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KЀЀRKTIED 

Nieuws van de 

H.H. Simon en Judas – Tilligte 

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 1a 

week 5-1-2019 

t/m   18-1-2019 

 

 

 

 
 

 

 

Januarikater 

Het is weer rustig in het dorp 

voorbij zijn de decemberdagen 

de kerstspullen zijn weggezet 

en kale bomen weggedragen. 

 

Feestverlichting is gedoofd 

kerstboomvriend wordt kerstboomhater 

menigeen heeft pijn in ’t hoofd 

hij slaat weer toe: de Januarikater! 

 

Teveel gegeten al die keren 

met vriend, familie of gezin 

stijf van het zitten, strakke kleren 

en nu helemaal geen zin. 
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Voor de verandering weer regen 

zuidwesterstorm op het balkon 

maar op de grauwe, natte wegen 

ook ineens een straaltje zon! 

 

En dan schijnt hèt bij je binnen 

en doet wonderen, want zie… 

je wilt overal aan beginnen 

en hebt ineens weer energie! 

 

Naalden liggen overal 

stofzuigers maken overuren 

en na de allerlaatste bal….. 

een nieuwjaarsbakkie bij de buren. 

 

Plots is het leven weer normaal 

decemberdagen zijn voorbij 

en we beginnen allemaal 

aan een nieuw begin met schone lei. 

 

De moraal van dit verhaal? 

Troost je maar, want vroeg of later 

krijgen we het waarschijnlijk allemaal: 

zo’n ouderwetse Januarikater!  
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Gebeds/eucharistievieringen 

 

Week zaterdag 5 jan. t/m vrijdag 11 jan. 2019 

za. 5 jan.. 19.30 uur Eucharistieviering 

Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 

Lector Jan Arends 
M.m.v. Bel Canto 

 

 

Week zaterdag 12 jan. t/m vrijdag 18 jan. 2019 

zo. 12 jan. 9.00 uur Woord- en Communieviering 

  Voorganger Past. Werker L. Ros 
Lectrice Riet Kottink 

M.m.v. Bel Canto 

. 

 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 
 

week zaterdag 5 jan. t/m vrijdag 11 jan. 2018 

Jgd. Jo Tijink; 

Tonny Rekers; Ouders Rekers-Blokhuis en Lies Rekers-Kienhuis; 

Marietje ten Berge-Oude Kotte; Ouders Beijerink-Meijners;            

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

Sanny Haamberg-Kamphuis; Gerard Arends; Jan Hesselink;         

Marie Oude Hengel en Jan.  

 

 

week zaterdag 12 jan. t/m vrijdag 18 jan. 2019 

Jan en Dinie Mollink (Hunnebekke); Gerard Groeneveld;             

Sanny Haamberg-Kamphuis; Tonny Lansink; Jan Hesselink. 
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Bijeenkomst “Gast aan Tafel”  

Wilt U concreet kennismaken met iemand die hier als vluchteling 

binnen onze parochie woont, dan is er het initiatief “Gast aan Tafel”. 

Dat biedt de mogelijkheid om gedurende een half jaar, maandelijks 

een keer samen te eten. De ene maand in je eigen huis, de volgende 

keer in de woning van de vluchteling (alleenstaand of met gezin). Om 

hier meer over te horen is er donderdag 24 januari 20.00 uur voor 

belangstellenden een informatieve bijeenkomst. Die vindt plaats in 

ons parochiecentrum in Denekamp. Graag tijdig aanmelden via ons 

secretariaat, Renilde Heinink; 0541 – 3543551, ma t/vrijd. 09.00 – 

11.30 uur.  

Vriendelijke groet, pastor Leo Ros  

Oecumenische vieringen Week van Gebed in 

Ootmarsum en Denekamp  

De protestantse gemeenten van Denekamp en Ootmarsum vieren 

samen met de parochie Lumen Christi de Week van Gebed voor de 

eenheid van de christenen. Het thema wereldwijd is : “Recht voor 

ogen” (zoek het recht en niets dan het recht). Daartoe is er op zondag 

20 januari 10.00 uur een oecumenische viering in de protestantse kerk 

in Ootmarsum. Voorgangers zijn dominee A. Snier en pastor L. Ros. 

