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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 2017: 
Uiterlijk: 6 nov, 4 dec 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2017: 
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 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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De sleutel dragen 

 

In het evangelie lezen we, in de week dat ik schrijf, over Petrus die de 
sleutels gegeven wordt van Gods rijk. Hij krijgt er zeggenschap mee 
over wie er binnen mogen en voor wie de deur gesloten blijft. Wij 
dragen ook sleutels. 
 

Juist in deze week komt in verschillende gesprekken de vraag ter 
sprake hoe deuren open en gesloten kunnen zijn in onze parochies. 
De ene keer in de teleurstelling die het geeft als je niet de sleutel krijgt 
tot de ruimtes waar je een activiteit hebt, maar afhankelijk bent van 
iemand die de deur voor je opent. Iemand die eigenlijk vindt dat jij er 
niet welkom bent.  
 

De andere keer met de vraag hoe we de deur kunnen openen van 
mensen die eenzaam zijn opdat we contact met hen kunnen maken 
en laten weten dat ze deel zijn van onze gemeenschap en wij er voor 
hen willen zijn. 
 

In een derde gesprek kwam de vraag boven hoe we de deuren van 
de kerk kunnen openen voor jonge mensen. Wat vraagt dat van ons, 
die de sleutel in handen hebben van die deuren? Willen we hen wel 
binnen laten met het risico dat ze anders dan wij denken of willen? Of 
mogen ze alleen onder voorwaarden binnenkomen? Wat is onze 
agenda als we de deur openen? 

 

En in een vierde gesprek spraken we over hoe waardevol de dames 
en heren zijn, die mensen ontvangen in onze parochieruimtes. Hun 
gastvrije houding is vaak de sleutel voor een goede sfeer en kan de 
juiste toon zetten ook bij bijeenkomsten rond moeilijke onderwerpen. 
 

Sleuteldrager zijn is een verantwoordelijkheid. Hoe we de sleutels 
dragen, wie we wel en niet 
binnenlaten, het zegt iets over hoe we 
gemeenschap zijn. We kunnen er een 
wereld van verschil mee maken. 
 

                                                                         
Pastor Margot Dijkman 

 



 

 

Dankbaarheid als grondtoon 

Misschien vinden we dankbaarheid een beetje een ‘raar’ woord. We 
hebben het zo goed, dat we wel eens uit het oog verliezen, dat niet 
alles, dat we ontvangen, vanzelfsprekend is. 

Toch zijn er veel dingen om 
dankbaar voor te zijn. Wanneer 
ik ’s morgens bid, dank ik God 
voor het licht van de nieuwe 
dag, maar ook voor de lekkere 
bruine boterham, die ik mocht 
eten. Een goed ontbijt is immers 
niet voor ieder de gewoonste 
zaak van de wereld. Denkt u 
maar eens aan al die gezinnen, 
die in de rij staan bij de 
voedselbank en maar 
mondjesmaat te eten hebben; 
en aan de honger wereldwijd. We mogen danken: voor alle goeds, dat 
ons ten deel valt; en voor het geluk, dat we mogen kennen. 

Echter: soms vinden we het ook wel eens lastig, om dankbaar te zijn. 
Zeker in tegenspoed valt het niet altijd mee, om ook de positieve 
kanten te blijven zien. Maar toch zijn er mensen, die dat kunnen. Zo 
las ik onlangs een artikel over het ontstaan van het lied: “Dankt, dankt 
nu allen God”. Dit lied, dat we in onze kerken vaak zingen, is 
geschreven door de Duitse pastoor Martin Rinkhart, in 1636. Het is 
dan oorlog, en de bevolking lijdt niet alleen onder het oorlogsgeweld, 
maar ook door honger en ziekte. Te midden van alle rampspoed 
schrijft hij dit lied. Hiermee wil hij God danken. Hij heeft het gevoel, dat 
God hem helpt om de nood van mensen zoveel mogelijk te lenigen. 

Volgens mij begrijpt deze pastoor, dat dankbaarheid voortkomt uit 
liefde tot God, en niet afhangt van de omstandigheden. Dat 
dankbaarheid ook in ons leven de boventoon mag blijven voeren. 

                                                                   Pastoor André Monninkhof 

Zie ook: “Elisabethbode”, 22 september 2017, p. 15  
(artikel van Drs. Els J. van Dijk). 

 



 

 

Verhuizen 

 

Als je verhuist en je verlaat je 
woning dan neem je natuurlijk 
allerlei spulletjes mee die je nog 
kunt gebruiken en waaraan je 
verknocht bent. 
Toen eind vorig jaar onze 
Martinus in het huwelijk trad met 
Maria en introk in de aanzienlijk 
grotere woning van Maria konden 
vele “spullen” van het interieur  
meegenomen en geplaatst 
worden. Mooie dingen waren het 
die over huisden, dingen die voor 
Martinus altijd veel hadden 
betekend en die zijn woning een  
eigen gezicht hadden gegeven  
en die min of meer prominent 
aanwezig waren geweest. 
 

Na nogal wat zoekwerk, passen 
en meten en het nodige overleg 
met zijn geliefde partner is 
nagenoeg alles op zijn plaats 
beland en hebben de 
meegenomen dingen een 
uitstekend onderkomen en plaats 
gekregen. 
Zo kon een vleugel in het huis, of 
te wel de huiskapel prachtig 
worden opgeknapt. Een mozaïek 
tabernakel met kruis, een 
kruiswegstatie en een gong (een 
granaathuls), afkomstig van 
Martinus’ bouwheer Driever sieren 
de dagkapel . 
En wat te denken van de grote 
samenkomstruimte of te wel de 
kerkruimte. Het fraaie mariabeeld, 
gesitueerd tussen de voormalige  
biechtstoelen, de houten beelden 
van Maria-Vlucht en de Goede 

Herder, die zijn toch stuk voor 
stuk een aandenken, die voor 
Martinus en de zijnen  
karakteristieke en dierbare 
herinneringen oproepen. 
  
