
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 1 

 

19 januari t/m 8 februari 2019 
 

Gebed 

Goede God,  

U hebt de mensen geschapen, allemaal verschillend,  

maar voor U zijn we allemaal gelijk en even belangrijk.  

Wij danken U dat wij U allemaal ter harte gaan.  

Wij bidden dat wij zo voor elkaar mogen zijn  

dat we ons niet beter voelen dan een ander,  

maar in vriendschap en liefde met elkaar omgaan.  

Dan komt er een goede wereld,  

waar vrede heerst zoals U het bedoeld hebt. Amen.  
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Tweede zondag door het jaar 

zaterdag 18.00 uur: Viering van Woord en Gebed, parochiële   

19 jan.   voorganger (herenkoor) 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

20 jan.    (dameskoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

22 jan.   
 

Derde zondag door het jaar 

zaterdag 18.00 uur: Viering van Woord en Gebed, parochiële   

26 jan.    voorganger (dameskoor) 

zondag  09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

27 jan.  (herenkoor) 

 10.30 uur: Oecumenische viering in Hervormde kerk 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

29 jan.      
 

Vierde zondag door het jaar Maria Lichtmis 

zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering,  

  2 febr.    p. Th. Munsterhuis (herenkoor) 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering,  

  3 febr.    p. Th. Munsterhuis (dameskoor) 

    Na de viering kan men de 

   Blasiuszegen ontvangen 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

  5 febr.     p. Th. Munsterhuis,  

    waarna koffie drinken in het PC 
 

Gedoopt: Sem Koehorst, Mr. Lazonderstraat 49 

 Dirk Kokkeler, Het Elferman 34  

 

Gevormd Derk-Jan Roffel, Prinsessenstraat 21 

 

Overleden:  

18 dec. Riek Benneker-Bodde, 93 jaar, Burg Hoogklimmerstraat 22 

  5 jan. René Boermans, 68 jaar, Burg Wijniastraat 44   

  7 jan. Rinus Timmerman, 84 jaar, Oldenzaalsestraat 37 

11 jan. Jos Westerhof, 63 jaar, Vledderstraat 17  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmptmFsuDfAhVQZlAKHce5CCUQjRx6BAgBEAU&url=https://rkwestland.nl/nieuws/feest-van-de-opdracht-van-de-heer-maria-lichtmis-en-blasiuszegen&psig=AOvVaw2rFTiMx_W3WSS80yeq7S-H&ust=1547112660640857
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Collecte opbrengst met Kerstmis  

De opbrengst van de tweede collecte die werd gehouden voor het werk 

van pastor Jacobs in Gambia en het project van Loop en Werk voor de 

Filippijnen bedroeg het bedrag van bijna 2000 euro.       Hartelijk dank! 
 

Beste allemaal   

Voordat ik ook maar één woord van de preek op kerstavond had uit 

gesproken was het einde al aangebroken. Een onverwachte neusbloeding 

maakte er een eind aan. Ik ‘vluchtte‘ naar de sacristie, waar een aan-

wezige huisarts mij voortreffelijk heeft geholpen. En de geloofs-

gemeenschap is vitaal genoeg om direct de touwtjes in handen te nemen 

om er toch een goede dienst van te maken. Ik wil graag mijn waardering 

uitspreken naar iedereen die plotseling wist wat er gebeuren moest, en 

graag ook een woord van dank aan velen van u die naar mij persoonlijk 

hebben gereageerd. Zo gauw ik uit Gambia terug ben wil ik graag een 

kort verslag geven van de 1000 euro die ik van u heb mee gekregen voor 

de projecten daar ter plaatse. Tot slot graag voor u allemaal een gezegend 

2019.     Met hartelijke groeten, pastor Henk Jacobs 

 

Inluiden Actie Kerkbalans 

Op zaterdag 19 januari a.s. zullen alle 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  

Agenda en vergaderingen 

maandag 21 jan. 20.00 uur: Lectoren 

dinsdag 22 jan.  20.00 uur: Join Us 

donderdag 24 jan. 20.00 uur: Gast aan Tafel 

dinsdag    5 febr. 18.30 uur: Locatieraad 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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Kerkbalans 2018 
De actie kerkbalans van 2018 is naar tevredenheid verlopen.  