Na afloop is er koffie in Ons Gebouw aan de overzijde van deze kerk. 

Een week later vindt deze viering plaats in de protestantse kerk van 

Denekamp, zondag 27 januari 10.30 uur. Daarin gaan pastoor T. 

Munsterhuis en dominee E. Lensink voor. Ook daar is er nadien 

gelegenheid om samen koffie te drinken, in gebouw Irene achter de 

kerk. Beide vieringen zijn met samenzang. We nodigen u uit om, 

misschien voor de eerste keer of opnieuw, elkaar te treffen bij deze 

vieringen. Ook om te ontdekken dat we veel in elkaar herkennen als 

het erom gaat, uiteindelijk als kerken weer tot eenheid te komen! Van 

harte welkom!  
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Huis van Spiritualiteit  

Spelen met het Bijbelverhaal “Vissers op het water”  

In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te 

lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Johannes 21: 1-13) staan en 

luisteren en ervaren op afstand wat er in een Bijbelverhaal gezegd 

wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet.  

We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. Waar sta je zelf in dit 

verhaal?  

Hoe diep je in het verhaal wil duiken, mag ieder zelf bepalen. Blijf je 

liever aan de rand van het meer? Wat zie je dan? Of neem je plaats in 

de boot bij de vissers? Waar praten jullie dan over? Wat wil je ze 

vragen? Je mag je ook warmen aan het vuur naast Jezus. Hoe voelt 

dat?  

Ben je misschien de boot? Wat denk je van de mensen die je aan 

boord hebt? Zweef je als net tussen de vissen en zie je wel wie zich 

vangen laat?  

Kortom een avond, om het verhaal tot je te laten spreken en om je te 

laten verrassen, onder leiding van domina Annerie Snier en pastor 

Ingrid Schraven.  

Wanneer: dinsdag 15 januari 2019  

Aanvang: 19:30 uur  

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp  

Kosten: €7,50 Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 

0541 353551  

(bereikbaar van 09.00-11.30 uur) 
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Lumen Christi blikt vooruit naar de toekomst!  

Onze parochie staat voor de grote uitdaging om ons geloof vorm te 

geven in deze moderne en snel veranderende tijd. Ondanks het 

terugloop van het kerkbezoek en de afname van de kerkbetrokkenheid 

blijkt het katholieke geloof in de parochie Lumen Christi nog altijd 

een belangrijke plek in te nemen op cruciale momenten in het leven 

van onze parochianen. Het geloof is nog altijd een belangrijk 

bindmiddel binnen onze dorpsgemeenschappen. Door de terugloop 

van de financiële middelen en afname van pastores zal het niet 

mogelijk zijn de pastorale zorg te blijven verlenen zoals we dat tot nu 

gewend waren. Daarom zullen we met elkaar moeten verkennen welke 

behoeftes er leven in onze geloofsgemeenschappen en welke 

mogelijkheden er zijn om het geloof samen te beleven, vorm te geven 

en te vieren.  

Op zaterdag 12 januari 2019 zullen onder leiding van Leo Fijen 

vertegenwoordigers uit al onze geloofsgemeenschappen, samen met 

bestuur, pastoraal team en het Spiritteam zich bezinnen over de 

toekomst van onze parochie, welke behoeftes en mogelijkheden zien 

wij en wat kan de eigen geloofsgemeenschap bijdragen. De resultaten 

van deze dag zullen meegenomen worden in het nieuwe beleidsplan. 

We houden u op de hoogte over de voortgang.  

Namens het pastoraal team,  

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

 

DOOPDATUM 

De volgende doopdatum is op zondag 10 maart en zondag 30 juni. 
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Actie Missietent Tilligte 2018  

De totale opbrengst van de actie Missietent 2018 bedraagt  

€ 5.532,-- Een geweldige opbrengst!!  