Zelfs het grote kruis krijgt nog een 
plek in de nieuwe woning als 
algehele afronding van de 
verhuizing. (zie pagina 17) 
Al met al mogen Martinus en de 
zijnen zich gelukkig prijzen met 
het noodgedwongen huwelijk. 
 

Zeker in immaterieel opzicht mag 
gesproken worden van een 
geslaagde verhuizing, waarbij 
men is beland in een locatie die 
men herkent en waarin iedereen, 
afkomstig zowel van huize 
Martinus als ook van Maria, zich 
best thuis kan voelen. 
 

Met nog wat meer inspanning van 
allerlei kanten kunnen we ook 
wennen en werken aan 
gevoelens, handelen en 
gewoonten die er gelden en 
spelen in beide families. Dan 
kunnen we spreken van een echte 
Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser. 
                                     Frans Koel 



 

 

Leef je uit! 
 

De openingsbijeenkomst van JP Losser-New Spirit, JP4you2 
Glanerbrug en JOIN US Denekamp SAMEN op 22 september j.l. mag 
met 37 jongeren en 8 begeleiders uit de verschillende plaatsen een 
succes genoemd worden. Iedereen verzamelde zich bij de eigen kerk 
en vertrok op de fiets of in auto’s naar BOUNZ in Enschede.  
We werden ontvangen door Quinten en Tara, de Bounzmasters. 
Nadat we het jaarthema 2017 – 2018 hadden gehoord werden de 
BOUNZregels uitgelegd en konden de jongeren gaan springen. Ze 
konden zich helemaal UITLEVEN ! Ze speelden Dodgeball met z’n 
allen en dat was heel gaaf.  
Er zijn foto’s gemaakt. Kijk maar in de app’s of op de websites  
www.mariavlucht.nl en www.lumenchristi.nl 
“Wanneer is de volgende keer?”, werd mij gevraagd. Mijn antwoord:  
“Het wordt vervolgd,  als we TIJD VAN LEVEN krijgen !” 
 

                                                                                         Ans te Lintelo. 
 

Aankondiging collecte Willibrordzondag 

 

Op zondag 5 november a.s. is het weer 
Willibrordzondag. We staan dan stil bij de 
eerste geloofsverkondiger in onze streken, 
en zijn betekenis ook in de huidige tijd.  
 

In het kader van deze Willibrordzondag zal 
er in de vieringen in het weekend van  
4 en 5 november a.s. worden gecollecteerd 
voor het werk van de “Katholieke 
Vereniging voor Oecumene – Athanasius 
en Willibrord”.  
 

Deze vereniging bevordert door middel van 
publicaties, dienstverlening en vorming de 
oecumenische samenwerking.  
 

Meer informatie vind U op 
www.oecumene.nl  

http://www.mariavlucht.nl
http://www.lumenchristi.nl


 

 

Carlo van den Beld 40 jaar kerkmusicus  

 

Zondag 10 september 2017 vierden we in de H. Maria Geboortekerk 
dat organist en dirigent Carlo van den Beld van ons Caeciliakoor  
40 jaar in dienst is als kerkmusicus. 
De eerste 20 jaar daarvan werkte hij voor de kerken H. Geest en de 
Mariakerk in Enschede. Vanaf 1986 kreeg hij het Dameskoor in 

Losser onder zijn hoede en vanaf 1997 het 
Caeciliakoor van Losser.  
Carlo van den Beld is behalve dirigent van 
meerdere koren ook muziekleraar en heeft 
een muziekstudio aan huis. 
 

Tijdens de viering werd hij met zijn 
echtgenote en zoon toegesproken door de 
voorzitter van onze locatieraad en pastoor 
Monninkhof en ontving hij een 
onderscheiding in goud van de NSGV, de 
vereniging voor kerkmuziek van het bisdom, 
en een oorkonde.  
Na afloop was er gelegenheid tot feliciteren 

bij een kopje koffie. 
Namens het Caeciliakoor en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
hartelijk dank voor alle inzet en van harte gefeliciteerd! 
 

Welke weg kies jij?” 

 

Zaterdag 21 oktober om 19.00 uur vragen we elkaar  
“Welke weg kies jij?” 
In het weekend van de H. Gerardus is er een viering in de kerk in 
Overdinkel met dit thema. Net als de H. Gerardus kiezen we in deze 
viering letterlijk allemaal onze eigen weg. 
Het jubilerende koor Dynamique verzorgt de zang met verbindende 
teksten. 
Carla Berbée, pastoraal werkster, gaat voor in deze alternatieve 
viering, bestemd voor jong en ouder. 
Er wordt een routeboekje gemaakt. En u gaat zeker niet met lege 
handen naar huis.  
Na afloop is er gelegenheid om even na te praten onder het genot 
van een kopje koffie, thee of een glas frisdrank.  
Iedereen is van harte welkom.  
 



 

 

Feestelijke thomasviering over St. Martinus 

 

In de thomasviering op zaterdag 11 november 
19.00 uur in de H. Maria Geboortekerk is 
iedereen, jong en oud(er), van harte welkom om 
met heel veel lichtjes en lampionnen dit feest te 
beleven en te vieren. Het kinderkoor uit 
Overdinkel zal zeker ook het traditionele Sint 
Maartenlied zingen. We starten met het verhaal 
van St. Martinus. Dan volgt de “Heilige Chaos” 
met verschillende activiteiten voor iedereen met 
o.a. een stiltehoek, een PowerPoint, een 
gesprek, lampionnen maken en de presentatie van een ‘Goed Doel’. 
Het karakteristieke grote kruis van de voormalige St. Martinuskerk 
aan de Kloppenstraat is dan inmiddels geplaatst in de H. Maria 
Geboortekerk en wordt feestelijk onthuld. Tot slot is er een rondgang 
met de lampionnen.  
 

