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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35
e
 jaargang nr. 1 

19 januari t/m 8 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019..... 

2019 is voor ons mensen verborgen. 

We weten niet wat er dan zal gebeuren; 

of we blij zullen zijn of moeten treuren. 

Zullen er moeilijkheden zijn of zorgen? 

 

Dit jaar is voor ons mensen verborgen. 

Maar laten we hopen op een goede dag, 

die ieder in vrede doorbrengen mag 

zonder verdriet, moeite, pijn en zorgen, 

 

Dit jaar, we zien wel wat het ons brengt. 

Als we maar weten dat God met ons gaat. 

Hij zal er zijn; Hij die ons nooit verlaat 

en ons altijd Zijn trouw en liefde schenkt. 

 

2019 is voor ons mensen verborgen. 

het jaar van 2018 is weer voorbij;  

God zorgde voor u en voor mij. 

Ook dit jaar zal Hij voor ons zorgen. 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 25 januari 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

 

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 

06-57 94 09 01.  Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

Pastoraal team 
 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1 

 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 

 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken (diaconie, gemeenschapsopbouw) 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

 Tel.: 06-57 64 52 45 

E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

               L.M. Ros, pastoraal werker (diaconie) 

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne 

Tel.:  06-22 68 98 67 

E-mail: l.ros@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster (catechese) 

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel:  06-22924657 

E-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

   

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231,  7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89 

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Kosters: Ben Geers Tel. 35 22 57 

   Jos Bentert          Tel. 35 37 68         E-mail: jbentert@gmail.com 

AvdW 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 19 t/m 25 jan 2019  
                     
Zaterdag   Geen viering 
19 jan 

  
Zondag 09.00 uur Communieviering 
20 jan    m.m.v. Themakoor 
Pastor I. Schraven Bernard Veldscholten en Annelies 

Veldscholten-Blokhuis, ouders van Bentem-
Bos en familie, Johan Meijer, Hermina 
Eppink-Bodde, ouders Brookhuis-Weernink, 
familie Kamphuis en familie Keizers, Pastoor 
Misdorp, Dora Jansman, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Gerrit Niehoff  (Lourdes 
Werk), ouders Heerink-Koekkoek en Wim, 
overleden familie Johannink, Maria Bodde-
Johannink 

 

Zondag 10.30 uur Doopviering van Lewis de Rijk  
20 jan 
Pastor I. Schraven     
      
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering    
24 jan    T.i.v. de gezinnen 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap   
 
Necrologie:   
Gradus Rikkink 19 jan 1965 

Hermina Maria Eppink - Bodde      19 jan 2002 

Bernardus Brookhuis  20 jan 1972 

Johanna J. Heerink-Koekkoek 20 jan 2010 

Johannes van Bentem  21 jan 1980 

God, neem onze overledenen op in Uw geborgenheid.  
Zij, die nu mogen rusten in uw handen, in uw Licht. 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 26 jan t/m 1 feb 2019   
                   

Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering   

26 jan    M.m.v. St. Jozefkoor 

Pastor H. Jacobs Jaargedachtenis Gerard Monnikhof, 

Jaargedachtenis  Johan Koldemeule, 

Geertruida Veldscholten, ouders Veldscholten-

Nijhuis en Bernard, Bennie Meinders en 

overleden familie, Mechtild Meinders-

Schepers, Johanna Bekhuis-van Braam, Mien 

Olde Dubbelink, familie Tijhuis en familie 

Haarhuis, Gerard Brookhuis en Marietje 

Brookhuis-Weernink, Gerrit en Dinie Niehoff-

Engelbertink. 

