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Vieringen en intenties 19 jan.2019 t/m 25 jan.2019. 

Zaterdag 19 januari 19.30 uur: 

  Gezinsviering met jongerenpastoraat.   

  Voorganger pastor Munsterhuis. 

  Themakoor. 

  Meike Olde Dubbelink, Maria Hoonberg. 

  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 

 

Jaargebed: Truus Eppink-Velthuis. 

 

Intenties: Hennie Eppink, voor een zekere intentie, ouders Loman-Remerink, 

Bets Loman, Jacob Lucassen, Johan Sanderink.   

 

Vieringen en intenties 26 jan.2019 t/m 1 febr. 2019. 

Zondag 27 februari 09.00 uur: 

  Communieviering  

  Voorganger pastor Ros. 

  Dames en herenkoor. 

  Maud Zanderink, Bjorn Berning. 

  Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink. 

 

Jaargebed: Johanna Sanderink-Heupink. 

 

Intenties: ouders Grote Beverborg-Visschedijk, Jan Frielinck, vader en 

moeder Oortman, Paulien en Antoon Loman-Jansen. 

 

Vieringen en intenties 2 febr.2019 t/m 8 febr.2019. 

Zaterdag 2 februari 19.30 uur: 

  Eucharistie/presentatieviering Vormelingen. 

  Voorganger pastor Munsterhuis. 

  Themakoor. 

  Job Zanderink, Luuk Geers. 

  Collectanten: C.Loman, G.Smellink. 

 

Intenties: ouders Veldscholten-Oude Nijweme, Johan Sanderink. 

 

Woensdag 6 februari 08.30 uur: 

  Eucharistieviering. 

  Evi Oude Ophuis, Eva Hobbelink. 
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Pastor praat. 

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 we 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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Ouderenbond. 

Dinsdag 22 januari is er kaarten en bingo. 

Aanvang 14.00 uur in ’t Sterrebos. 

 

Uitnodiging voor de gezins/jongerenviering 
Wij willen iedereen van 

harte uitnodigen voor de  

gezins/jongerenviering op 

zaterdag 19 januari  

om 19.30 uur.  

Tijdens deze viering 

wordt het bedrag dat 

verdiend is  

tijdens de kerstboomactie 

bekend gemaakt en  

overhandigen we de 

cheque aan “de 

verjaardags-box”.  

De tweede collecte tijdens deze viering is ook voor de verjaardagsbox. 

 

Wij willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan  

het goede doel “de verjaardagsbox” d.m.v. deelname aan  

de kerstbomenactie en de tweede collecte. 

Werkgroep Jongerenpastoraat en gezinsviering. 

 

 

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. 

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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“Locatie nieuws” 

Aktie Kerkbalans 2019 komt eraan! 

 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.  

Het thema van de actie is wederom: ‘Geef voor je kerk’.  

 

Onze locatie 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 ons dorp 

nog altijd een belangrijke plek in te nemen op cruciale momenten in het leven. 

Naast dat we de kerk willen blijven gebruiken voor allerlei vieringen, bekijken 

we de mogelijkheden voor een breder maatschappelijk gebruik.  

Het kerkgebouw moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, een plek 

van en voor het dorp!  

Een ontmoetingsplek die mensen met elkaar verbindt! 

 

Het kerkgebouw moet echter onderhouden worden (o.a. schilderwerk, 

restauratie). Maar ook de verwarming, de verlichting, verzekeringen, 

personeelskosten; het zijn kosten die gemaakt moeten worden om de 

kerkdeuren open te houden. 

 

Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen en dorpsgenoten een 

bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!  

Het streefbedrag ligt op € 120,00 per gezin per jaar (10,00 euro per maand). 

 

Meer dan de helft van de parochianen maakt al gebruik van een automatische 

incasso. Dat vinden we prettig, omdat onze vrijwilligers dan niet langs hoeven 

komen. Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, dan zullen 

eind januari de vrijwilligers de formulieren weer bij u langs brengen.  

Het zou prettig zijn, indien mogelijk, dat u de invulformulieren gelijk zou 

willen invullen, zodat de vrijwilligers maar één keer hoeven te komen. Alvast 

bedankt! 

 

Samen de schouders eronder om ons kerkgebouw te behouden voor de 

toekomst, als middelpunt en hart van onze geloofs- en dorpsgemeenschap! 