St. Martinus in Losser. 
 

Wij kennen hem ook als Sint Maarten. En als je bv. Maartje, Martijn, 
Martine, of Mart heet heb je net als Sint Maarten extra feest op  
11 november. Alle andere mensen mogen natuurlijk ook feestvieren! 
Op deze dag mag je met een lampion langs de huizen gaan en een 
liedje zingen en krijg je iets lekkers. Je hoopt dat de mensen net zo 
aardig zijn als Sint Maarten en zomaar wat geven.  
 

Martinus stierf in het jaar 397 en werd heilig verklaard en als 
voorbeeld gesteld aan alle christenen.  
 

De oudste kerk in Losser was de St. Martinuskerk, waarvan de “Oude 
Toren ” nog over is. Zelfs in de ramen van de H. Maria Geboortekerk 
vind je het verhaal van St. Martinus. Later is de ‘nieuwe kerk’ opnieuw 
naar St. Martinus genoemd.  

                                                                                        
Thomas en co. 



 

 

Hallo allemaal! 

Afgelopen zaterdag zijn wij met de misdienaars op een misdienaars 
uitje naar Slagharen geweest. Ik zal jullie vertellen hoe onze dag eruit 
zag. We werden zaterdagochtend rond kwart over 9 opgehaald in een 
busje en reden naar Slagharen toe. Het was ongeveer een uurtje 
rijden dus dat was niet zo heel lang. 

Toen we aankwamen in het park aten we even een broodje en 
dronken we wat, maar gingen al snel naar de zweefmolen. Dit was 
voor de kleinere echt helemaal geweldig, zelf vond ik het ook leuk. 

Nadat we in de zweefmolen waren geweest gingen we naar de vrije 
val, dat is een rij met stoelen die eerst 40 meter omhoog gaan en dan 
naar beneden vallen. Dit was voor mij de eerste keer dat ik hierin 
ging. Toen we in de rij stonden begonnen we te tellen hoelang die in 
de lucht bleef voor die naar beneden viel, dit was ongeveer 15 
seconden als die helemaal omhoog was. Toen we erin zaten en 
omhoog gingen bleek dit heel anders te zijn, je kon wel voelen 
wanneer de haken die de stoelen omhoog halen los lieten. Dus zo 
kon je ongeveer weten wanneer je viel. Toen die los liet en we naar 
beneden vielen moest ik gillen en duurde het vallen langer dan 
gedacht. Toen ik eruit kwam had ik echt zo’n kick, ik vond het echt 
super gaaf. 

Na de vrije val gingen we in een achtbaan, toen de achtbaan eraan 
kwam begon het hartstikke hard te regenen maar dit hielt ons niet 
tegen! We waren best nat nadat we de achtbaan uitkwamen dus 
deden we onze regen capejes aan. 

Daarna zijn we naar een soort wildwater baan 
gegaan die het leven in het wilde westen 
uitbeeldde. Hierna zijn de grotere in een groot 
schip dat heen en weer ging geweest en 
gingen de kleinere in een reuzenrat. 

Later zijn we met de stoeltjes die over het park 
heen gaan naar de andere kant van het park 
gegaan en hebben we in de monorail een 
rondje over het park gemaakt. 

 



 

 

We hebben in de muziek hal even gegeten en wat gedronken en zijn 
we naar de 4D film gegaan, The good, The bad and A horse. De film 
ging over een cowboy, the Good, die een dief, The bad, die op de 
trein was gesprongen, wou pakken. Daarbij had hij de hulp van een 
paard nodig, het paard had hier helemaal geen zin in en stribbelde 
dus erg tegen. Het bleek dat het paard van appels hield dus maakten 
ze een overeenkomst. Als het paard de cowboy hielp, mocht hij alle 
appels op de trein hebben, dus stemde hij uiteindelijk in. Na wat 
problemen onderweg kwamen ze bij de trein en versloegen ze hem. 
Toen de film was afgelopen gingen we in een soort van lift met uitzicht 
over het hele park. 

Hierna zijn we weggegaan en zijn we naar een pannenkoeken huis 
gegaan. Ik had graag nog in de nieuwe achtbaan, The Gold Rush, 
gewild maar het regende zo hard dat ik dat niet deed. 

Bij het pannenkoekenhuis 
bestelden we vooraf een mandje 
met stokbrood en sommigen wat 
soep. Ik had een kaas-spek 
pannenkoek besteld, die was heel 
lekker maar ook heel dik. Zo dik 
dat ik hem niet 
niet op kreeg! Ik zat zo vol dat ik 
zelfs geen plek meer had voor 
een toetje. Nadat iedereen het 
eten ophad, was het al tijd om 
naar huis te gaan. 

Ik heb een hele leuke dag gehad 
en heb de regen het niet laten 
verpesten! 

Ik wil iedereen die mee is gegaan 
bedanken voor de leuke dag, 
maar ik wil ook iedereen die wat 
geld heeft gegeven bij de collecte voor het misdienaars uitje heel erg 
bedanken! Want zonder jullie was deze leuke dag misschien wel niet 
zo leuk geweest! 