De opbrengst bedroeg € 93.500. We danken alle parochianen  

die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd aan  

onze actie. Het geeft een goed gevoel van saamhorigheid. We willen dat 

graag zo houden. Kerk-zijn houdt niet op bij een nieuwe jaartelling 

daarom gaat de “Actie Kerkbalans 2019” dus op zaterdag 19 januari van 

start. U kunt vanaf dat moment de bruine enveloppe van deze actie in uw 

brievenbus verwachten. We hopen op een gulle materiële ondersteuning 

van onze geloofsgemeenschap. De collectanten komen enkele dagen later 

de enveloppe met het gele inschrijfformulier weer ophalen. Bij veel 

mensen ligt het al klaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 

De collectanten wordt verzocht om op zaterdag 19 januari na de viering 

van 18.00 uur of op zondag 20 januari tussen 10.30 uur en 12.00 uur de 

enveloppen van hun wijk in het parochiecentrum af te halen. 
 

Mutaties parochiebestuur Lumen Christi 
Het parochiebestuur Lumen Christi is verheugd te kunnen melden dat in 

de vacature die ontstaan is door het aftreden van Leo Rondhuis 

(secretaris Lumen Christi) inmiddels is voorzien. Per 1 december 2018 is 

Alex Boons benoemd tot secretaris van de parochie Lumen Christi.  

Alex is een zeer betrokken parochiaan en reeds lid van de pastoraatgroep 

Denekamp, maar wil zijn kennis en kunde graag inzetten voor het 

overkoepelende bestuur van de parochie Lumen Christi. Wij zijn als 

parochiebestuur uitermate blij met de komst van Alex en wensen hem 

veel succes voor de toekomst bij zijn bestuurlijke werkzaamheden. 

Leo Rondhuis heeft vanaf de start van Lumen Christi in het jaar 2010 de 

functie van secretaris Lumen Christi voor zijn rekening genomen.  

Dit heeft hij steeds gedaan met grote deskundigheid, betrokkenheid en 

enthousiasme, waarbij nauw werd samengewerkt met het pastorale team, 

de andere bestuursleden en vele andere interne en externe belang-

hebbenden. De afgelopen jaren heeft Leo bijgedragen aan het verder 

professionaliseren van Lumen Christi. Leo heeft na twee periodes van 

vier jaar nog één jaar langer de taak van secretaris voor zijn rekening 

genomen. Nu er in Alex een waardige opvolger gevonden is, is het tijd 

om het stokje over te dragen. We danken Leo van harte voor zijn 

tomeloze inzet, betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme waarmee 

hij al deze jaren als vrijwilliger deze taak heeft vervuld.  Het bestuur van Lumen Christi   
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Ootmarsum en Denekamp op weg naar één weekendviering? 

Enkele weken geleden zijn de vertegenwoordigers van de geloofs-

gemeenschappen Denekamp en Ootmarsum bij elkaar geweest om terug 

te kijken op de zomerperiode waarin er één viering per weekend werd 

gehouden. Dit in aanloop naar de toekomst waarin o.a. door de 

vergrijzing van het pastoraal team en het vertrek van pastor Ros, het 

steeds moeilijker zal worden om het rooster van de weekendvieringen 

goed in te vullen met de beschikbare pastores. Terugkijkend op het 

experiment in de zomerperiode werd geconcludeerd dat één weekend-

viering meer mensen samenbrengt in de viering. Aan de ene kant heeft 

dit een samenbindend effect, aan de andere kant is het ook belangrijk om 

oog en zorg te hebben voor de gelovigen die altijd gewend zijn om op 

zaterdag deel te nemen aan de viering. We begrijpen dat het besluit tot 

één weekendviering, bij voorkeur op zondag, ingrijpende gevolgen kan 

hebben voor degenen die bij voorkeur op zaterdag de kerk bezoeken. 

