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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 
11/12 april. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 
woensdag 3 april a.s. Dit blad loopt van za. 13 april t/m vr. 3 mei 
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. 
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KЀЀRKTIED 
Nieuws van de 

H.H. Simon en Judas – Tilligte 
parochie Lumen Christi 

 
Jaargang 39 nr. 4 
week 23-3-2019 
t/m   12-4-2019 

 
 
 
 
 

 
Een heel gewone man 

Een heel gewone man, 
liep zomaar door de straten. 

Een ieder die Hem zag, 
kon zomaar met hem praten. 

 
Toch was Hij  niet gewoon. 
Men zei: Hij is Gods Zoon. 

De blinden liet Hij zien. 
Verlamden liet Hij weer lopen. 

 
Een ieder die Hij genas, 

ervoer wie Hij werkelijk was. 
Oprecht en zo gewoon, 

een toonbeeld van Gods Zoon. 
 

Hij stierf aan ’t kruis 
stond op uit het graf 

nam daarmee onze zonden af. 
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Die heel gewone man, 
loopt niet meer door de straten. 

Maar een ieder die het wil, 
kan toch met hem praten. 

  
Gebeds/eucharistievieringen 

Week zaterdag 23 maart t/m vrijdag 29 maart 2019 
 
zo. 24 maart 9.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger Riet Kottink 
Lectrice Carla Koehorst 
M.m.v. Bel Canto  

 
Week zaterdag 30 maart t/m vrijdag 5 april 2019 
 
za. 30 maart 19.30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor Th.Munsterhuis  

Lectrice Ine Pross 
M.m.v. Bel Canto 

Vr. 5 april 9.00 uur vrijdagviering 
  Voorganger Past. Werker L. Ros. 
  Er is gelegenheid om koffie te drinken in Terra Nova 

 
Week zaterdag 6 april  t/m vrijdag 12 april 2019 

 
Zo. 7 april 9.00 uur Woord- en Communieviering 
  Tevens boeteviering 
  Voorganger Past. Werker L. Ros 
  Lectrice Marja Hartman 
  M.m.v. Bel Canto  

  
. 
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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
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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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GEBEDSINTENTIES 
 
week zaterdag 23 maart t/m vrijdag 29 maart 2018 
Jgd. Jan Veldhuis; 
Jgd. Marietje Koehorst-Huy en Johan; 
Jgd. Truus Brunninkhuis en Hendrik; 
Jgd. Herman Harmelink; 
Ouders Mollink (Hunnebekke); Agnes ten Dam-Koopman nms.de 
noabers; Ouders Kienhuis-Benerink; Jan en Marie Nijmeijer-Wigger;  
Sanny Haamberg-Kamphuis; Ouders Beijerink-Meijners; Gerard 
Meijners; Gerard Groeneveld; Tonny Rekers; Pater Ben Ribberink; 
Gerard Arends; Marietje Mollink. 
 
week zaterdag 30 maart t/m vrijdag 5 april 2019 
Jgd. Anna Beijerink-Meijners en Jan;  
Jgd. Marietje Kuiphuis-Velers en Gerrit; 
Jgd. Ouders Busscher-Borgerink; 
Jan en Dinie Mollink (Hunnebekke) nms. de noabers; 
Jan Hesselink; Marietje Mollink. 
 
week zaterdag 6 april  t/m vrijdag 12 april 2019 
Jgd. Johan Ribberink en Santje; 
Marietje ten Berge-Oude Kotte; Ouders Mollink (Hunnebekke);  
Jan Hesselink nms. de ouderensoos; Sanny Haamberg-Kamphuis;  
Gerard Groeneveld; Jan Arends nms. de noabers; Gerard Arends,  
Marietje Mollink. 
  



4  

Een laatste keer “pastorpraat”  

Het was altijd weer even “er voor gaan zitten” als ik aan de beurt was 
om voor deze rubriek een tekst aan te leveren. Maar eigenlijk gaat dat 
niet zo. Je gaat niet zitten om dan pas na te denken, waarover je iets 
zal schrijven. Enkele dagen vooraf denk je al bij vlagen even na, wat 
het onderwerp kan zijn. Je wilt iets anders onder de aandacht brengen 
dan in een ontmoeting of bijeenkomst binnen de parochie of wat je 
zegt tijdens een weekendviering. Of zou het toch anders werken? Als 
het goed is wijkt datgene wat je zegt, schrijft of in een overweging 
aandraagt niet zoveel van elkaar af. Als het goed is val je in de loop 
van de jaren steeds meer samen met wie je in wezen bent, wat je in 
wezen belangrijk vindt of waarop je hoopt. Ik hoop dat u dat ook in 
uzelf herkent. Oude opvattingen her-ijk je, wat opsmuk blijkt laat je 
weg. En wat “men” van je zegt laat je niet onberoerd maar krijgt 
minder negatieve greep op je. Misschien een tip; ga er zelf even voor 
zitten en schrijf eens op, waar het jou eigenlijk om gaat in je leven. 
Het kan tot verrassende keuzes leiden!  