 

De Locatieraad 
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H.Vormsel. 

Hallo allemaal,  

Op zaterdag 9 maart zullen wij het Heilig 

Vormsel ontvangen door Vormheer Rector Kuipers in de H. Nicolaaskerk in 

Denekamp. Deze viering begint om 16.30 uur. 

Zaterdag 2 februari  is er in onze eigen kerk een presentatieviering waarin wij 

ons voor zullen stellen. In de kerk hangen dan onze schilden waarop wij laten 

zien wie we zijn. 

De viering met pastor Munsterhuis begint om 19.30 uur en het themakoor 

verzorgd de zang.  

Groetjes, Mandy Berning, Anton Bloemen, Lieke Evering, Berend Geers, 

Julian Hampsink, Wieger Kokkeler en Maud Zanderink,  

 

 

 

 

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  
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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!   

 

Afscheid en opnieuw beginnen 

(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland) 
 Elke dag nemen we afscheid en beginnen de volgende dag opnieuw…  

Voor mantelzorgers komt het daarnaast bijna dagelijks voor dat 

verwachtingen moeten worden bijgesteld, immers de verzorgde kan steeds 

minder. Ook de eigen gevoelens van irritatie en onmacht bij een aantal 

ziektebeelden geven een beeld van verdriet, loslaten en elke dag weer 

opnieuw beginnen. Mantelzorgconsulenten Nicolet Plegt en Edith Harmsen 

(Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een 

lunchbijeenkomst met gastspreker Ben Hövels. Ben is theoloog en filosoof. 

We gaan met Ben en in gesprek over het onderwerp.  

Natuurlijk ontbreekt de ‘innerlijke mens’ niet. Er staat een heerlijke lunch 

voor u klaar! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte 

welkom op  

Dinsdag 22 januari 12.00 tot 14.00 uur in Terra Nova, 

Ootmarsumsestraat 138 in Tilligte.  
 Aanmelden moet, er is plek voor maximaal 25 personen. U kunt dit doen 

voor dinsdag 15 januari  per email bij e.harmsen@swtd.nl of telefonisch 

06-38594369. (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt 

ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan 

mantelzorgers. 

  

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=VhXTqii6HQrjwrDPQYXo-M0LXYlGce90NHpnYXjoAaYNcP8gCXfWCA..&URL=mailto%3ae.harmsen%40swtd.nl
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Maria in parochie Lumen Christi. 

Maria beeldhouwen of schilderen. 

Zaterdag 2 februari van 09.00 tot 17.00 uur. 

Kosten €25,-- incl. materiaal en lunch. 

Opgave voor 20 januari: secretariaat lumen christi. 

Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp. 

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 theatervoorstelling.verschijningen. Info 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parochielumenchristi.nl/
http://www.demariapassie.nl/
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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 

Locatieraad. 
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl                             

Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl 

MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405 

miranda.noltenwesterhof@gmail.com 

Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet.nl 

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.  ...... 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 (iedere werkdag 

tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551). 

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: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks bereikbaar 

van 08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten. 

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. 

Kerkwerk. 

Praktische hulp nodig ? Bel Kerkwerk : 0612925413. Bereikbaar op 

werkdagen van 10.00 tot 12.00 uu 

 

 

 

 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3altendam%40hetnet.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3ar.scholten%40huifkarverhuur.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3amiranda.noltenwesterhof%40gmail.com
tel:0541-353568
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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 

Pastoraal team 
Th.H.P. Munsterhuis. 

Van der Heijdenstraat 1 

7591 VL Denekamp 

tel:06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

            J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken. 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

            tel.: 06-57 64 52 45 

Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

            L.M. Ros, pastoraal werker. 

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne. 

tel.: 06-22 68 98 67 

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. 
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel: 06-22 92 46 57 

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 
 

Bij overlijden graag contact opnemen met : 

Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende 

uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland    tel. : 35 32 70 

Opening parochiesecretariaat : woensdag   09.00-10.00 uur. 

                                                  donderdag 18.30-19.30 uur 

Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39 

Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429    

Kopij  inleveren voor 31 januari 2019. 

Email : beuningen@lumenchristi.nl 

Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568, 

   Marja Beld, tel. 0620528901. 

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