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KЀЀRKTIED 

Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte parochie 

Lumen Christi 

 
Jaargang 39 nr. 3 

week 2-3-2019 
t/m   22-3-2019 

 

 

 

 

 
Gedachte 

 
Lente gedicht 

 
De zon gaat schijnen 

De wolken verdwijnen 
Het groene blad komt op 

Alle planten weer in de knop 
 

Kijk naar binnen 
En verzet je zinnen 

Een lach op je gezicht 
Nergens toe verplicht 

 
Genieten van het leven 

Het kan je heel wat vreugde geven 
Genieten van al het kleine 

Vaak dat hele fijne. 
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Gebeds/eucharistievieringen 
 

Week zaterdag 2 maart t/m vrijdag 8 maart 2019 
 

za. 2 maart 19.30 uur Eucharistieviering 

 Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 
Lector Jan Arends. 

wo. 6 maart 19.30 uur Aswoensdagviering 
   Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman 
   Lectrice Carla Koehorst 
   M.m.v. Bel Canto 
   
 
 
Week zaterdag 9 maart t/m vrijdag 15 maart 2019 
 
zo. 10 maart 9.00 uur Woord- en Communieviering 
   Voorganger Past. Werker L. Ros 

Lectrice Riet Kottink 
M.m.v. Bel Canto 

   10.30 uur dopen Vayen Winter 
 
 

Week zaterdag 16 maart  t/m vrijdag 22 maart 2019 
 

Za. 16 maart 19.30 uur Woord- en Communieviering 
   Presentatieviering eerste Heilige Communie 
   Voorganger Past. Werker L. Ros 
   Lectrice Anja Ribbert 
   M.m.v. Bel Canto (Dames) 

Dit weekend vindt de voedselinzameling plaats achter 
in de kerk. 

. 
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GEBEDSINTENTIES 

 
week zaterdag 2 maart t/m vrijdag 8 maart 2018 
Jgd. Marie Oude Hengel-Sanderink en Jan; 

Jgd. Lenie Borgerink en Herman; 

Marietje ten Berge-Oude Kotte; Erik Kienhuis; 

Jan en Dinie Mollink (Hunnebekke) nms. de noabers; 

Jan Veldhuis; Gerard Arends; Sanny Haamberg-Kamphuis; 

Bernard Meijners; Gerard Groeneveld; Jan Hesselink 

Wil Bolscher-Braakhuis. 

 

 

 

week zaterdag 9 maart t/m vrijdag 15 maart 2019 

Jgd. Jan Mollink (Hunnebekke) en Dinie; 

Sanny Haamberg-Kamphuis; Ouders Haamberg-Meinders; 

Benny Haamberg; Ouders Rekers Blokhuis en Lies Rekers Kienhuis; 

Ouders Beijerink-Meijners; Jan Arends nms. de noabers; 

Wil Bolscher-Braakhuis. 

 

 

 

week zaterdag 16 maart  t/m vrijdag 22 maart 2019 

Jgd. Ouders Arendsen-Beernink; 

Bernard Meijners; Marietje Schulte;  

Ouders  Mollink (Hunnebekke); Agnes ten Dam-Koopman; 

Toon Nijhuis nms. de noabers; Ouders Voorpostel-Boomkamp; 

Trees en Fons Voorpostel; Gerard ter Braak;  Bertus Groeneveld; 

Jan Hesselink. 
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Zeer geslaagde uitvoering van de Maria Passie  

Het zit er op. Na bijna een jaar van voorbereiding, diverse 

besprekingen met veel contacten over en weer werd op zaterdag 9 

februari de Maria Passie in onze Simon en Judaskerk opgevoerd en 

hoe! In een bijzonder sfeervolle omgeving werd de Maria Passie voor 

ruim 300 belangstellende uitgevoerd.  

De teksten van verschillende liederen en gesproken teksten maakten 

toch wel de nodige emoties los.  

