen met bijna vijftig 

personen. De grote zaal was goed gevuld. Iedereen was op haar of zijn 

“paasbest” gekleed, dat viel me meteen al op bij de begroeting. Dit 

past ook wel bij de taak, die de “poetsengelen” in onze kerken 

vervullen: alles is schoon en het blinkt, dat het een lieve lust is! 

Vroeger gebeurde dit nog met emmer en dweil en moesten de 

poetsengelen nog door de knieën. Maar ze zijn met de tijd mee 

gegaan! Tegenwoordig hebben ze vaak de beschikking over een dweil

- en poetsmachine! Maar toch, het werk moet wel gebeuren. En dit 

werk gebeurt allemaal achter de schermen, en geheel “pro deo”.  

Vele poetsengelen doen hun werk al decennia lang: twintig jaar, dertig 

jaar. Voor hen is de kerk als een tweede huis. Het voelt vertrouwd; en 

daarom moet het er ook netjes uitzien. Er waren overigens niet alleen 

vrouwelijke poetsengelen; maar er blijken ook mannen te zijn die de 

schrob-bezem en stoffer en blik ter hand nemen.  

In onze geloofsgemeenschappen gaat het dus om poetsengelen m/v. 

De “haarlemmerolie” is natuurlijk de gezelligheid, dat snapt u wel. 

Want na gedane arbeid (of ook tijdens de arbeid) is het goed “bij 

praten”. Beste poetsengelen, het was een eer om u op Witte 

Donderdag te hebben mogen ontvangen 

voor de Paaslunch.  

Namens alle parochianen van Maria 

Vlucht willen wij u hartelijk dankzeggen 

voor al uw goede werk.  

Vandaag hebben we u “opgehemeld”. 

Maar we hopen natuurlijk, dat u met 

beide benen op de grond zult blijven 

staan, en dat we u mogen blijven 
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Alle vieringen Maria Vlucht van 20 mei t/m 23 juli 
 

Verklaring afkortingen: 

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 

 
Maria Geboortekerk Losser  

Zo 21 mei 09.30 EV pater Kortstee Dameskoor 

    Collecte Losserse missionarissen 

Hemelvaart 

Do 25 mei 07.00 CV pastor Berbée Brilmansdennen, Excelsior 

Za 27 mei 19.00 GV werkgroep Dameskoor, Mariaviering 

Zo 28 mei 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 

Wo 31 mei 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 3 juni 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

 

Pinksteren 

Zo 4 juni 09.30 EV pater Korterik Caeciliakoor 

Wo 7 juni 09.30 EV pastoor Monninkhof  

Za 10 juni 19.00 GV pastor de Heus Samenzang 

    Thomasviering/ Slotviering 1e H. Commu-

nie 

Zo 11 juni 09.30 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 

Wo 14 juni 09.30 EV pastor Rekveld  

Zo 18 juni 09.30 EV pater van Balen Dameskoor 

Wo 21 juni 09.30 EV pastor Rekveld Dameskoor 

Zo 25 juni 10.30 OV pastoraal team Viering op Oaseterrein 

Wo 28 juni 09.30 CV pastor Berbée 

Vrij 30 juni 12.30 CV diaken Peters  Huwelijksviering  

    bruidspaar Kraus en van Veen 

Za 1 juli 16.00 GV pastor Berbée Kinderkerk in dagkapel 

  17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

Zo 2 juli 09.30 EV  

Wo 5 juli 09.30 EV pastoor Monninkhof  

Za 8 juli 19.00 GV pastor de Heus 

Zo 9 juli 09.30 EV 

Wo 12 juli 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 16 juli 09.30 EV 
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Overige vieringen binnen Maria Vlucht  

 