                                                               Groetjes, Daniëlle Heidkamp  



 

 

Wellicht is het u 
geheel ontgaan, 
maar het is dit 
jaar Lutherjaar. 
Luther niet van 
Martin Luther 
King, de dominee 
uit de Verenigde 

Staten, die het in de jaren zestig 
opnam voor gelijke rechten voor 
zwarte medeburgers, maar van 
Maarten Luther uit Duitsland. 
Deze Maarten, zo gaat het 
verhaal in ieder geval, sloeg op 31 
oktober 1517, de dag voor 
Allerheiligen, met hamer en 
spijker een stuk papier met 95 
stellingen tegen de aflatenpraktijk 
van de almachtige Rooms-

katholieke kerk aan de deur van 
de Slotkerk in Wittenberg. 
Maarten was een gestudeerd 
man. Hij was professor aan de 
nog jonge universiteit van 
Wittenberg en oogappel van 
keurvorst Frederik de Wijze. Daar 
zou hij later nog veel plezier van 
hebben. De bescherming van 
Frederik hield hem in leven, toen 
de Paus hem excommuniceerde 
en de keizer hem vogelvrij 
verklaarde. Maar toen was de 
hele zaak al ontploft. Wat Maarten 
die 31e oktober deed was niet 
ongewoon. Universitaire docenten 
bevestigden stellingen aan de 
poort van de kerk om daar met 
anderen over te discussiëren. 
Door een samenloop van 
omstandigheden liep het nu 
anders. Achteraf gezien 
markeerde het ophangen van de 
stellingen het begin van de 

Reformatie en het ontstaan van 
de Protestantse kerk. Inmiddels 
dus 500 jaar geleden. De intentie 
van Maarten was echter anders. 
Hij wilde de kerk van binnenuit 
hervormen en dacht aanvankelijk 
zelfs de paus op zijn hand te 
hebben. Dat was naïef. Door 
tegenstanders werd hij 
onderschat. Hij was een 
onbekende professor uit een 
afgelegen stadje uit de provincie. 
Ondanks dat kon iets kleins tot 
iets groots uitgroeien. 
Afgelopen mei ben ik met 
parochianen, gemeenteleden en 
ds. Bob Wijnbergen uit 
Haaksbergen en omgeving de 
plekken wezen bezoeken, waar 
Maartens leven zich heeft 
afgespeeld. We leerden hem 
kennen als een bewogen mens. 
Hij was zeer gedreven, koppig, 
geen systematisch theoloog, maar 
een Godsmens zoekend naar 
waarheid, die hij overigens zelf in 
pacht dacht te hebben. Een man 
die hield van het leven. Hij maakte 
slim gebruik van de opkomende 
boekdrukkunst. Zou hij nu geleefd 
hebben, dan zou hij zich helemaal 
gek getwitterd hebben. Hij 
vertaalde onder meer het Nieuwe 
Testament vanuit de grondtaal in 
het Duits. Dat deed hij in zeer 
toegankelijke taal. Daardoor 
konden geletterde mensen de 
bijbel zelf gaan lezen. 

Lutherjaar 



 

 

Zijn vertaling werd bepalend voor 
de Duitse eenheidstaal. Luther 
legde de weg open naar een 
persoonlijke relatie van mensen 
met God. Hij stimuleerde het leren 
onder het gewone volk, jongens 
en meisjes. Het was niet meer de 
priester die vierde, maar de 
verzamelde gemeente. De 
samenzang kwam in zwang en 
het Woord werd bepalend voor de 
inrichting van de liturgie. Veel van 
wat Maarten in gang zette heeft 
uiteindelijk vijftig jaar geleden ook 
de Rooms-katholieke kerk 
bepaald. Met het Tweede 
Vaticaans Concilie werd veel 
veranderd, waar Luther eeuwen 
daarvoor voor pleitte. Inmiddels 
zijn katholieken en protestanten al 
flink naar elkaar toe gegroeid. Dat 
paus Franciscus eind oktober 
vorig jaar het begin van het 
Lutherjaar in Lund in Zweden 
bijwoonde, hoeft dan ook geen 

verbazing meer te wekken. 
In het Catharijne Convent in 
Utrecht kunt u dit najaar naar een 
tentoonstelling over Luther. Van 
22 september tot en met  
28 januari. Wellicht de moeite 
waard om daar nader kennis met 
hem te maken. Op vrijdag  
10 november gaan we met een 
groep vanuit de 
Franciscusparochie die kant op.  
U bent welkom om mee te gaan. 
Opgave bij 
algemenezaken@franciscusparoc
hie.nl. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met mijn 
collega Margot Dijkman,  
06 389 03 999. 
 

Pastoraal werker 
Frank de Heus 

Uitnodiging kids of music 

   

Hallo kinderen en ouders, 
Vind jij zingen leuk? Dan is dit wat voor jou. Wij zijn 
namelijk op zoek naar nieuwe meisjes en jongens die 
het leuk vinden om te zingen in een koor.  
We oefenen op dinsdagmiddag, gelijk na school, in het gebouw:  
De Overkant aan de Hoofdstraat (is tegenover de Gerardus Majella- 
kerk) in Overdinkel. De repetitie is afgelopen om half 4. 
We zingen elke maand wel een keer in de Gerardus Majellakerk met 
een gezinsviering, met Kerst, de Communie en ook zingen we wel 
eens ergens anders.  
Zingen is gezond, gezellig en maakt je vrolijk. Wil je een keertje 
meedoen, dan zie ik je graag? Je mag natuurlijk een vriend of vriendin 
meenemen of nog leuker kom met een groepje! 
           Miriam Breed (voor vragen: tel. 053-5387670 of 06-223 07059) 

mailto:algemenezaken@franciscusparochie.nl
mailto:algemenezaken@franciscusparochie.nl


 