Iedereen kent wel de tekst “mag ik dan bij jou…” en “leun op mij” 

evenals “ken je mij?” en “één wereld” het waren kippenvel 

momenten. Vele aanwezigen raakten onder de indruk hoe een en 

ander door zeer gemotiveerde spelers voor het voetlicht werd 

gebracht. Hoewel het allemaal vrijwilligers waren die vanuit heel 

Nederland naar Ootmarsum waren gekomen verdient deze club een 

professioneel applaus en dat kregen ze dan ook. Een staande ovatie 

viel hen aan het eind ten deel na deze “warme” uitvoering. Ook een 

andere belangrijke doelstelling hebben we gehaald. Door het aantal 

bezoekers zijn we er in geslaagd de beoogde € 2.500 bijeen te brengen 

voor de stichting Aquero. Mede dankzij dit bedrag kunnen toch weer 

enkele mensen worden ondersteund om de zo gewenste bedevaart in 

vervulling te laten gaan. Dat is ook kerk zijn.  

Onderstaand een reactie van de productieleider die wij u niet willen 

onthouden.  

- Wat was het een fijne avond bij jullie in Ootmarsum !!  
- Bedankt ook voor de hele goede zorgen overdag voor ons en de 

heerlijke maaltijd in het restaurant!!  
- We hebben ons echt heel welkom gevoeld. 
- En blij voor jullie dat de avond zo geslaagd was!!  
- Dat doet ook ons goed.  

Nogmaals ontzettend bedankt. Liefs Annemarie van Leen-Janssens  
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In Memoriam 

 

Op 18 februari j.l. is op 83-jarige leeftijd overleden Wil Bolscher-

Braakhuis. Voor haar is gebeden tijdens de uitvaartviering op zaterdag 

23 februari, waarna de crematie plaatsvond. Wij wensen de familie 

Bolscher van harte troost en sterkte.   

Gedoopt 

Op 12 februari jl. is Teun Willem Lansink gedoopt.  

Zoon van Frank Lansink en Leonie Harberink en broertje van Eva. 

Ouders gefeliciteerd met het H. doopsel van jullie zoontje. 

Dank  

Voor het medeleven en steun op welke wijze dan ook na het 

overlijden van mijn schoonvader en John‟s vader op 23 januari jl. 

willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op 

prijs gesteld en heeft ons goed gedaan.  

Ingrid Schraven  

 

Terugblik op de Mariaweek zaterdag 2 februari tot en met 

zaterdag 9 februari 2019.  

Een aantal maanden geleden heeft het pastoresteam in samenwerking 

met het Spiritteam (Huis van Spiritualiteit) gedacht om aan de komst 

van de Mariapassie een Mariaweek te verbinden. Met dank aan de 

geloofsgemeenschap van Ootmarsum waar de jaarlijkse Maria 

Lichtmisviering en de Mariapassie plaats vonden en de Zusters van 

Denekamp voor het gebruik van de zalen is het een week geworden 

waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken. Marian Oude 

Elberink schreef een terugblik dat we u niet willen onthouden.  

Zaterdag 2 februari vond er een workshop plaats op initiatief van het 

Huis van Spiritualiteit in Huize Elisabeth in Noord Deurningen o.l.v. 

Kim Grote Punt en Betsie Eppink. Met enthousiasme werd er door 
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een grote groep gewerkt aan een afbeelding van Maria, door haar te 

schilderen of te beeldhouwen. Het is verrassend om te zien hoe ieder 

de persoonlijke beleving bij haar beeld, uitdrukking heeft kunnen 

geven.  

Maandag 4 februari was de Maria Lichtmisviering in de kapel van het 

voormalige klooster in Ootmarsum, waarin naast de kaarsenwijding, 

ook de Blasiuszegen gegeven werd. Het Herenkoor verzorgde op 

passende wijze de zang in de volle kapel. Vele parochianen waren 

aanwezig in deze sfeervolle viering waarin de woorden van het 

openingslied ieder keer weer veel indruk maken, omdat ze zo prachtig 

weergeven wat er ooit plaatsvond: “Dit huis van hout en steen, dat 

lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar 

mensen zijn”.  