Jacobus Lonneker 

Za 20 mei 14.00 CV diaken Peters     Huwelijksviering  

    bruidspaar Ter Grote en Burink 

  19.00 CV werkgroep Op Toon 

Zo 28 mei 10.00 EV pater Korterik meezingviering Maria  

     Gemengd koor 

Pinksteren 

Za 3 juni 19.00 CV pastor Berbée Op Toon 

Wo 7 juni 09.00 EV pastor Rekveld 

Zo 11 juni 10.00 EV pater Korterik Gemengd koor 

Zo 18 juni 09.30 EV pastor Rekveld en pastor Berbée 

    1e H. Communie Liedwientjes 

Zo 25 juni 10.00 EV pater van Balen viering bij Jacobuskapel 

     Gemengd koor 

Za 1 juli 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering 

  19.00 CV pastor Berbée 

Wo 5 juli 09.00 EV pastor Rekveld 

Zo 9 juli 10.00 EV 

Za 15 juli 19.00 CV werkgroep 

Zo 23 juli 10.00 EV  Jacobusfeest 

 

Gerardus Majella Overdinkel 

Zo 21 mei 09.30 CV werkgroep Dames– en Herenkoor 

Za 27 mei 19.00 EV pastor Rekveld Samenzang 

Do 1 juni 09.30 EV pastor Rekveld  

Vrij 2 juni 18.30 EV pastor Rekveld Aanbidding 

Pinksteren 

Zo 4 juni 09.30 CV pastor Berbée Dames– en Herenkoor 

Ma 5 juni 09.30 EV pastor Rekveld Dames– en Herenkoor 

Do 8 juni 09.30 EV pastor Rekveld  

Za 10 juni 19.00 CV diaken Peters Dames– en Herenkoor 

Do 15 juni 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 18 juni 11.30 EV pastor Rekveld en pastor Berbée 

    1e H. Communie Kinderkoor 

Ma 19 juni 18.00 GV ouders gaan voor 

    Mariaviering Communicanten 
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Za 1 juli 15.00 GV pastor Rekveld Doopviering 

Zo 2 juli 09.30 CV pastor Berbée 

Do 6 juli 09.30 EV pastor Rekveld 

Vrij 7 juli 18.30 EV pastor Rekveld aanbidding 

Za 8 juli 19.00 EV 

Do 13 juli 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 16 juli 09.30 CV werkgroep 

Do 20 juli 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 22 juli 19.00 EV pastor Rekveld 
 
O. L. Vrouw Glanerbrug 

Zo 21 mei 11.30 EV pastoor Monninkhof en pastor de Heus 

    1e Heilige Communie, Kinderkoor 

Zo 28 mei 10.30 CV pastor Berbée Herenkoor 

Vrij 2 juni 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 

Pinksteren 

Za 3 juni 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering, Kinderkoor 

  19.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 

Zo 11 juni 10.30 CV diaken Peters Herenkoor 

Zo 18 juni 10.30 CV werkgroep Gezinsviering, Kinderkoor 

Za 1 juli 19.00 EV pastor Rekveld  

Vrij 7 juli 10.00 EV pastor Rekveld  

Zo 9 juli 10.30 EV 

Zo 16 juli 10.30 CV werkgroep 

Zo 23 juli 10.30 EV 
 
 

3 juni BOEDELDAG St. Martinus 
Het is al weer een half jaar geleden dat wij samen zijn gegaan als 

Katholiek Losser. Er is sindsdien het nodige gebeurd en ook bij St. 

Martinus hebben we niet stil gezeten. Beelden, gong en andere zaken 

hebben een plek gekregen in de H. Maria Geboortekerk. Na een 

grondige opruiming van kasten, schuur, kantoor en opbergruimtes 

hebben ook een aantal artikelen een herbestemming gekregen binnen 

de andere geloofsgemeenschappen van Maria Vlucht. Ook zijn een 

aantal dingen terug te vinden in Oldenhove. Nu zijn er nog steeds 

bruikbare spullen over, van theedoeken tot archiefkasten. Daarom 

organiseren wij op zaterdag 3 juni van 10.00 tot 13.00 uur een 

boedeldag voor alle parochianen en inwoners van Losser. Liturgische 

zaken zullen hier niet bij zijn aangezien die, in samenspraak met het 

bisdom, een herbestemming moeten krijgen. Wij hopen dat u allen 

komt kijken of er wat van uw gading bij is. 
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Kroniek Katholiek Losser 
  
Huwelijk 
Zaterdag 29 april zijn Aniek Schopman en Rob Damhuis getrouwd.  

Een hartelijke felicitatie voor dit bruidspaar. Wij wensen ze een mooie 

toekomst en veel geluk. 
 
