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Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

L.M. Ros, pastoraal werker 

Doormanstraat 3 , 7622 HL BORNE 

Tel.: 06 - 226 89 867    Email: : l.ros@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    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 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het volgende 
vermelden: ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 

 
Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

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
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

19-01-2019 t/m 08-02-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood 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 niet voor het melden van uitvaarten. 

Huisarts Heeft men `s avonds, `s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een 

huisarts nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl  / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. 
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 

(dag en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact 

op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de 

kerkelijke uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact 

opnemen met Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith 

Japink, tel: 229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren 

u over de gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke 

werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51  

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor 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 het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

 

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

 

 

 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

      

Zondag 20 januari 09.00 uur  Woord- en Communieviering     

       Parochiële voorganger 

   Lectrice: Agnes Scholte Lubberink 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

  

     

Ouders Meijners-Hulsmeijer en overl. familie / Hendrik Meijners / 

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Bennie Fox en overl. 

familie / Pastor Pierik / Bernard Teders en overl. familie / Aleida 

Groeneveld-Roelofs en Gerardus Groeneveld / Jan Pikkemaat en overl. 

familie / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie.   

 

 

Vrijdag 25 januari 14.00 uur  Huwelijk Arno Keizer en 

       Danique Aukes uit Grouw      

       Voorganger:  

       Pastor J. Kerkhof Jonkman (di) 

    

 

 

 

Zaterdag 26 januari 19.30 uur  Woord- en Communieviering     

       Voorganger: Pastor L. Ros (pw) 

   Lectrice: Bernadette Hulsmeijers  

       Geen koor 

 

 

Hennie Damhuis (jaarged.) en Gerrit Grondman / Johan Horsthuis 

(jaarged.) en Hannie Horsthuis-Wanstrath / Ouders Haamberg-Ruel en 

overl. familie / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus Niehof. 
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Vrijdag 01 februari 09.30 uur  Ouderenviering met Blasiuszegen    

       Voorganger: Pastor H. Jacobs (pr)  

        

 

 

 

 

Zondag 03 februari 09.00 uur  Woord- en Communieviering     

       Voorganger: 

       Pastor J. Kerkhof Jonkman (di) 

   Lectrice:Christine Scholte Lubberink 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

Bennie Muntel / Pastor Revenberg / Trees Wassink-Bonnes en overl. 

familie / Jan Koehorst / Frans Kamphuis en Bernard Kamphuis. 

 

Acolieten 

Zaterdag 09 februari  19.30 uur 

Zondag 03 maart   09.00 uur 

 

Herinnering Concert en Nieuwjaarreceptie 

Op zondag 27 januari om 14.45 uur zal in de kerk onze 

nieuwjaarsreceptie plaatsvinden met aansluitend om 15.30 uur het 

concert door het Almelo’s Mannenkoor. 

Iedereen is daarbij van harte welkom! 

 

Feestweek 

De voorbereidingen voor de viering van het 200-jarig bestaan van onze 

geloofsgemeenschap en de herdenking van de 200-ste geboortedag van 

de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind vorderen 

gestaag. De feestweek van 2 juni t/m 9 juni wordt van dag tot dag 

ingevuld met mooie evenementen en activiteiten. We houden u op de 

hoogte via het Kerk’nbleadke. 

Wie ons wil komen helpen kan zich aanmelden via het secretariaat. 

Anita Roesthuis of Judith Japink.  
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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 geloofsgemeen-gemeenschappen 

van de Parochie Lumen Christi gebracht. 

Het parochiebestuur  

 

 

 

Heilig Vormsel zaterdag 02 februari 2019 

Zaterdag 2 februari 2019 om 16.30 uur  is de viering van het Heilig 

Vormsel in de kerk van Ootmarsum met Rector P. Kuipers en Pastor I. 

Schraven.De namen van de Vormelingen  zijn:  

Kian ter Haar      Brent Kienhuis       Dijne Roelofs 

Casper Rerink     Mees Fox               Jop Warmes 

 

 

Kerstconcert 2018 

Beste Lattroppenaren, 

Het Kerstconcert door het themakoor Lattrop & Vivace uit Denekamp 

o.l.v. Dennis Oude Nijeweme, met medewerking van het Lattropper 

kinderkoor en Bente Hof, op zaterdag 15 december was een groot 

succes. Niet alleen waren de bezoekers zeer te spreken over de sfeervolle 

en mooie vertolking van de kerstliederen, ook de opbrengst voor het 

goede doel is prachtig: het verbeteren van de woonsituatie van een aantal 

gezinnen in Gambia.  
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De opbrengst bestond uit zo’n € 1000 aan giften, ruim € 400 aan 

opbrengst van de kniepertjes- en bloemstukkenactie van de koorleden. 

Daarnaast is er voor € 500 aan Gambiaanse producten verkocht, het geen 

direct aan de makers ten goed komt. Binnenkort vertrekken we weer 

voor een verblijf in Gambia waar we, dankzij deze forse bijdragen, weer 

vele Gambianen kunnen voorthelpen.  