Woensdag 6 februari stond Maria van uit de bijbel centraal. Pastor 

Kerkhof Jonkman liet de aanwezigen met „nieuwe” ogen kijken naar 

de betekenis van de Bijbelteksten over Maria. Een boeiende avond die 

plaatsvond in huize Elisabeth in Noord Deurningen en door het Huis 

van Spiritualiteit georganiseerd was. De avond vloog voorbij.  

Zaterdag 9 februari was de uitvoering van de Maria Passie in 

Ootmarsum. Een muzikaal theater met hedendaagse popmuziek 

waarin het leven van Maria voor het voetlicht werd gebracht en een 

koppeling plaatsvond met de huidige tijd. De sfeer in de kerk groeide 

met ieder lied en voordracht die plaatvond. Buitengewoon was het, 

hoe met zo weinig middelen – slechts wat blokken en een blauwe 

sluier- de 27 acteurs/actrices vorm gaven aan de voorstelling en 

emoties losmaakten. Een volle kerk met bewogen en enthousiaste 

mensen was een prachtige afsluiting van deze speciale Maria week. 
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Presentatieviering Eerste Heilige Communie  

Op zondag 12 mei a.s. om 11.00 uur doen wij de Eerste Heilige 

Communie en we zijn ons al druk aan het voorbereiden op deze 

bijzondere dag.  

Op zaterdag 16 maart a.s. om 19.30 uur stellen wij ons graag aan 

jullie voor tijdens de Presentatieviering.  

Jullie komen toch ook!  

Tot zaterdag 16 maart!  

Tim Weda – Lynn ten Berge – Wieke Groeneveld – Jurre Lansink  

Evi Arends – Mick van Rijn – Wiep Arends – Roos Hemmelder 
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Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 10 maart en zondag 30 juni. 

Nog een keer “Gast aan Tafel”  

We willen u opnieuw uitnodigen voor een bijeenkomst van “Gast aan 

Tafel. Dat initiatief biedt de mogelijkheid om een aantal keren samen 

te eten met een vluchteling (alleenstaand of gezin). Het gaat hierbij 

om statushouders die in onze gemeenten Dinkelland en Losser een 

woning is toegewezen. “Gast aan Tafel” houdt in, maandelijks samen 

te eten; drie keer in je eigen huis, de andere keren in de woning van de 

statushouder. En dat binnen de periode van ongeveer een half jaar. 

Om hier meer over te horen is er woensdag 13 maart, 20.00 uur een 

informatieve bijeenkomst voor belangstellenden. Die vindt plaats bij 

de Protestantse kerk in Denekamp, Grotestraat 3, ingang links opzij. 

(we organiseren dit vanuit Lumen Christi en de Protestantse 

Gemeente samen)  

L.M. Ros (pastoraal werker)  

Wandel de kerk uit in Verwondering  

rond Deurningen  

De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de 

Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het 

thema van deze wandeling is "Verwondering". Vanzelfsprekend krijgt 

het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.  

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019  

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen  

Kosten: na afloop vrije gift.  

Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. 

koffie en thee onderweg 
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di. 12-3: Spelen met het Bijbelverhaal “Naomi en Ruth”  

Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Ruth 1; 7-18) 

stellen we het thema „Vasthouden en Loslaten‟ centraal. We lezen en 

we doorleven het verhaal. Waar sta je zelf in dit verhaal? Wat 

bemoedigt je en wat stoot je af. Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, 

mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst om los te laten, nieuwe 

wegen te verkennen, de toekomst? Wat zie je dan? Wat houdt je vast 

en is het waard om vast te houden?  

Dominee Annerie Snier en pastoraal werker Ingrid Schraven gaan met 

ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.  

Aanvang: 19:30 uur  

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp  

Kosten: € 7,50  

Helaas is er 12 februari iets mis gegaan in de communicatie en de PR 

rondom annulering. Om herhaling te voorkomen is opgave dan ook 

aanbevolen bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541 

353551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur) of bij p.w. Ingrid Schraven 

(06-22924657)  

Voedselbank 

 

De volgende inzameling voor de voedselbank zal plaatsvinden op 

zaterdag/zondag 16/17 maart. De kerk zal de hele dag geopend zijn.  