L.M. Ros (pastoraal werker)  

Gedoopt 

Op zondag 10 maart j.l. is gedoopt Vayèn Louise Maria Winter. 
Vayèn is het dochtertje van Niek Winter en Lindy Hartman en het 
zusje van Luca. Ouders van harte gelukgewenst met de doop van jullie 
dochter. 

Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 30 juni. 
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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. 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. 
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Oudijzeractie AMICITIA  

Op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april a.s. halen leden en vrijwilligers 
van de muziekvereniging het oud-ijzer, andere metalen en accu’s in 
Tilligte op.  

A.u.b. geen verfpotten, tonnen of vaten met teer-, vet- en olieresten 
meegeven.  

De bewoners in de bebouwde kom van Tilligte wordt vriendelijk 
verzocht de oude metalen die ze kwijt willen, aan de straat te zetten. 
Deze worden dan op zaterdagmorgen 6 april opgehaald. U mag ook 
zelf het oud ijzer naar loonbedrijf Postel brengen.  

Contactpersonen van deze actie zijn:  
Bennie Leeferink, tel.nr. 06 209 047 63 of  
Paul Groeneveld, tel.nr. 06 105 606 76 

 

 

AGENDA 

Wo.3 april 14.00 uur Ouderensoos bij Ewwert’s Bar  

Wo. 10 april 14.00 uur spelletjes middag in MFA 

Wo. 17 april 12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 
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Informatie voor ouders en kinderen  

In de afgelopen twee maanden hebben in totaal 130 achtstegroepers 
het sacrament van het Vormsel ontvangen door rector Patrick Kuipers. 
Het waren mooie vieringen. Ook de communicantjes van Lumen 
Christi bereiden zich nu voor op de Eerste heilige Communie. 
Verschillende ouders vragen om verdieping of andere ideeën om 
laagdrempelig iets aan geloof thuis te kunnen doen. Op 
www.Geloventhuis.nl worden verschillende knutsel- en andere tips 
gegeven maar er zijn ook gebedjes, een Bijbelverhaal, prentenboek, 
liedje een verdiepende column te vinden. Ook op de site van 
www.kinderwoorddienst.nl en van www.lumenchristi.nl zijn 
regelmatig tips te vinden. Ook op onze facebookpagina proberen we u 
voor- of achteraf te informeren over kinder- en jongerenactiviteiten.  

“Voor de verandering” is bijvoorbeeld een artikeltje voor de 
veertigdagentijd uit geloventhuis.nl)  

We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen proberen we ons voor te 
bereiden op dit feest. Tijd om bewust met onze levensstijl bezig te 
zijn, tijd voor verandering misschien? Veranderen, omdat we diep van 
binnen weten dat dit goed is voor onszelf en voor de ander. Onze 
kinderen geven we daarmee een goed voorbeeld. Misschien kunnen ze 
meedoen. Een beetje anders omgaan met eten, tijd, met anderen, met 
God. Als we door ons veranderende gedrag geld uitsparen, kunnen we 
dat beschikbaar stellen aan de ander die dit goed kan gebruiken. Denk 
aan de Vastenactie die zich richt op de armsten in Afrika en dit jaar als 
thema heeft "Water verandert!". Ondersteun je voornemen met een 
simpele kijktafel die elke week een beetje verandert’.  

Gebedje voor groot en klein. God, Als ik even het stuur van de wereld 
vast mag houden? Wat zou ik dan anders doen? Thuis … Op school 
… In de straat … In onze wereld … Zou dat kunnen God? Of kan dat 
niet zomaar?  
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Workshop: Maak je eigen paaskaars  

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel 
grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo 
(jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een 
gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, 
dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een 
mooie manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus 
voor te bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou 
kunnen gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. 
Daarbij kun je symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk 
zijn in het verhaal. Zo maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen 
gekozen symbolen en vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde 
was beplakken op de kaars. De materialen zijn aanwezig, de techniek 
van het was aanbrengen en uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, 
zodat iedereen (ook zonder ervaring) kan deelnemen aan deze 
activiteit. Het maken van de Paaskaars is een mooie praktische en 
bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding van Pasen. De 
workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau 
met een prachtige Paaskaars naar huis gaat. We hopen dat het Licht 
van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.  