 

Zondag Geen viering 

27 jan 

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

31 jan      t.i.v. de gezinnen 

      

Misdienaars 26 jan 

Zaterdag 19.30 uur:  Thijs Bodde en Lisa Tijans 

     

Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
  
Necrologie: 
Albertus J. Wargers 26 jan 2008 

Johanna J.M. Bruns-Keizer 26 jan 2013 

Gerardus A. Monnikhof 27 jan 2004 

Hermanus A. ter Brake  28 jan 1982 

Johannes A.H. Koldemeule 28 jan 2003 

Saskia van Landschoot 28 jan 2018 

Johanna G. Bekhuis-Telgenkamp  31 jan 1971 

Gerardus J. Blokhuis  01 feb 1964 

Wilhelmina A. Olde Dubbelink-Broenink  01 feb 1980 
 
Zegen onze herinneringen aan onze lieve doden.  
Houd hun naam levend in ons midden. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 2 t/m 8 feb 2019 
 
Zaterdag    Geen viering 
2 feb 
 
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering 
3 feb   M.m.v.  St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis         Ouders Scholte Lubberink-Nijhuis en John,           

                        familie van de Walle, familie Tijhuis en    
                        familie Haarhuis, Mechtild Meinders- 
                        Schepers (Lourdes Werk). 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
7 feb   t.i.v. de gezinnen 
 
Misdienaars: 3 febr.  
Zondag  9.00 uur   Koen en Matijn 
 
Necrologie:    
Engelina M. Tijman-Wolbert 03 feb 2005 

Berendina H. T. Rosens-Steinmeijer  04 feb 1979 

Geertruida Veldscholten 04 feb 2003 

Johannes B.M. Krabbe 05 feb 2012 

Johannes G. H. Heerink  06 feb 1983 

Aleida E. Loohuis-Bruns 08 feb 2012 

 

Dat  zij geborgen mogen zijn bij U, liefdevol gedragen en geheeld voor 

altijd. 

 

AGENDA 19 jan t/m 8 feb 2019 

 

21 jan  21.00 uur  themakoor 

22 jan  19.00 -20.00 uur secretariaat 

  21.00 uur  St. Jozefkoor   

23 jan  9.30-11.30 uur secretariaat 

28 jan  21.00 uur  themakoor   

  20.00 uur  kaarten collectanten 

29 jan  19.00-20.00 uur secretariaat 

  21.00 uur  St. Jozefkoor 
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30 jan   9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

04 feb  13.30 uur  liturgiegroep 

  21.00 uur  themakoor 

05 feb  19.00-20.00 uur secretariaat 

  21.00  uur  St. Jozefkoor 

06 feb  9.30-11.30 uur secretariaat 

07 feb  na de viering  koffie drinken 

 

Bedankje 

 

Hierbij wil ik, en ook namens Rita, de locatieraad voor de mooie woorden, 

de kaars en de bloemen bedanken.  

Tevens wil ik iedereen bedanken voor de ondersteunende woorden bij het 

afscheid als koster van st. Jozefkerk. 

Bennie Grashof 

 

Overleden 

Op 3 januari 2019 is op 83 jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan 

Eef Stevelink 

We hebben voor hem gebeden in de avondwake op maandag 7 januari. 

De gezongen uitvaartviering was op dinsdag 8 januari, 

waarna hij te rusten is gelegd op ons parochiële kerkhof. 

  

Wat was je sterk en arbeidzaam 

Steeds heb je voor iedereen klaargestaan 
     Flink was jij je hele leven 

         Moedig ben je tot het eind gebleven 
            Flink wil je nu dat wij zullen zijn 

   Maar het afscheid nemen doet zo’n pijn 

 

Wij zullen hem blijven gedenken in onze gebeden. 
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Soos 

Op woensdag 30 januari is er soos, zoals gewoonlijk, 

van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Open eettafel februari 2019 

Op vrijdag 1 februari is in de Mare de eerste open eettafel van het nieuwe 

jaar. Aanvang 12.00 uur. Bingo is op 25 januari. 

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij 

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 

 

 

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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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 het parochiecentrum in Denekamp. Graag 

tijdig aanmelden via het secretariaat, Renilde Heinink; 0541 – 3543551,  ma 

t/m vrijdag. 09.00 – 11.30 uur.  

Vriendelijke groet, pastor Leo Ros  

 

Inluiden Actie Kerkbalans 

Op zaterdag 19 januari a.s. zullen de gezamenlijke kerken in Nederland via 

een gezamenlijk inluidmoment aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans. 

De parochie Lumen Christi en de Protestantse gemeenten van Denekamp en 

Ootmarsum sluiten zich hier van harte bij aan. 