Van harte bij U aanbevolen.  
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Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen 

Christi  

Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, 

het Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze 

parochie, op weg naar Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, 

dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met name voor het 

lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit 

Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, 

maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die 

onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op 

bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in 

de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even 

ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De 

rondgang van het Kruis start op zondag 9 maart in De Lutte en eindigt 

op Goede Vrijdag in Ootmarsum.  

Het pastoraal team Lumen Christi 
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Dorpsnieuws en mededelingen. 

 

Ouderensoos 

Woensdag 6 maart hebben we een bingo-middag bij café Haamberg, 

aanvang 14.00 uur. 

Woensdagmiddag  20 maart is er een uitwisseling met Lattrop. 

Lattrop komt dan in Tilligte om 14.00 uur bij Ewwert's Bar. 

Dan maken we er een gezellige middag van samen.   

 

Open eettafel 

Op woensdag 20 maart is er weer een open eettafel in MFA. We 

beginnen om 12.00 uur. 

 

Missietent 2018 

Tijdens de actie Missietent 2018 heeft een loting plaatsgevonden van 

de paaskaars. 

Het winnende lotnummer is  866. 

Inmiddels heeft zich nog niemand gemeld. 

Dit kan alsnog bij Ans Olde Dubbelink  (tel. 0541 – 221622) 

KVO 

Op woensdag, 13 maart hebben we een creatieve avond bij MFA. We 

gaan armbandjes maken onder deskundige leiding. In verband met de 

benodigde materialen is het wel de bedoeling om je op te geven. Dit 

kan bij Loes ten Dam tel. 06-15868941 of Ria Visser 06-37179833. 

Aanvang 20.00 uur. 

Sam’s kledingactie 

 

Zal dit jaar plaatsvinden in mei, i.p.v. maart. De definitieve datum zal 

zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.   
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Carnavalsoptocht Waterpönskes 

 

Zondag 3 maart is het weer zover. Dan is de carnavalsoptocht in het 

Waterpönskesdorp. 

 

2019 is het jaar van Groothertog Jorno en Sik Remco. De optocht in 

Tilligte is een feest voor jong en oud. Doe mee en bouw iets leuks. De 

afgelopen jaren is Tilligte al verwend met prachtige optochten en dat 

zal dit jaar niet minder zijn. 

 

Opgave is mogelijk op zondag, 3 maart van 10.30 tot 11.30 uur bij 

café Haamberg. De route is gelijk aan voorgaande jaren. De start, 

prijsuitreiking en het altijd gezellige kindercarnaval zijn uiteraard ook 

bij café Haamberg. 

 

Graag verzoeken wij de aanwonende de route mooi te versieren en 

tevens de route vrij te houden deze zondagmiddag. 

 

De optochtcommissie van CV de Waterpönskes wenst iedereen veel 

loop- en kijkplezier. 
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AGENDA 

Wo. 6 maart 14.00 uur Ouderensoos bij Café Haamberg 

Wo. 13 maart 14.00 uur spellenmiddag bij MFA 

Wo. 13 maart 20.00 uur KVO bij MFA 

Wo. 20 maart 12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 

Wo. 20 maart 14.00 uur Ouderensoos bij Ewwerts Bar 
 
 
Parochiële Caritas Instelling 
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nl  

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 

 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
Bezoek-pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen 

secretariaat, ook in geval van overlijden, tel. 221206 of bij het 

secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag 

tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 
(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

 
Ziekenzalving – ziekenzegening 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben 

dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, 

bellen met het mobiele nummer: 06- 57940901. Dit nummer is niet 

voor het melden van uitvaarten. 
 
Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 

 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 

 
Kerkelijk huwelijk 
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit 

uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te 

vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het 

secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 

51.  
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

L.M. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne  

06-22 68 98 67 

l.ros@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur  

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nl 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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LOCATIE TILLIGTE 

 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 

18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 Hans 

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

 

tel. : 0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 
e-mail : secretariaattilligte@hotmail.com 
Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 
t.n.v. Lumen Christi. 
Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte NL 

30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 

21/22 maart. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 13 maart, a.s. Dit blad loopt van za. 23 maart t/m vr. 12 

april 2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de 

kerk of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

 

mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