Dopen 
Op zaterdag 1 april zijn Maud Sickman, Sophie Scharphof en Leauvey 

Winklaar gedoopt.  

Onze gelukwensen voor de dopelingen en de ouders. 
  
Overleden 
  
Koos Spölmink-Augustijn    1922 – 2017 

Koos (Jacoba) was een sterke vrouw, geboren en getogen in Losser. 

Ook een prachtige vrouw en vol zorg voor haar man en kinderen en 

later kleinkinderen. Ze genoot van haar omgeving, haar huis en haar 

tuin. Jarenlang zorgde zij voor haar twee kleindochters, die op hun 

beurt gek waren op hun oma en opa. En oma tot op het laatst 

verzorgen met kappen en nagels lakken. Na de dood van haar man 

Bernard moest ze uiteindelijk toch naar OLdenhove waar ze  veel 

gezelschap had. Ook veel bezoek van haar zoon en dochter. De 

laatste jaren ging ze langzaam achteruit. Maar de laatste weken ging 

het toch nog snel. Koos vond zelf dat ze een goed leven heeft gehad. 

Haar afscheidsviering op 30 maart was vol dankbaarheid, waarna zij is 

gecremeerd. 
 
Betsie Derksen    1932 – 2017 

Betsie groeide op in een liefdevol gezin en werd met normen en 

waarden opgevoed. 

Na haar schooltijd werd ze kleuterjuf en dat heeft ze vele jaren met 

plezier gedaan. Ze was een mensenmens en velen hebben daar dan 

ook leuke herinneringen aan. Veel vriendinnen had ze, waarmee ze 

regelmatig op stap ging. Een bijzondere band had ze met haar zus 

Ans, die koos voor het kloosterleven. 

Ook met Tonnie en Annie Breukers en hun kinderen ontstond er een 

bijzondere vriendschap. 

De laatste tijd werd ze, zoals ze zelf zei, een beetje gek in haar hoofd, 

maar met hulp van buurvrouw Riet , familie en mantelzorgers kon ze 

nog tot januari 2017 aan de Van Deinsestraat blijven wonen. 

Ze werd opgenomen in Gereia, waar ze op 26 maart heel vredig is 

ingeslapen.  
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Gerhard Hengelman    1936 – 2017 

Gerhard werd geboren aan de Broekhoekweg in Losser in een gezin 

van zeven kinderen. Hij was ruim 51 jaar getrouwd met Marietje Not-

kamp. Ze woonden aan de Tulpstraat en kregen één dochter, Sabine. 

Gerhard was heel erg nauwkeurig en leefde voor zijn werk als maga-

zijnmeester. 

Hij hield op zijn tijd van een gezellig feestje. Fietsen, tuinieren en voor-

al accordeonspelen waren zijn grote hobby’s. Circus Renz stond daar-

bij op de eerste plaats. Helaas ging zijn gezondheid achteruit en in 

2013 werd hij opgenomen in verpleeghuis Oldenhove afd. Oelermars 

2. Hijzelf en ook Marietje en Sabine waren vol lof over de aandacht en 

verzorging die hij daar kreeg.  

Na voorzien te zijn van de ziekenzalving is deze gelovige en liefdevolle 

man op 30 maart overleden. 

Toon Snippert    1933 – 2017 

Toon werd geboren aan de Oldenzaalsestraat  te Losser in een gezin 

met drie zussen en drie broers. In 1969 trouwde hij met Truus Riese-

wijk en ze kregen drie jongens. Jos, Stefan en Marc. Tot 2006 woonden 

ze in de Lutte. 

Later werd aan de Lutterstraat in Losser een nieuw thuis gebouwd.  

Hij was een man die het geloof op zijn eigen manier beleefde. In de 

kerk zocht hij zijn vaste plek en kon genieten van de Latijnse gezan-

gen. Een gelovige man die met verve de naam van Antonius droeg. 

Antonius van Padua was zijn grote voorbeeld.  

Hij genoot van zijn drie kleinkinderen. Manon, Teun en Anthony.  

Zijn gezondheid liet hem langzaam maar zeker in de steek.  

Net voor Pasen is hij onverwachts overleden. We hebben hem te rus-

ten gelegd op het kerkhof. 
 