Daarom hebben we gezocht naar mogelijke opties. Mocht er besloten 

worden tot de viering op de zondag, hetgeen verplicht is in het 

Eucharistisch Centrum Denekamp, dan bestaat er altijd de mogelijkheid 

ook op zaterdag één keer per maand of bij bijzondere gelegenheden een 

extra viering te plannen. Dit zouden bij voorkeur vieringen kunnen zijn 

met een bijzonder karakter, zoals gezinsvieringen, Taizévieringen, 

themavieringen of b.v. vespervieringen.  

Een ander aspect is dat er dan elk weekend in Ootmarsum of een 

Eucharistieviering of een Woord en Communieviering plaatsvindt.  

Bij het besluit tot één weekendviering kan ook een beter evenwicht 

gebracht worden in de verdeling van de Eucharistievieringen over alle 

geloofsgemeenschappen.   

De komende maanden gaan we samen verder praten over het besluit tot 

één weekendviering, waarbij we u op de hoogte houden van de verdere 

voortgang. Tot de zomervakantie zal het huidige rooster worden 

voortgezet. Daarna zullen we, vanwege de personele bezetting in het 

pastoresteam genoodzaakt zijn het huidige rooster aan te passen.  

 

Het pastoraal team, de locatieraden en pastoraatsgroepen Denekamp en 

Ootmarsum    
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Oecumenische vieringen Week van Gebed in Denekamp/Ootmarsum   

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 op zondag 27 januari 10.30 uur vindt deze viering 

plaats in de protestantse kerk van Denekamp,.  
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! (die morgen zal vanwege deze viering de 

Eucharistie in de H. Nicolaaskerk van Denekamp verplaatst worden 

naar 09.00 uur)  

 

 

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, maan-

delijks 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; 3543551,  ma t/vr. 09.00-11.30 uur.  

     Vriendelijke groet, pastor Leo Ros  
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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 verzekerd te 

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

van overvloed, waar het ons aan niets lijkt te ontbreken.  

Het zou een schande zijn wanneer we de gasten op het droge laten 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 gebruike-

lijke wijn op, Jezus laat de lege kruiken vullen met water en dan wordt de 

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

se 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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HUIS VAN SPIRUALITEIT 

Voor iedereen die Maria een 

warm hart toedraagt 

De Mariapassie komt naar 

Ootmarsum, u komt toch ook! 

Op 9 februari om 20.00 uur te Ootmarsum in de H.H.  Simon en 

Judas kerk.  

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze 

stichting is het organiseren van activiteiten voor en door 

pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit 

financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes 

financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 

100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het 

Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten. Voor verdere 

info boekingen en kaartenbestellen zie www.demariapassie.nl 

 

Het project De Maria Passie 

Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het 

duister. Maar wie was Maria eigenlijk. De Mariapassie is een klein-

schalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een 

bredere kennis te verwerven over de persoon Maria. 

Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, 

geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, 

verdriet, mee - lijden, verschijningen.  

De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar 

perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd.  

De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. 

Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vind op de site 

www.demariapassie.nl  

Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van 

Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Het brengt 

op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het 

voetlicht. 

Verkooppunten kaarten: vanaf á € 10,- bij de  VVV’s in N.O. Twente.  

En aan de zaal, kosten € 12,50. 

Reserveren kan ook tot 7 febr. 12.00 uur bij secretariaat Lumen Christi, 

secretariaat@lumenchristi.nl, tel 0541-353551  

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

De Mariapassie 

http://www.demariapassie.nl/
http://www.demariapassie.nl/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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 bedevaart-

plaatsen 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. 

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,- p.p., 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 Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com. 

 
             

 

Het aanvragen van intenties 

De administratie is voor aanvragen van intenties alleen op de dinsdag-

morgen geopend tussen 09.30-11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een 

briefje in de bus deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of 

dagelijks tussen 09.30 - 11.30 uur bellen met de administratie 351332.  

De kosten blijven ook dit jaar € 8,-. 
 

 

INTENTIES 

zaterdag 19 jan. 18.00 uur: Jos Westerhof; Rinus Timmerman; René 

Boermans; Riek Benneker-Bodde; echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. 