Wanneer: Zondag 7 april  
Locatie: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 te Denekamp  
Tijd: 14.30 uur  
Kosten: € 5,00 p.p. (gezin € 10,00)  
Benodigdheden: Kaarsen en overige materialen zijn aanwezig  
Website: www.parochielumenchristi.nl 
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Dorpsnieuws en mededelingen. 
 
Ouderensoos 
woensdag 3 april 14.00 uur. 
 
Uitwisseling met Rossum. 
 
Rossum komt bij ons om 14.00 uur bij Ewwert's Bar. We gaan er een 
gezellige middag van maken. 
 
Woensdag 17 april gaan we naar Erve Meinders aanvang 14.00 uur. 
Dat belooft een leuke en interessante middag te worden. 
We gaan er op eigen gelegenheid heen. 
Mocht dat niet lukken  bel een van ons dan op. 
Ine 221358 , Suze 221202 of Dunja 221255 
Dan kunnen wij voor vervoer zorgen. 
 
Open eettafel  17 april. 
 
Woensdag 17 april is er weer  
Open Eettafel  
Om 12.00 uur  bij Terra Nova. 
 
Jeu de Boules 
 
Op dinsdag 2 april start het nieuwe seizoen van de Jeu de Boules. 
We spelen om de 14 dagen. 
Tijd: 's middags van 14.00 uur tot 15.30 uur. 
De inleg per speeldag: €1.00 per persoon. 
 
Bij slecht weer gaat het niet door!! 
 
Voor inlichtingen kunt u bellen: 
Gerard Wassink 0541-221204 of  
Benny Huisken 0541-221403 
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Met jongeren naar Aviodrome. 

De Parochie Lumen Christi organiseert een gezellige reis op zaterdag 
11 mei voor de jongeren van 12 jaar en ouder naar Themapark 
Aviodrome in Lelystad. Er is plek voor maximaal 40 jongeren en 10 
begeleiders. Het is de bedoeling om 's ochtends tegen 9.45 u. te 
vertrekken vanuit Denekamp met een touringcar (bij voldoende 
deelname) richting de Noord Oost Polder. Rond de klok van 18.00 u. 
zullen we weer terug zijn.  Als we aankomen krijgen we in twee 
groepen een rondleiding over het terrein. Een stukje geschiedenis in 
vogelvlucht. Maar ook een bezoek aan een Boeing 747. We nemen 
een kijkje bij de luchtverkeersleiding en bezoeken een 
ruimtevaartuitstalling.  

Wil je meer weten over drones? Vraag het dan aan de rondleiders. Met 
zijn 15-nen tegelijk in de flightsimulator, dat is ook gaaf! Na de pauze 
gaan we in gesprek met een echte piloot en een stewardess. Zij 
vertellen over hun beroep maar ook over 'Wings of Support.' 'Wings 
of Support' is een particulier initiatief van de medewerkers van de 
KLM. Zij proberen in de landen waar óp gevlogen wordt, het 
onderwijs, de opvang en de medische hulp te ondersteunen. Het is een 
prachtig initiatief gericht op duurzaamheid. 

Misschien kunnen we met de deelnemers een kleine attentie 
meebrengen voor hun volgende reis richting zo'n project .  

De kosten zijn 15 euro pp. te voldoen in een gesloten enveloppe met 
naam bij het instappen in de bus. (Als dit een probleem is, neem dan 
contact op met 06 30958689) Wie meegaat zorgt zelf voor een 
lunchpakketje en wat drinken.  

Aanmelden o.v.v. naam en leeftijd voor 20 april is verplicht: 
ans.telintelo@lumenchristi.nl 
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De Tilligter Passie  

Reeds enige jaren wordt door Popkoor Viventi het lijdensverhaal 
verteld met daarin een aantal liederen. Een goede traditie die we graag 
in ere willen houden. Ook dit jaar zetten we weer ons beste beentje 
voor om u een goed paasgevoel mee te geven.  