Andries Even    1929 – 2017 

Andries Even is in Losser geboren als vierde in een gezin van 4 meisjes  

en 7 jongens. Na zijn lagere school wilde Andries graag meubelmaker 

worden. Hij zou een plek krijgen in de timmerwerkplaats van Van 

Heek, maar helaas toen hij daar binnen kwam was de plek aan een an-

der  

gegund. Hij moest toen als drosser gaan werken in de fabriek.  

In 1950 trouwde hij met Leida Droste. Ze kregen drie kinderen en later 

kwamen daar twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen bij.  
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Ans Kuipers-Alink    1948 – 2017 

Ans wordt geboren in Denekamp als oudste in een gezin van zes  

kinderen. Op jonge leeftijd leert ze Jan Kuipers kennen met wie ze in 

1971 trouwt. Ruim 45 jaren vindt ze haar geluk in haar gezin met Jan, 

Chantal en Martin, Maarten en Karin en haar vier kleinkinderen Tho-

mas, Daphne, Julian en Sanne. 

Haar carrière start in het onderwijs, maar later besluit ze om Jan bij te 

staan bij de administratie van Sylva Bouw. Haar grote maatschappelijke 

betrokkenheid blijkt uit het vele vrijwilligerswerk in de Martinusparo-

chie en op de Losserhof. 

Ans kent haar voor- en tegenspoed, maar veel tegenslagen zet ze om 

in optimisme en doorzettingsvermogen. Begin 2017 echter wordt ze 

ernstig ziek en uiteindelijk geeft ze in vrede haar leven uit handen op 

15 april j.l. 

We hebben Ans uitgedragen op zaterdag 22 april. 
 
Bennie ter Haar    1941 – 2017 

Bennie overleed op18 april jl. Zijn uitvaart was op 24 april jl. gevolgd 

door zijn crematie in Usselo. 

 In de kring van zijn familie en gezin was hij een belangrijke schakel.  

Zijn dienstbaarheid en zorgzaamheid stelden zijn kinderen in staat zich 

te ontwikkelen naar volwassenheid. Meer dan 50 jaar mocht hij samen 

zijn met zijn vrouw Truus. Door zijn beroep als militair moesten ze vaak 

verhuizen, maar in 2004 kwamen ze definitief terug naar Losser. Na het 

ontvangen van het sacrament van de zieken heeft Bennie in vertrou-

wen op de goede God zijn leven uit handen gegeven.  

We bidden, dat Bennie mag rusten in vrede en dat zijn vrouw, kin-

deren, schoonkinderen en kleinkinderen de kracht en de moed mogen 

vinden om samen op weg te blijven gaan. 

 
Vronie Scheffer-Olde Benneker    1954 – 2017 

Vronie is geboren in Losser. Ze groeide op met 2 broers en 2 zussen. 

Na de lagere school ging Vronie naar de huishoudschool en daarna is 

ze gaan werken bij Robson en later bij Wams. 

Ze trouwde met Martin Scheffer. 

Ze werd moeder van Roland, Patrick, Miranda en Arjan. 

Groot was het verdriet toen ze Patrick kort na zijn geboorte moesten 

missen. Er is hun weinig bespaard gebleven. Vorig  jaar verloren ze ook 

hun zoon Arjan, na een moedige maar oneerlijke strijd.  

Van haar kleinkinderen heeft ze met volle teugen genoten.  

Voor iedereen was er een plek aan tafel, voor iedereen een warm en  

liefdevol thuis. Op 20 april  is Vronie  overleden. Ze mocht slechts 62 

jaar worden. 
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Johanna Rikhof-Hekke    1923 – 2017 

Johanna trouwde met Bernard Rikhof en uit dit huwelijk werden vijf 

kinderen geboren. Ze was trots op haar grote gezin.  

Elke ochtend wanneer ze wakker werd, begon haar hersengymnastiek; 

Ze repeteerde alle namen van alle kinderen en kleinkinderen met part-

ners én achterkleinkinderen. 

Johanna was gastvrij en vrijgevig. Elke zondagochtend was het gezel-

lig druk in haar kleine huisje. Ze heeft haar 93e verjaardag, op de 

Tweede Kerstdag vorig jaar, nog gevierd met haar hele gezin.  