Dit jaar gaan Jongeren van de jongerengroepen in onze parochie: Join Us, 

4Youth en Strong2gether het inluidmoment verzorgen. Zaterdag 19 januari,  

klokslag 13.00 uur, zullen jongeren starten met het luiden van de klokken in  

de toren van de Sint Nicolaaskerk te Denekamp. Ook in de andere kerken 

van onze Parochie zullen de klokken geluid worden. Met het luiden van de 

klokken wordt het belang van de Actie Kerkbalans specifiek onder de 

aandacht van de geloofsgemeenschappen van de Parochie Lumen Christi 

gebracht. 

het parochiebestuur  
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Actie kerkbalans 2019  Noord Deurningen 

Deze week beginnen wij weer met actie kerkbalans 2019.  

Allereerst  willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het 

afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage. Samen met 

dit parochieblad ontvangt u de envelop met informatie over de  actie 

kerkbalans 2019. Hierin zit ook het gele inschrijfformulier, voorzien van 

Uw naamsticker. 

Het verzoek is het  gele formulier met de naamsticker in te vullen en deze 

klaar te leggen in de envelop van  actie kerkbalans (naamsticker).  

Door vrijwilligers van onze locatie wordt deze envelop in de week, na het 

verschijnen van dit parochieblad, bij U persoonlijk opgehaald. 

U kunt ook een periodieke schenking doen. Informatie hierover vindt u  in 

de envelop kerkbalans 2019 of bij ondergetekende. 

Mocht door omstandigheden deze envelop niet worden opgehaald,  

dan kunt U deze envelop ook deponeren in de brievenbus van het 

parochiesecretariaat/kerk. 

Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Namens de locatieraad, 

René Wessels 

Penningmeester H. Jozef 

Tel. 06-23222993 

renewessels21@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:renewessels21@gmail.com
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Samen Welzijn 

Bingoavond vrijdag 25 januari. 

Nu de dagen nog kort genoeg zijn  en de avonden langer is dat een goede 

reden  voor een gezellige Bingoavond in de Mare.  

Samen Welzijn Noord Deurningen organiseert deze bingoavond voor 

volwassenen. We delen prijzen uit voor bijvoorbeeld één rijtje, prijzen voor 

een volle kaart en bij de laatste ronde spelen we voor de hoofdprijs voor een 

volle kaart. Jij komt toch zeker ook een kansje wagen! 

Aanvang: 19.30 uur ontvangst met kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. 

Locatie: de Mare 

Kosten : 5,- per kaart 

Aanmelden is niet nodig ! 

 

Maria in parochie Lumen Christi  

2 februari-9 februari 2019  

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het 

Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een 

baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel 

bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we 

op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van 

nu. 

Maria beeldhouwen of schilderen:                                      

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit 

onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te 

beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria 

vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie 

Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster 

Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er 

snel bij wanneer u mee wilt doen! 
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Wanneer: Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.  

Kosten:    € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)                    

Waar:        Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp  

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen”  

of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl   

of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur). 

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen:                                                  

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria Lichtmisviering 

gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor 

uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie 

Marialiederen ten gehore te brengen.  

Wanneer:  Maandag 4 februari om 19.00 uur  

Waar:  Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum.  

Opgave:  Niet nodig! Geen kosten! 

 

 

 

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden” 

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel. 

We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten. 

Wanneer:  Woensdag 6 februari om 19.30 uur 

Kosten:  € 7,50  

Waar:   Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp  

 

 

Maria “Passion” 

 

De Mariapassie is een kleinschalige 

theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria 

wordt samengebracht met hedendaagse (pop-

)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen 

aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en 

gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de 

engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, 

geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out 

voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een 

prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en 

verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht.  

Meer informatie op 

www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl  

 

Wanneer:  zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop) 

Waar:   RK. Kerk in Ootmarsum 

Kosten: € 12,50 aan de zaal. 

Verkooppunten kaarten: vanaf á € 10 bij de  

VVV Ootmarsum-Dinkelland, Markt 9 te Ootmarsum, tel  0541-29 12 14 

alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente. 