 

Alle vieringen Maria Vlucht van 21 oktober t/m 26 november 
Verklaring afkortingen: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 

OV=Oecumenische viering 

 

Maria Geboortekerk Losser  
Za 21 okt 19.00 EV vicaris Cornelissen Herenkoor 
Wo 25 okt 09.30 EV pastoor Monninkhof 
Do 26 okt 19.00 GV pastor Rekveld Marialof, Caeciliakoor 
Zo 29 okt 09.30 EV vicaris Cornelissen Herenkoor 
Allerheiligen 

Wo 1 nov 09.30 EV pastoor Monninkhof 
  19.00 EV pastoor Monninkhof Herenkoor 
Allerzielen 

Do 2 nov 09.30 EV pater Korterik 

  19.00 GV pastor Rekveld 

    werkgroep Dameskoor 
Za 4 nov 17.00 GV pastor Berbée Doopviering 

Zo 5 nov 09.30 EV pastor Kortstee  Caeciliakoor 
Wo 8 nov 09.30 CV pastor Berbée Dameskoor 
Za 11 nov 19.00 GV pastor de Heus Kinderkoor Overdinkel 
    Martinusfeest en Thomasviering 

Zo 12 nov 09.30 EV pastoor Monninkhof Vivace 

Wo 15 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 19 nov 09.30 EV pastor Rekveld Caeciliafeest, Dames-
koor 
Wo 22 nov 09.30 EV pastoor Monninkhof  
Za 25 nov 19.00 GV werkgroep 

Zo 26 nov 09.30 EV pastor Rekveld Herenkoor 
 Jacobus Lonneker 
Zo 22 okt 10.00 CV diaken van Blijswijk Gemengd koor 
Za 28 okt 19.00 EV pastor Rekveld Herenkoor 
Allerheiligen 

Wo 1 nov 09.00 CV diaken Peters 

Allerzielen 

Do 2 nov 19.00 GV werkgroep Gemengd koor 
Za 4 nov 19.00 CV pastor Berbée Op Toon 

Zo 12 nov 10.00 EV pastor Kortstee Gemengd koor 
Za 18 nov 19.00 CV werkgroep  

Zo 26 nov 10.00 EV pater Korterik Gemengd koor 



 

 

Gerardus Majella Overdinkel 
Za 21 okt 19.00 GV pastor Berbée, JP Jongerenbijeenkomst 
Zo 22 okt 11.00 EV pastor Rekveld, pastor Berbée, pater Erinkveld 

    Gerardusprocessie  Dames– en Herenkoor 
  15.00 GV pastor Rekveld  

    Sluitingslof Dames– en Herenkoor 
Do 26 okt 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 29 okt 09.30 EV pastor Kortstee Dames– en Herenkoor 
Allerzielen 

Do 2 nov 18.30 GV werkgroep Dynamique 

Vrij 3 nov 18.30 EV pastor Rekveld aanbidding 

Zo 5 nov 09.30 CV pastor Berbée Dames– en Herenkoor 
Do 9 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 11 nov 19.00 EV pastoor Monninkhof Samenzang 

Do 16 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Zo 19 nov 09.30 CV pastor Berbée en werkgroep 

    Caeciliafeest Dames– en Herenkoor 
Do 23 nov 09.30 EV pastor Rekveld 

Za 25 nov 19.00 CV pastor Berbée Dynamique 

 

O L. Vrouw Glanerbrug 

Zo 22 okt 10.30 GV vicaris Cornelissen Herenkoor 
    Twents dialect viering 

Vrij 27 okt 19.00 EV pastor Rekveld, pastor Berbée 

    Vrijwilligersviering 

Za 28 okt 19.00 CV pastor Berbée Dameskoor 
Allerzielen 

Do 2 nov 19.00 GV werkgroep Herenkoor 
Vrij 3 nov 10.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Za 4 nov 17.00 GV pastor Rekveld Doopviering, Kinderkoor 
  19.00 EV pastor Rekveld Dameskoor 
Zo 12 nov 10.30 EV pater Korterik Herenkoor 
Zo 19 nov 10.30 CV werkgroep Dameskoor 
Zo 26 nov 10.30 CV pastor Berbée Vivace 

 



 

 

Kroniek Katholiek Losser 
 

Dopen 

Op zaterdag 9 september zijn  
Merle klein Rot en Kick Steghuis gedoopt. 
De hartelijke gelukwensen voor de 
dopelingen en hun ouders. 
 
Overleden 

 

Tiny Rekers     1935—2017 

Tiny is geboren in de Beekhoek in Glanerbrug en groeide op met 
haar broers en zussen. Zij ontmoette Jan Scheur met wie zij trouwde 
in 1962. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Dit huwelijk 
hield bijna 24 jaar stand. Ze toonde in deze fase van haar leven een 
enorme wils- en veerkracht. In deze periode kreeg ze ook last van 
gewrichtsklachten. Ondanks haar beperking was zij in staat er het 
beste van te maken. Geloof speelde naast haar kinderen en 
kleinkinderen een belangrijke rol in haar leven. Hierin was haar 
levensmotto: Niet ik, niet jij, maar wij. Ondanks dat door haar ziekte 
dementie haar wereld kleiner werd bleef zij de spil in het leven van 
haar kinderen en kleinkinderen. Op 19 augustus is zij na een 
kortstondig ziekbed overleden. 