De Tilligter Passie: een reis door het verleden en heden vertelt het 
“oude “ verhaal in vergelijking tot het huidige. De rol van verteller is 
opgesplitst in een “oudere” en een “jongere” verteller.  

Daarnaast is ook de muziek met de tijd meegegaan. Nog steeds komen 
er liederen in voor uit de musical Jesus Christ Superstar maar dan 
aangevuld met hele eigentijdse nummers.  

Claudia de Breij, Frank Boeijen, The Scene, Cold Play…..  

allemaal komen ze voorbij.  

Dit wilt u toch niet missen en hoeft u niet te missen…  
….want……we treden dit jaar maar liefst drie keer voor u op.  
Vrijdag 12 april, Protestantse kerk, Ootmarsum  
Aanvang 19.30 uur  
Vrijdag 19 april, Simon en Judaskerk, Tilligte  
Aanvang 19.00 uur  
Zaterdag 20 april, Mariakerk, Oldenzaal  
Aanvang 19.00 uur  
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‘De ongemakkelijke Waarheid’  

Brief voor de Veertigdagentijd 2019  

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht  

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,  

De Veertigdagentijd die vandaag met Aswoensdag is begonnen, is een 
tijd van vasten en verstilling. Door in deze periode op allerlei terreinen 
minder te consumeren en door het lawaai des levens te vermijden, 
ontstaat er ruimte. Daarmee is de Veertigdagentijd wel te vergelijken 
met een vakantie. Het woord ‘vakantie’ is immers verwant aan het 
Latijnse vacare (vrij zijn) en dat wordt in de christelijke traditie veelal 
verbonden met God: vacare Deo, vrij zijn voor God. De vakantie dus 
als vrije ruimte, waarin we ons openstellen en innerlijk vrij maken 
voor de ontmoeting met God. En dat nu is precies waarvoor de 
Veertigdagentijd dient.  

Als ‘sterke tijd’ biedt de Veertigdagentijd in de aanloop naar het 
hoogfeest van Pasen diverse mogelijkheden om te werken aan onze 
band met Christus: via vasten, bidden en het geven van aalmoezen. 
Dat is belangrijk, want onze band met Christus staat tegenwoordig 
onder grote druk. Zo kent onze hectische samenleving een schier 
eindeloze stroom afleidingen, vooral door de sociale media, waardoor 
we vaak bezig zijn met gebeurtenissen buiten ons en aan ons innerlijk 
leven te weinig toekomen. Daarnaast is het geloof steeds minder 
aanwezig in het publieke domein. Toch blijft Christus ook in deze 
moeilijke omstandigheden steeds een beroep op ons doen. Hij laat ons 
niet met rust. Christus is de ongemakkelijke Waarheid, die onze 
zogenaamde zekerheden bevraagt. Hij daagt ons voortdurend uit om 
niet de puur menselijke maat te hanteren, maar Zijn voorbeeld na te 
volgen. Hij zegt over Zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh. 14,6). In de 
Evangelies komen we herhaaldelijk passages tegen waarin Christus de 
lat anders en vaak hoger legt dan men tot dan toe gewend was. Maar 
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ZIN IN EEN NIEUW BEGIN  

In veel kerken zie je wat ook hier in Denekamp e.o. het geval is: er 
komen nog maar weinig jonge(re) mensen naar de kerk. Daar zijn 
allerlei redenen voor te noemen. In Denekamp komt daar nog een 
bijzondere factor bij: veel stellen zijn ‘oecumenisch’ getrouwd. Als 
dominee vind ik het wel jammer, want ik wil je graag ontmoeten. Om 
te horen wat je bezig houdt en waar je naar verlangt. Om te kijken 
over kerkgrenzen heen. Wat speelt er in het dorp, in jullie levens? Wat 
houdt je bezig? Waar geloof je in en waar twijfel je aan? Welke 
beelden hebben wij van elkaar? ‘Maar jullie protestanten hebben toch 
niks met Maria?’ Deze vraag, tijdens een workshop ‘Maria 
schilderen’, georganiseerd door het ‘Huis van Spiritualiteit’ (Lumen 
Christi), heeft geleid tot de volgende activiteit:  