 

Mede namens hen wensen we u een voorspoedig 2019. En nogmaals 

hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen: door te geven, 

producten te kopen, helpen te organiseren en prachtige optredens te 

verzorgen. Wil je meer informatie over onze stichting, zie 

www.BouwstenenvoorGambia.nl (tel. 06 42 94 1664). 

Marianne Wolkotte 

 

 

 

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 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 

http://www.bouwstenenvoorgambia.nl/
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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  

 

 

 

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 lunchbijeen- 

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

We gaan met Ben in gesprek over het onderwerp.  
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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. We zien u graag op 22 januari.  

Hartelijke groet mede namens Nicolet,  

Edith Harmsen 

Adviseur Informele Zorg en Mantelzorgondersteuning  

 

 

 

10-daagse inspiratiereis  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. 

 

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,-- per persoon, 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
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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. 

 

 

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/m 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 
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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!   

 

 

 

HUIS VAN SPIRUALITEIT 

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! 

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). 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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, 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 

http://www.parochielumenchristi.nl/
http://www.demariapassie.nl/
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Kosten:  € 12,50 aan de zaal. 

Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV    

Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. 

Twente. 

Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum 

zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-. 
 

 

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers” 

 

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

Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren 

naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat 

het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin 

meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn 

lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd 

daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is 

de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.  

We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal.  

We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan? 

Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken 

je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar 

vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los?  

 

 

Wat wil je vragen? Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten 

spreken en om je te laten verrassen.  

De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid 

Schraven. 

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019 

Aanvang: 19:30 uur 

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 
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Korte bisdombedevaart naar Echternach 

Ga op 10 (Tweede Pinksterdag) en 11 juni 2019 mee op busbedevaart 

met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar 

wordt elk jaar bij het graf van Sint Willibrord (+ 739), de eerste 

aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de beroemde 

‘Springprocessie’ gehouden. “Daaraan gaan we met onze groep 

deelnemen. We verblijven in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij 

Echternach,” aldus vicaris Cornelissen, die de reisleiding en de pastorale 

begeleiding van deze korte pelgrimage zal verzorgen. 

 

Vicaris Cornelissen: “We vertrekken op 10 juni vanuit diverse 

opstapplaatsen in het bisdom. Het middagprogramma speelt zich af in 

Trier. Na het diner in het hotel gaan we naar Echternach voor de 

openingsplechtigheid in de basiliek. Op 11 juni wonen we na het ontbijt 

de pontificale Mis bij in de basiliek. Om 9.30 uur begint de 

Springprocessie. Na het lof in de basiliek reizen we terug naar 

Nederland.” Tijdens de bedevaart zullen ook kardinaal Eijk en beide 

hulpbisschoppen aansluiten. 

 

Prijs: € 110,- p.p. (o.b.v. een tweepersoonskamer, incl. diner op dag 1 

en ontbijt op dag 2).  

 

Voor informatie en opgave: Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: 

lokate@aartsbisdom.nl. Na opgave krijgt u een formulier voor 

aanmelding en voor betaling.  

 

Kinderkamp in 2019: ‘In het begin’ 

Van 3 t/m 8 augustus 2019 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer 

een kinderkamp voor meisjes en jongens van 7 t/m 13 jaar. Het kamp 

heeft als motto ‘In het begin’ en vindt plaats op Kampeerboerderij De 

Heidebloem in Haarle. 

 

In een flyer legt de leiding van het kinderkamp het motto uit: “In het 

begin. Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. 

Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te 

mailto:lokate@aartsbisdom.nl
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denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de 

toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het begin en het einde 

van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het 

dubbelgebod van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof.” 

“Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, 

lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer. Dus wil je 

graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan 

snel aan voor het kinderkamp 2019!” 

 

Het kinderkamp op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle kost € 

125 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een 

speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 195 

i.p.v. € 250). 

 

Meer informatie en aanmelden (liefst vóór 1 juni 2019): zie 

www.jongaartsbisdom.nl (onderdeel ‘kampen’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
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Om te onthouden 

 

Zondag 2 juni t/m zondag 9 juni 2019:  

Feestweek 200 jaar parochie Lattrop-Breklenkamp.  

Herdenking 200-ste geboortedag van Johan Barthold Jongkind. 

 

Dinsdag 22 januari  20.00 uur  Vergadering Caritas 

Zondag 27 januari     14.45 uur        Nieuwjaarsreceptie met   

        Concert AMK 

Dinsdag 29 januari  20.00 uur  Kruisjassen bij Molendijk 

Dinsdag 05 februari 15.00 uur  Vergadering Pastoraatsgroep 

Dinsdag 12 februari   19.00 uur        Vergadering met BSR 

                         20.00 uur        Vergadering Locatieraad met 

        Pastoraatsgroep 

Woensdag 13 februari 11.45 uur        Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 19 februari        14.00 uur Gezelligheid in Lattrop  

        in de Parabool 

Zaterdag 23 februari    Ophalen oud papier 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 02 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 09 februari 2019 t/m vrijdag 01 maart 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 31 januari 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

 

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 07 februari / vrijdag 08 februari 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