Hennie Mekkelholt     1950—2017 

Hennie werd geboren op 22 april 1950. Hij groeide op als tweede in 
een gezin van vier jongens aan de Hoofdstraat in Overdinkel. Bij De 
Vereniging in De Lutte leerde hij zijn grote liefde Sientje kennen en ze 
trouwden in 1974. Vier jaar later werden Björn en Sander geboren.  
Hennie werkte bij machinefabriek De Bruyn en later bij de KPN. Na 
zijn pensioen was hij dagelijks te vinden in zijn moestuin. 
Trots was Hennie op zijn kinderen en kleinkinderen. In 2016 kwam de 
diagnose asbestkanker. Ongeneeslijk en moeilijk te behandelen. 
Drie weken voor zijn overlijden heeft Hennie nog mogen genieten van 
een fietsvakantie, niet wetende dat het zo snel zou gaan. De strijd 
was niet te winnen en op 14 september moesten we al afscheid 
nemen.  
 

Hennie Maas     1933—2017 

Hennie is geboren op 18 augustus 1933 in Losser. Na de lagere 
school is hij gaan werken in de textiel bij Oosterveld. Daarna heeft hij 
nog in Duitsland gewerkt, om later bij de Heidemaatschappij te gaan  



 

 

werken in de bos- en wegenbouw. 
Op 6 oktober 1962 is hij getrouwd met Annie Olde Scholtenhuis. 
Ze kregen 2 kinderen, later kwamen er 5 kleinkinderen bij, waar hij 
erg gek mee was.  
Altijd deelden Hennie en Annie lief en leed met elkaar.  
6 oktober was het 55 jaar geleden dat ze getrouwd zijn en op deze 
dag in 2017 moeten ze elkaar weer loslaten.  
Deze dag heeft daardoor een dubbele betekenis. Toch zullen ze altijd 
met elkaar verbonden zijn! 
Hennie overleed op 2 oktober. Na de uitvaartviering hebben we hem 
de volgende dag begeleid naar het crematorium. 
 

Herplaatsing altaarkruis van St. Martinuskerk 

 

Beste mensen, 
Misschien is het al bij u bekend: het grote altaarkruis uit de 
voormalige St. Martinuskerk gaat een plek krijgen in de H. Maria 
Geboortekerk, aan de wand in de (oude) doopkapel. Toen het kruis 
voor het 40-jarig jubileum van pastoor Driever gemaakt moest 
worden, werd aan de kunstenares gevraagd, de ijver van een kerk 
voor mensen uit te beelden. Men gaf informatie over Bisschop 
Romero door, die ijverde voor een wereld van gerechtigheid en de 
kleuren van ’t spectrum gebruikte hij om duidelijk te maken dat alles 
bij elkaar één moet zijn om de cirkel rond te maken. De ronde 
regenboog in het altaarkruis. 
We zijn erg blij met deze herplaatsing en dit geeft blijk van een, 
gelukkig steeds verdere, integratie binnen Katholiek Losser. 
In de Thomasviering van zaterdag 11 november om 19.00 uur zal aan 
de herplaatsing van het kruis aandacht worden besteed.  
Een toepasselijker moment, de 
feestdag van St.Martinus , konden we 
niet bedenken. 
Bij deze nodigen wij u van harte uit dit 
mee te vieren; uiteraard is er na 
afloop de mogelijkheid van 
ontmoeting onder het genot van een 
kop koffie of thee. 
 

Locatieraad Katholiek Losser 



 

 

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord 

 

Missiezondag 22 oktober 2017 

 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we 
deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen, die 
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig 
dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen 
huwelijk. De helft van de meisjes in dit land wordt voor haar 18e 
uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een 
zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor 
moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt 
met deze zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen 
dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij 
congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf 
maar net genoeg hebben voor hun levensonderhoud. Om voor deze 
meisjes te kunnen zorgen en om hun betere toekomstperspectieven 
te kunnen bieden, is financiële ondersteuning nodig.  
Verder worden in Burkina Faso vrouwen soms uit hun 
dorpsgemeenschap gestoten, omdat ze heks zouden zijn.  
 

Burkina Faso wordt ook wel genoemd: “land van oprechte mensen”. 
Oprechte mensen, zoals meisjes, die op jonge leeftijd worden 
uitgehuwelijkt, en oudere vrouwen, die het slachtoffer worden van een 
heksenjacht, vragen vandaag om onze solidariteit, betrokkenheid en 
steun.  
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. Uw gift, die gebruikt wordt 
voor het pastorale werk in de parochies voor deze meisjes en 
vrouwen, is meer dan welkom. Bij voorbaat dank voor Uw gebed, 
meeleven en Uw geldelijke bijdragen.  
                                                                  Pastoor André Monninkhof 
——————————————————————————–———— 

 

 

E-mailadres voor inzenden van kopij: 
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het volgende 
nummer dat op 22 november verschijnt,  
uiterlijk 6 november inleveren/inzenden!!  
 



 

 

Bezoekersgroep voor zieke en eenzame parochianen. 
 

Vooral nu, tijdens de donkere wintermaanden, willen wij onze 
bezoekersgroep nog eens onder de aandacht brengen. Hebt u zelf 
behoefte aan een bezoekje of kent u iemand (familielid of kennis) die 
ziek is en/of eenzaam, laat het ons dan weten. 
 

Ook wanneer u de communie thuis wenst te ontvangen, omdat u niet 
in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken, kunt u contact 
opnemen met onze gastvrouw. 
Zij is elke morgen tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar via het 
parochiecentrum. 
 

 053-5381224. 
 