De moeder, de vrouw - wat doet zij met jou? Een thema dat ieder 
mens raakt, hoe dan ook. Want ook al ben je zelf geen moeder, 
iedereen heeft wel een moeder (gehad). Op 31 maart eindigt de 
jaarlijkse Boekenweek, met als thema: ‘De moeder de vrouw’. 
Midden in de Veertigdagentijd maken wij tijd voor Maria, de moeder 
van Jezus. Wat heeft zij ons te zeggen, als moeder, als vrouw, als…? 
Met Kim Grote Punt, beeldend kunstenaar uit Denekamp. Zij zal haar 
passie voor Maria met ons te delen. Wij gaan met haar, en met elkaar, 
in gesprek. Zondag 31 maart 19.00-20.30 uur Gebouw Irene, 
Protestantse kerk, Grote Straat 3 Denekamp Toegang gratis, leeftijd 
doet er niet toe informatie en opgave bij:  

ds Erna Lensink, tel. 0541-297199 dwlensink@kpnmail.nl 
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In gebed verbonden,  
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,  
Aartsbisschop van Utrecht  
Utrecht, Aswoensdag 6 maart 2019  

 

Vespervieringen in de 40-dagentijd.  

Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de 
Zusters Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.  

Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en 
in de verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van 
Pasen en op de betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij 
weer gebruik van lichtbeelden.  

Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren 
nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.  

De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.  

Zusters Franciscanessen,  

Gravenallee 30 7591 PE Denekamp. 
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Hij geeft ook de kracht om in Zijn voetsporen te treden. Sterker nog: 
Hij is die kracht in eigen Persoon. Daarom moeten we onszelf opzij 
durven zetten waardoor Jezus in ons een steeds grotere ruimte en 
vrijheid kan vinden om in ons innerlijk aanwezig en werkzaam te zijn. 
Dat bedoelt Johannes de Doper als hij zegt: “Hij moet groter worden 
maar ik kleiner” (Joh. 3,30). Of zoals Paulus het zegt in zijn Brief aan 
de Galaten: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” 
(Gal. 2,20). Dat is in deze individualistische tijd, waarin maar al te 
vaak de eigen persoonlijkheid wordt gevierd en bewierookt, een 
atypische en niet altijd even welkome boodschap.  

Om Christus na te volgen is het wel nodig innerlijk een levende relatie 
met Hem te onderhouden. Daartoe is naast het vieren van de 
Eucharistie, waardoor we Hem onder de gedaanten van brood en wijn 
in ons innerlijk ontmoeten en ontvangen, het gebed in de 
“binnenkamer” (Mat. 6,6; het Evangelie van Aswoensdag) van 
levensbelang. De binnenkamer is een beeld van ons innerlijk leven. 
Juist de verstilde Veertigdagentijd kan ons helpen de rijkdom van het 
gebedsleven te (her)ontdekken. Dat vraagt inspanning en geduld. Wie 
bidt, komt er namelijk al snel achter dat God geen automatiek is. De 
oplossingen voor je problemen en de antwoorden op je vragen liggen 
niet voorverwarmd achter glazen deurtjes die opengaan na een gebed. 
Het is geen ‘eten uit de muur’. Een gebedsleven is méér dan de Heer 
om hulp vragen, al zijn zulke gebeden zeker belangrijk. Paus 
Franciscus zegt over het gebed: “Het is op de eerste plaats dialoog, 
een persoonlijke relatie met God. De mens is geschapen als een wezen 
in persoonlijke verhouding tot God die zijn volledige verwerkelijking 
slechts vindt in de ontmoeting met zijn Schepper. De weg van het 
leven loopt naar de definitieve ontmoeting met de Heer” (Algemene 
audiëntie 15 november 2017).  

Christus zou je tijdlijn moeten zijn, met Hem zou je voortdurend 
biddend in contact moeten staan. Hem zou je steeds statusupdates 
moeten sturen – innerlijke berichten over wat je bezighoudt. En anders 
dan bij sociale media hoef je je niet beter en succesvoller voor te doen 
dan je bent. Naast je hoogtepunten die je in dankbaarheid met Hem 
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kunt delen, kun je bij Hem óók terecht met je dieptepunten. Met Hem 
kun je je hele leven delen. En je kunt Zijn leven overwegen in het 
bidden van de rozenkrans. Maar ook stil zijn is gebed – comfortabele 
stilte zoals die tussen goede vrienden bestaat. Paus Franciscus zegt 
daarover tijdens diezelfde audiëntie: “Bidden is, zoals elke ware 
dialoog, ook altijd: stil kunnen zijn – dialogen kennen momenten van 
stilte – in stilte bij Jezus zijn. … De Evangelies tonen ons Jezus die 
zich op afgelegen plaatsen terugtrekt om te bidden. Wanneer de 
leerlingen die innige verhouding van Jezus met de Vader zien, voelen 
ze het verlangen om daaraan deel te kunnen hebben en vragen Hem: 
‘Heer, leer ons bidden’ (Luc. 11,1).”  