Ze zei vaak: “Het is goed zo, ik heb een mooi leven gehad en wil nu 

wel graag naar Bernard.” 

Na een val is ze twee dagen later op 23 april vredig ingeslapen.  

Ze is nu weer samen met Bernard. 

Op 28 april heeft haar uitvaart plaatsgevonden. De volgende dag  

hebben we haar begeleid naar het crematorium. 

 

 

Collecte voor de Parochiële Caritas Instelling PCI 

In het Klöpke van maart/april was er een artikel over de PCI. 

In de dauwtrappersviering tijdens Hemelvaart in het Openluchttheater 

Brilmansdennen zal er weer voor de PCI worden gecollecteerd.  

We hopen dat U deze collecte royaal zult steunen, zodat we als ge-

loofsgemeenschap kunnen blijven beantwoorden aan deze uitnodi-

ging van Jezus: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, dat 
heb je voor Mij ge-
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 Nieuws uit het Jongerenpastoraat 
Maria Vlucht 
 

Op 10 maart j.l was Gisela op bezoek bij 

een groep van 14 jongeren in het JP. 

Gisela ontwikkelde zich als hulpverlener 

in spirituele zin. Ze heeft haar 

gevoeligheid voor mensen en situaties 

een plek gegeven. Wilco, een van de vaders van onze jongeren 

herkende veel in haar levensverhaal. En wij als jongeren en 

begeleiders konden ons soms herkennen in een enkele situatie. Want 

soms weet je gewoon dat iets goed uitpakt! Soms voel je gewoon 

dat iemand hulp nodig heeft. Soms hoor “je in je hoofd’ wat je moet 

doen. Dat kennen we allemaal. In een open gesprek zonder 

zweverigheid werd gesproken over persoonlijke zaken. Er kwamen 

een paar goede tips.  

 

Wat moet je doen als je het moeilijk hebt? Dan kun je het beste stil 

worden en naar jezelf luisteren, en bidden. Je kunt een ouder, je 

familie of je vrienden om raad vragen. 

Belangrijk is dat je communiceert over wat je 

bezighoudt. Er zijn mensen die van je 

houden. Maar je kunt ook altijd bij HEM 

terecht want “God is altijd online”.  

 

 

Op 24 maart gingen we op bezoek bij de 

burgemeester van Losser, Dhr. Michael 

Sijbom. Hij ontving ons met zijn negenen in 

zijn werkkamer. Met hem hebben we 

gesproken over onze veiligheid.  

Hij heeft in zijn portefeuille “openbare orde en veiligheid.”   

Wat doet de gemeente, de burgemeester voor de openbare orde en 

onze veiligheid? Wat kunnen wij doen? Het was een interessant 

gesprek in een ontspannen sfeer. De conclusie is dat de wereld sterk 

aan het veranderen is, veiligheid niet te garanderen is. We kunnen 

allemaal alert blijven, niet naïef zijn. Hoe je dat kunt doen, zonder 

bang te worden, is ook besproken. De burgemeester gaf enkele 
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Nieuws uit het jongerenpastoraat Maria Vlucht. 
Breek er eens uit..! 
Op 1 april is een groep van 30 jongeren en begeleiders naar het 

Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Veenhuizen het 

gevangenis –dorp. (nog steeds staat daar een gevangenis) Je komt er 

van alles te weten over de geschiedenis van het gevangeniswezen: 

van lijfstraffen tot eenzame opsluiting in een cel (Rode Pannen). We 

mochten ook zien hoe het verloopt als iemand tegenwoordig een 

strafbaar feit heeft gepleegd en hoe het er in het huis van bewaring 

en de hedendaagse bajes aan toegaat. Ook heeft een ex-

gedetineerde (40 jaar) ons zijn verhaal verteld en mochten we hem 

alles vragen. Het was bijzonder indrukwekkend hoe hij als jongeman 

in een ‘gang’ terecht kwam.  

Een ‘gang’ is een soort van vriendengroep die elkaar allerlei beloftes 

doet: alles in het teken van de groep,  opkomen en vechten tegen 

onrecht. Zijn ‘gang’ was in Den Haag actief en beheerste op een 

gegeven moment heel zijn leven. Het liep uit de hand waardoor hij in 

de gevangenis terecht kwam.  Door zijn verhaal zaten tips verweven: 

vertel altijd alles aan je ouders, volg je eigen gevoel over wat je moet 

doen, groepsdruk is vernietigend. Een vriendengroep is goed maar 

uiteindelijk gaat het om jou! 