 

 

 

Inburgeringscursussen 

 

Sinds medio september 2017 maakt 
De Beste School in Breda gebruik van 
de ruimte in ons parochiecentrum voor 
het verzorgen van 
inburgeringscursussen aan toegelaten vluchtelingen. 
De cursussen worden gegeven door gecertificeerde docenten, en 
hebben tot doel dat de cursisten na ± een half jaar de Nederlandse 
taal beheersen en vaardigheden gaan ontwikkelen waarmee de weg 
open staat om te integreren en te participeren in de Nederlandse 
samenleving. 
In totaal duren de inburgeringscursussen 24 weken. 
Per week wordt aan 3 groepen op 3 dagdelen 2,5 uur les gegeven. 
Hierbij gaat het voornamelijk om mensen van Syrische afkomst die al 
enige tijd in de Gemeente Losser wonen. 
Naast de ontvangst van een financiële bijdrage hoopt onze 
geloofsgemeenschap dat hiermede voor deze mensen een zinvolle 
bijdrage kan worden geleverd aan het integratieproces in de 
Nederlandse samenleving. 
                                                                                     De locatieraad 



 

 

‘t Klöpke 25 jaar 
 

Vanaf de eerste uitgifte in 1992 hebben nogal wat mensen zich als 
vrijwilliger ingezet om er voor te zorgen dat ons parochieblad iedere 
keer stipt op tijd bij de parochianen kon worden bezorgd. 
Hierbij moet worden gedacht aan:  
 de redactie 

 de mensen die het drukwerk verzorgen 

 de vouwers en de nieters  
 de bezorgers 

De volgende cijfers spreken boekdelen om 
welke aantallen het gaat: 
• aantal uitgegeven Klöpkes van 1992 tot 
medio 2017: 225 

• aantal in deze periode bezorgde Klöpkes:  
± 630.000 exemplaren 

• aantal gevouwen pagina’s A4: ± 4.400.000 

• totaal gewicht van het verbruikte papier: 
± 22.000 kg 

 

Uit oogpunt van kostenbesparing is vanaf het 
begin steeds alles in eigen beheer uitgevoerd. 
 

Met het organiseren van twee bijeenkomsten wilde de locatieraad 
haar dank uitspreken voor de inzet van de betrokken mensen. 
 

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdagmorgen  
20 september voor de vouwers, nieters en de mensen die het 
drukwerk verzorgen. Onder het genot van een kop koffie of thee met 
een heerlijk gebakje en daarna een drankje werd stilgestaan bij veel 
leuke herinneringen uit het verleden. 
 

De tweede uitermate plezierige bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 
donderdag 28 september voor de redactie van ’t Klöpke en de 
bezorgers. Vreemd genoeg zijn deze mensen nog nooit bij elkaar 
geweest.  



 

 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
volgende mensen in het zonnetje 
gezet: 
• Ton Melcherts, die na 25 jaar 
afscheid heeft genomen als lid 
van de redactie van ’t Klöpke 

• Willy Tenfelde, die al 25 jaar 
deel uitmaakt van de redactie 
van ’t Klöpke 

• Pastor Henk Jacobs als 
grondlegger van ons 
parochieblad 

Als attentie is aan hen een 
prachtige kaars overhandigd met 
daarop o.a. het logo van  
’t Klöpke, de periode 1992-2017 en hun naam. 
Tevens is tijdens deze bijeenkomsten aan alle aanwezigen een 
jubileumpen uitgereikt met het inschrift ’25 jaar ’t Klöpke 1992-2017’. 
 

                                                                                      De locatieraad 

Schriftinstuif 2017-2018 

Binnen het parochieverband van Maria 
Vlucht wordt al meerdere jaren een 
Schriftinstuif gehouden. Vanaf vorig jaar 
gebeurt dat 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. 
 

 

 

Waar: Losser (HMG) 
Wanneer: woensdagen 8 november, 10 januari en 7 februari 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Contact: ds. Hennie Marsman, pastor Carla Berbée en  
Yvonne Damhuis 



 

 

 

 

 

 

Korte impressie 

theatervoorstelling met 
Braziliaanse jongeren op de 
Oase 

 

Al in de aankondiging op de site 
en in de streekbladen schreven 
wij enthousiast over de komst van 
jonge Brazilianen naar de Oase 
die met hun zang en dans en 
theater iets over de 
omstandigheden in de arme 
gebieden van hun land willen 
laten zien. Circa 60 bezoekers 
vulden de stoelen voor de Oase 
Bühne. Was het de dag er voor 
nog herfstachtig, op deze zondag 
1 oktober scheen de zon en de 
temperatuur was aangenaam. De 
zonneschijn accentueerde de 
prachtige kleurrijke kleding die de 
jongelui droegen. Het eerste 
bedrijf van deze 
theatervoorstelling verbeeldde de 
armoedige omstandigheden op 
het platteland in het noorden van 
Brazilië, maar ook de 
alternatieven van de aanlokkelijke 
stad, waar tegelijkertijd de sociale 
saamhorigheid grotendeels 
verloren gaat en afstandelijkheid 
en eenzaamheid meer de realiteit 
van elke dag zijn. 
Het 2e deel van de voorstelling 
toonde de kracht, de lenigheid en 
de waarde van muziek en ritme 
van een volk wat zijn power 
behouden heeft en waar de 

ontwikkeling nooit stil staat.  
Gelukkig heeft de ons aller 
bekende en geliefde Pater Beda 
tijdens zijn leven projecten 
gecreëerd waar jongeren een 
gerichte opleiding kunnen volgen 
die hun zelfredzaamheid en 
kansen vergroten zonder dat de 
saamhorigheid verloren gaat. 
Acht weken lang trekt sociaal 
werker Marcos Xenofonte met 
een groep Braziliaanse jongeren 
door Duitsland, zij treden op als 
ambassadeurs van de UNESCO 
Kinderculturele Caravan met de 
groep “Verde Vida” . Marcos 
Xenofonte is ook bekend van zijn 
vele bezoeken aan de Oase en 
vaak aanwezig met informatie en 
productenstands. Verzuim niet 
ook de gemaakte fotos op de 
Oasesites te bekijken, want 
beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. 
 