Het antwoord van Christus op die vraag is het gebed dat Hij in het 
Evangelie aan Zijn leerlingen en dus ook aan ons gegeven heeft en dat 
we nog altijd bidden: het Onze Vader – niet voor niets het Gebed des 
Heren genoemd. Ook Christus ging in dialoog met Zijn Vader, daarbij 
steeds op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Hij zich kon laten 
leiden door de wil van Zijn Vader. En Hij bleef bidden tot het einde 
toe: op eenzame plaatsen, waar Hij de stilte zocht die voor het 
innerlijk gebed nodig is, in de Hof van Olijven en tijdens Zijn laatste 
uren aan het Kruis.  

Paus Benedictus XVI hield in 2011-2012 een reeks catecheses over 
het gebed. In één van deze catecheses (30 november 2011) vroeg hij 
zich af: “Als we Jezus’ gebed van nabij bekijken, moet in ons een 
vraag opkomen: en ik, hoe bid ik? Hoe bidden wij? Hoeveel tijd 
besteed ik aan mijn relatie met God?” De paus wees vervolgens op het 
belang van het biddend lezen van de Heilige Schrift, de lectio divina. 
“Luisteren, mediteren, de stilte bewaren tegenover de Heer die 
spreekt, is een kunst die men leert door ze standvastig te beoefenen.”  

En ook dan kan iemand periodes doormaken waarin het gebed 
vruchteloos schijnt. De woorden klinken dor en lijken niemand te 
bereiken. Zelfs de heilige Moeder Teresa worstelde jarenlang hiermee. 
Op de vraag “Waar vond moeder Teresa de kracht en het 
doorzettingsvermogen om zichzelf volkomen te wijden aan het dienen 
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van anderen?,” antwoordde paus Johannes Paulus II in een toespraak 
op 20 oktober 2003 tot de pelgrims die voor haar zaligverklaring naar 
Rome waren gekomen: “Zij vond het in gebed en in de stille 
beschouwing van Jezus Christus, zijn Heilig Hart.” De postulator, 
degene die verantwoordelijk was voor haar zaligverklaringsproces, 
deelde mee dat moeder Teresa gedurende een periode van vijftig jaar 
gebukt ging onder geloofstwijfels en in haar innerlijk leegheid en 
duisternis ondervond. Moeder Teresa’s ervaringen leren ons dat het bij 
het stil innerlijk gebed niet primair om mooie en aangename 
gevoelens gaat. Als die ontbreken – en dat kan soms gedurende lange 
tijd het geval zijn – kunnen we wel degelijk een vruchtbaar innerlijk 
gebedsleven hebben. Geduld en volharding zijn in zulke periodes 
cruciaal. Door middel van meerdere parabels leert Jezus ons dat we 
volhardend moeten zijn in het gebed. Als mensen, ondanks al hun 
feilen, vrienden wegens hun aandringen toch geven wat ze vragen of 
als ouders verzoeken van hun kinderen inwilligen, “hoeveel te meer 
zal dan uw Vader in de Hemel de heilige Geest geven aan wie Hem 
erom vragen” (Luc. 11,13).  

De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om ons ‘voor God vrij te 
maken’, elke dag de binnenkamer van ons innerlijk leven te zoeken 
om ons gebedsleven (weer) vrucht te laten dragen tot ver na de 
Vastentijd. In voor- en tegenspoed, zoals ook paus Benedictus XVI in 
zijn catechesereeks benadrukte: “Ons bestaan en onze levensweg 
worden, dat weten we allemaal, dikwijls getekend door moeilijkheden, 
onbegrip en lijden. In de trouwe relatie met de Heer, in het 
voortdurende, dagelijkse gebed kunnen ook wij de vertroosting die 
van God komt, concreet ervaren. Dat versterkt ons geloof omdat ons 
dit Gods ‘ja’ aan de mens concreet laat ervaren, aan ons, aan mij, in 
Christus; dat laat ons de trouw van Zijn liefde voelen die gaat tot de 
gave van Zijn Zoon op het kruis.”  

Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, waarin u 
hopelijk de blijvende kracht van het dagelijkse gebed in de stilte van 
uw binnenkamer mag ervaren.  