Reserveren kan ook tot 7 februari 12.00 uur bij secretariaat Lumen Christi 

secretariaat@lumenchristi.nl, tel 0541-353551  

Uw kaartjes zijn dan verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. 

 

 

 

Tiendaagse inspiratiereis langs bedevaartsplaatsen in Frankrijk 

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen 

Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze 

keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden 

door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, 

Rocamadour en Lourdes worden bezocht.  

Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad 

Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en 

gebouwen niet op het programma ontbreken.  

Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden 

begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In 

Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de 

stad laten zien. 

http://www.parochielumenchristi.nl/
http://www.demariapassie.nl/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,- per persoon, op 

basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en 

annuleringsverzekering.  

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u  meer informatie neem dan 

contact op met: Diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: 

jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of Arie Vreeswijk, tel.06-50251252, e-

mail: ahvreeswijk@outlook.com. 

 

 

 
 

mailto:ahvreeswijk@outlook.com
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Pastorpraat:  Vier het leven met liefde 

 

Het viel mij op dat er tussen Kerst en Oud en Nieuw stapels kratten bier in 

de supermarkt voor een aantrekkelijke korting werden aangeboden. 

Opgestapeld in de winkelkarren verlieten ze de winkel om ervan verzekerd 

te zijn van voldoende voorraad met de jaarwisseling. We leven in een land 

van overvloed, waar ons aan niets lijkt te ontbreken. Het zou een schande 

zijn wanneer de gasten op het droge komen te zitten.  Een situatie als op de 

bruiloft in Kana, waar de wijn opraakte, zal ons niet zo snel overkomen. Zo 

vloeide de alcohol weer rijkelijk door de gesmeerde kelen en dit had, zoals 

elk jaar, weer nare effecten. Een feest dat op verschillende plekken eindigde 

in geweld en brandstichting. Zelfs hulpverleners waren niet meer veilig en 

werden bestookt met ontploffend vuurwerk. Op 2 januari likken we dan 

steevast weer onze wonden. Alcohol die bedoeld is als een vreugdedrank, 

om met elkaar onze liefde en verbondenheid te vieren, krijgt een 

tegengesteld effect. Blijkbaar kunnen wij alleen feest vieren wanneer de 

drank op pallets door de zaal wordt gedragen. Wijn en bier is dan geen 

feestelijke drank meer; het verstoort dan de normale verhoudingen in onze 

samenleving. Niet de alcohol zou ons leven tot een feest moeten maken, 

maar wij zelf. Door onze eigen inspanningen, door onze zorg, ons respect 

voor elkaar, onze betrokkenheid bij de ander. Dat is ook de klare wijn die 

Jezus schenkt in het verhaal van de bruiloft te Kana. Daar raakt de 

gebruikelijke wijn op; Jezus laat de lege kruiken vullen met water en dan 

wordt de beste wijn geschonken die men ooit proefde. Water, de gewone, 

dagelijkse drank, dat in wijn verandert doordat mensen er voor elkaar zijn. 

Van deze wijn, van dit bier, van deze levensdrank word je niet ziek of 

baldadig. Het is juist deze drank die voortvloeit uit ons hart, uit een bron die 

nooit opdroogt en die het leven tot een echt feest maakt. Het is de drank die 

ervoor zorgt dat het levensfeest goed eindigt en de wereld goed en leefbaar 

maakt voor allen.  

 

Ik wens u allen een Gezegend en gezond 2019 toe, een jaar waarbij we 

mogen toosten met ons glas, goed gevuld met deze liefdesdrank! 

 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman  
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 
Telefoon 06-30 14 55 12   

website: www.caritaslumenchristi.nl 

Email: l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

 

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 het geval van overlijden, tel. 0541-351498 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). 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen 

thuis bezoekt. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de 

ziekenbezoekgroep bezocht te worden dan kunt u contact opnemen met 

de administratie van de H. Jozef of het secretariaat van Lumen Christi. 

 

 

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

contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi 

(iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551).  

Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

 

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 Lumen Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

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


 
16 

 

 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

 

Kerkradio 
Voor informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur 

tel.: 0541-35 35 51   fax: 0541-35 63 80 
email : secretariaat@lumenchristi.nl 
website : www.lumenchristi.nl 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/