Zowel binnen als buiten onze parochie zijn vrijwilligers het hele jaar 

door in de weer voor de actie Missietent Tilligte. Met name de 

breiclub Tilligte en de familie Ribbert is het hele jaar actief bezig met 

de verkoop van kleding, spreien, kussens enz. Zij verkopen op 

markten en beurzen en deze opbrengst komt ook ten goede van de 

actie Missietent Tilligte. Zij alleen al hebben een bedrag ingezameld 

van € 3000.-- . Een subsidie van de gemeente was dit jaar € 950,--. 

Tellen we daarbij de opbrengst van de actie Missietent 2018, 

gehouden in het weekend van 15 en 16 december, dan komen we uit 

op de geweldige opbrengst van € 5.532,--.  

Deze opbrengst is wederom bestemd voor de projecten van Pater 

Haamberg in Brazilië.  

Inmiddels heeft ook de verloting van de paaskaars plaatsgevonden en 

het winnende lotnummer is 866. De gelukkige prijswinnaar kan zich 

melden bij Ans Olde Dubbelink. ( tel 0541-221622 )  

Graag willen we alle vrijwilligers bedanken die, op welke wijze dan 

ook, hebben meegewerkt. Door jullie hulp hebben we weer een mooi 

resultaat behaald. Ook dank aan allen die een bezoek hebben gebracht 

aan de Missietent en ons financieel hebben ondersteund.  

Organisatie Actie Missietent 2018.  
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Geachte parochianen,  

 
In dit parochieblad treft U een nieuwe versie van een informatiebrief 

voor nabestaanden aan.  

Hiermee willen we U informeren over de mogelijkheden die 

vrijwilligers van verschillende werkgroepen in Tilligte u kunnen 

bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.  

met vriendelijke groeten, 

werkgroep aula 

werkgroep uitvaartbegeleiders 

werkgroep avondwake/afscheidsviering. 

 

Dorpsnieuws en mededelingen. 
 

Ouderensoos 
 

Op woensdag 9 januari houden wij de jaarvergadering bij Ewwerts 

Bar. Om 14.00 uur. Nadien gaan we Bingo spelen.  

 

Open Eettafel 
 

De open Eettafel vindt weer plaats op woensdag 16 januari bij Terra 

Nova. Om 12.00 uur 

 

KVO 

 

Op woensdag 16 januari is de jaarvergadering van de KVO bij MFA, 

om 20.00 uur. Iedereen wordt verzocht om een klein ingepakt 

cadeautje mee te nemen, waar we om spelen in het dobbelspel. 
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Kei-actie KPJ Tilligte 

Op zaterdag 22 december heeft de KPJ de jaarlijkse kei-actie 

gehouden. De uitslagen waren: 

Brookhook:        Gewicht: 180kg         Winnaar: Silvia Borgerink 

Vollenhook:       Gewicht: 320kg         Winnaar: Louis Ribberink 

Centrum:            Gewicht: 332kg         Winnaar: Jeroen oude Hengel 

De winnaars hebben nog dezelfde dag een vleespakket in ontvangst 

mogen nemen. De opbrengsten van de actie zullen besteed worden aan 

de diverse activiteiten van de KPJ.  

Via deze weg wil het bestuur van de KPJ iedereen nogmaals bedanken 

voor hun deelname. Daarnaast wensen wij iedereen een gelukkig en 

gezond 2019.  

AGENDA 

Wo. 9 jan. 14.00 uur Ouderensoos bij Ewwerts Bar 

Wo. 16 jan 20.00 uur KVO bij MFA 

Wo. 16 jan. 12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 

 

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 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Bij overlijden 

Bij overlijden altijd eerst 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. 

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) 
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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 3 

4 jan. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 9 jan, a.s. Dit blad loopt van za. 19 jan. t/m vr. 8 febr. 

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