In de pauze werd druk gediscussieerd over recht en onrecht, over “of 

straffen helpt’ , over ‘hoe het zo verkon komen’ , over ‘de rol van de 

ouders’ , over ‘kan dat ook in Losser –Overdinkel of Glanerbrug 

gebeuren?’  

Enkele uitspraken van de jongeren die dit hebben meegemaakt: 

Het was super interessant, je weet nu iets meer over hoe het kan 

gaan. 

De Rode Pannen (de isoleerafdeling binnen de gevangenis) : Hoe 

maak je iemand gek!  

Het kan overal gebeuren. Spannend. 

Die martelwerktuigen, niet normaal! 

Wat knap dat de ex-gedetineerde zijn verhaal aan ons 

kon vertellen.  

Je kunt dus wel weer op het goede pad terecht 

komen, maar je houdt een strafblad! 

Om half vier vertrok de bus weer naar Twente. Op de 
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  Nachtwandeling Hemelvaart 25 mei, herinnering 
 

We starten om 1.30 uur in Lonneker. Vandaar naar Glanerbrug, via 

Overdinkel naar Losser. Lonneker  vertrek 1.30 uur 

Glanerbrug aankomst 2.45 uur  vertrek 3.30 uur 

Overdinkel aankomst 4.45 uur vertrek 5.30 uur 

Losser aankomst 6.15 uur vertrek 6.45 uur 

(deze tijden zijn bij benadering) 

Paul Elferink 

Opgave per mail: secretariaat@mariavlucht.nl. of 

elferink.p@planet.nl of telefonisch : 06-51251359 

——————————————————————————————- 

 
E-mailadres voor inzenden van kopij: 
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het 
volgende nummer dat op  

19 juli verschijnt,  
uiterlijk 3 juli inleveren/inzenden!!  
 
 
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 eerste helft van het jaar 2017 

ziet er als volgt uit: 

 

Zondag 28 mei                             Spellenmiddag 

Zondag 25 juni                              Sluiting eerste helft 2017 met 

diner 

 

Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) gehouden 

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


22 

 

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 

. Ziekenbezoek. 

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pas-

tor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatie-

secretariaat  (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 parochi-

anen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pas-

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 19 juli verschijnt,  
uiterlijk 3 juli inleveren/inzenden!!  
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 ’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 jrenard@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 fraan-

huis@frcalculatie.nl 

Lid:  Frank van Hees 06-10547997 heesjes2@gmail.com 

Lid: Frans Koel 053-5382154 fhb.koel@kpnmail.nl 

Lid: Sander Severt 053-4308650 s.d.severt@kpnmail.nl 
 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Hennie Mekkelholt 053-5385812 

Henk Wigbels  053-5384396 
 

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:  Riet Spekreijse 053-5382885  rietjespekreijse@gmail.com 

www.mariavlucht.nl  

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
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Aartsbisschop Romero (1917-1980) ontwikkelde zich tot 

een charismatische leider, die de toenemende 

onderdrukking van de Salvadoraanse bevolking door de 

junta scherp veroordeelde. Zijn preek was wekelijks via de 

radio te beluisteren en zijn woorden klonken tot in alle uithoeken 

van het land. 

Op 24 maart 1980 werd hij doodgeschoten terwijl hij de mis las, maar 

zijn geest is nog altijd springlevend in El Salvador. Overal hangt zijn 

portret, overal spreken mensen over hem als gids, als voorbeeld.  

Op 23 mei 2015 volgde de zaligverklaring door paus Franciscus;. De 

paus noemde Mgr. Romero een man 'die bouwde aan vrede met de 

kracht van de liefde'.  

 

Uit een gebed van Oscar Romero 

 

Vrede 

 

Vrede is niet een product van  

   terreur of angst, 

Vrede is niet de rust die heerst 

   op het kerkhof, 

Vrede is dynamisch, 

Vrede is gul en onbaatzuchtig, 

Het is rechtschapen en ligt in 

   ieders taak. 

 