Oude Elferink-Herens; ouders Groener-Wipper en Truus.   
 

zondag 20 jan. 10.30 uur: Jos Westerhof; Rinus Timmerman; René 

Boermans; Riek Benneker-Bodde; fam. Keizer-Bartels; Jan Stavleu; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders Bloemen-Heuvels; Theo Post; Bets 

en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders Wiefferink-Mollink; José Groener-

de Vries; ouders Schulte-Scholten; Gerard Roelink en fam.; Truus Oude 
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Hassink; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Marie Ophuis; Jos Oude Griep; 

ouders Derkman-Remerink; Bennie Blokhuis; Bennie Hermelink; ouders 

Blokhuis-Ribbert en Alfons; Alouis Kamphuis; Jos en Martijn Bulter; 

Frans Berning en fam.; Annie Oude Elferink-Grashof en fam. ouders 

Mollink-Kuipers en fam.; overl. leden van het collectantencollege. 
 

dinsdag 22 jan. 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink. 
 

zaterdag 26 jan. 18.00 uur: Jozef Derkman; Bertus Nijhuis; echtpaar 

Steunebrink-Rolink; ouders Kuiper-Damhuis; Truus Blokhuis-Groener 

en fam.; Diny en Han Plat-Wilbers; Annie Wassink-Niehof en fam.; 

ouders Brummelhuis-van de Heuvel; ouders Kuipers-van der Ham.  
 

zondag 27 jan. 09.00 uur: Jan Gortemaker; Jos Oude Griep; Theo Post; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders 

Wiefferink-Mollink; ouders van der Vegt-Reimink; ouders Eppink-

Groener; ouders Derkman-Remerink. 
 

dinsdag 29 jan. 09.00 uur: Jan Sauer; zr. Francisco Bootsma. 
 

zaterdag 2 febr. 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Bodde-

Oude Nijeweme, Mia Asma-Meenhuis, Riek Derkman-Remerink. Verder 

voor: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Nijhuis-Tasche; Gerard Heerink 

en fam.; Johan en Lies Damhuis-Blokhuis; Truus Meenhuis-Damhuis. 
 

zondag 3 febr. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Bodde-

Oude Nijeweme, Mia Asma-Meenhuis, Riek Derkman-Remerink. Verder 

voor: Bernard Derkman; fam. Keizer-Bartels; José Derkman; echtpaar 

Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en fam.; Bets en Marie Brookhuis-

Kooiker; Johan en Marietje Spekhorst; Anny, Corry en overl. broers 

Oude Elferink; ouders Wiefferink-Mollink; Arnold IJsseldijk; ouders 

Bekker-Wolkotte; Ben Brookhuis; ouders Op de Weegh-Servais; Theo 

Post; Ans Bekhuis-Engelbertink en fam.; Truus Oude Hassink; Jan 

Stavleu; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Toon Nijhuis; Jos Oude Griep; 

ouders Olde Dubbelink-ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en 

Walter; Frans Berning en fam.; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; 

Annelies Veldscholten-Benneker en fam.; ouders Hulsmeijers-Oortman 

en fam. 
 

dinsdag 5 febr. 09.00 uur: Riky Berning-Nijmeijer en Monique; ouders 

Scholten-Nijmeijer en fam.; fam. Oude Elferink-Herens. 
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INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie 

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,  353551 
 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn en 

de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis wensen 

te ontvangen kunnen contact opnemen met de administratie  351332. 
 

Ziekenbezoekgroep 

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 bel dan met   351332.  
 

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  351332. 

U kunt het ook melden bij het secretariaat van Lumen Christi  353551.  

Beide secretariaten zijn elke werkdag tussen 09.00-11.30 uur bereikbaar. 

(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 (iedere 

werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 353551). 
 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  
 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, er als geen van 

de pastores op eigen nummer bereikbaar is, mobiel bellen met 06-

57940901. Dit nummer is bereikbaar van 08.00-20.00 uur, niet voor het 

melden van uitvaarten. 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 0541-351332  

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 

 

Voor INTENTIES alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (alléén voor de kerkbijdrage) 

 

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 31 januari 

 

 

 

PAROCHIE LUMEN CHRISTI 
 

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

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 

 

Pastoresteam:     

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53163563 - email t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

L. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL  Borne  

tel.: 06-22689867 - email: l.ros@lumenchristi.nl   
 

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - email: 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 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
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