Hartelijke groet van het Oaseteam  
Namens hen Oane de Vries  
PR medewerker. 



 

 

Bezinning & inspiratie  
(Protestantse gemeenten Losser en Glanerbrug) 
 

Lezing zondag 19 november 2017  
Op zondag 19 november houdt dr. Mohamed Ajouaou een lezing over 
het zeer actuele onderwerp: 
                 God tussen spot en gebod in de islam 

Hoe een moslim denkt over het gebruik van cartoons waarin God en 

/of de profeet Mohammed worden afgebeeld, hangt af van de 
voorstellingen die hij of zij heeft van God en/of de profeet. 
Ook hangt het af van de bronnen waarop deze voorstellingen zijn 
gebaseerd: religieuze bronnen (welke dan?), rationele overwegingen 
of emotie? 

Niet zelden wordt het afbeelden van God en de profeet gezien als 
aanval op geloofsfundamenten van de islam. De ‘aanvallers’ zouden 
dan vijanden van de islam zijn of ‘afvalligen’ vanuit de islam. Dit heeft 
dan weer te maken met hoe men denkt over godsdienstvrijheid en 
over gelovigen/ andersdenkenden binnen de islam en over vrijheid 
van meningsuiting binnen een democratie (artikel 7 van onze 
Grondwet). 
In deze lezing door de islamdeskundige dr. Mohamed Ajouaou wordt 
verder ingegaan op wat volgens de islam ‘ Godslastering’ is en wat de 
‘Sharia’ inhoudt. 
 

Dr. Mohamed Ajouaou is universitair docent aan de VU en lid van het 
managementteam Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is hij o.a. lid van het Theologisch 
Elftal van dagblad Trouw en bestuurslid van het Wetenschappelijk 
Instituut van het CDA. Hij schreef o.a. Wie is moslim? Geloof en 
secularisatie onder westerse moslims, Meinema 2014. 
Voor een overzicht van zijn publicaties en maatschappelijke 
optredens zie:  www.mohamed-ajouaou.nl  
 

Waar: Protestantse kerk Losser 
Wanneer: zondag 19 november 2017  
(wijkt af van eerder bekend gemaakte datum!) 
Tijd: 15.00 uur 
Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)  
Kaartjes bij Wilma ten Bolscher  053-538 3152 

of ’s middags aan de kerk. 

http://www.mohamed-ajouaou.nl


 

 

Landelijke Ariens-herdenking 2017  
 

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering 
zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de 
derde zondag van november, te weten  
19 november a.s. 
Zoals gebruikelijk wordt deze 
eucharistieviering gehouden in de  
St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te 
Enschede.  
Aanvang 11.00 uur.  
 

Celebranten zullen zijn kardinaal  
W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, 
pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor 
van de Jacobus de Meerdere-parochie 
van Enschede, geassisteerd door 
diaken Th. Reuling ofs, als permanent 
diaken verbonden aan de parochie H. 

Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse 
Seculieren (ofs) en van het Ariënscomité. 
Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar 
uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van 
en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. 
De Ariëns-gedachtenisviering zal aandacht besteden aan deze 
Werelddag. 
Het thema van de viering zal voorts te maken hebben met 
geloofsverdieping.  
Medewerking verlenen het Ariënskoor uit Enschede, en de Kon. 
Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht. 
 

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de 
kerk voor een informeel samenzijn. 
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn. 
Voor ev. verdere inlichtingen: 
dhr. J.N. Hinke, secretaris, Galileistraat 49 1223 GL  Hilversum 

tel.: 035 – 7729597 



 

 

 Martinusavond over mantelzorg op 15 november 

 

In augustus 2013 kwam het bericht in de krant te staan dat 
zorginstelling Vierstroom mantelzorg ging verplichten aan de familie, 
vrienden of buren van de bewoners. Ondanks dat een echte 
verplichting niet mogelijk was, werd het wel als een gewoonte 
aangegeven en gaven ze het dringende advies ‘iets te doen in de 
huiselijke sfeer’. Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en 
Vrijwilligerszorg, kwam met de reactie dat mantelzorg absoluut niet 
verplicht kon worden. ‘Het verblijf in een zorginstelling zou juist wat 
druk van de ketel moeten halen, in plaats van de morele druk verder 
op te voeren.’ 
In de media ontstond een discussie of je mantelzorg nou wel of niet 
kon verplichten. Zo nu en dan laait dit thema weer op en nog steeds 
is het actueel. Op deze Martinusavond wil ik met u gaan nadenken 
over de mantelzorg vanuit een katholiek perspectief. 
U bent welkom op 15 november in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk, aanvang half 8. 
 

                              Paulus Tilma, priesterstudent Aartsbisdom Utrecht 

 

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 29 oktober Opening winterseizoen 

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) 



 

 

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 22 november verschijnt,  
uiterlijk 6 november 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@l27ive.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 
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Op 4 oktober vieren wij het feest van  
Franciscus van Assisi.  

 

Dit is zijn vredesgebed: 
 

 

Heer, 
Maak mij een instrument van uw vrede:  

Laat mij liefde brengen waar haat is,  
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,  

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
Geloof aan wie twijfelt;  

Laat mij licht brengen waar het duister is  
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.  

Heer, help mij  
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn  

Als anderen gelukkig te maken;  
Niet zozeer om zelf begrepen te worden  

Als anderen te begrijpen;  
Niet zozeer om zelf getroost te worden  

Als anderen te troosten;  
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;  

Want als ik geef, zal mij gegeven worden  
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  

Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 

Franciscus van Assisi  


