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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  

Kerkplein 3    29 29 91 

maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,  

van 09.00 uur tot 11.00 uur. 

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 

Bankrekening:  NL56 RABO 0140 1005 12 
 

Parochie Lumen Christi.  
 

 

 

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

Adres: Kerkplein 3  7631 EV Ootmarsum 

Taak: beheer gebouwen en financiën. 

Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78 

mailadres: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

De pastoraatsgroep   

Coördinatie pastorale activiteiten. 

Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter, tel.292114   

e-mail: oudeelberink@msn.com 
 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 

Karin Diepenmaat: 06 – 46 62 43 80 

Bennie Sanders:  06 – 53 95 51 22 

Hans Rozendaal: 06 – 51 17 39 56 

Jan Veldboer:  0541 - 291954  
 

Caritas: 

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 

Telefoon 06 – 30 14 55 12 

Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Website: www.caritaslumenchristi.nl 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk:  06 –  12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)  

  

mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:oudeelberink@msn.com
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur,  

tel.: 0541-35 35 51  -  fax: 0541-35 63 80 

e-mail: 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   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15    7651 RA Tubbergen 

tel.: 06-57 64 52 45   e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

L.M. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3   7622 HL Borne 

tel.: 06-22 68 98 67   e-mail: l.ros@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7    7577 NT Oldenzaal 

tel: 06-22 92 46 57   e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231    7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89   e-mail: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Voor misintenties:  

Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 29 29 91  

e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl   
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 2 (voor de periode van 9 februari tot 1 maart) 

kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 28 januari 2019 tot 18.00 uur op het 

secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

  

mailto:secretariaat@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
mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
mailto:reaksteulke@outlook.com
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Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-

men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

  

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-

gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 

bij uw eigen secretariaat, tel.  29 29 91 of bij het secretariaat van Lumen 

Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel thuis als 

in het ziekenhuis. 

  

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact op-

nemen met het secretariaat van 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: 06-57 94 

09 01. Dit nummer 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 i.v.m. de voorbe-

reidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het se-

cretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  

 

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  (niet voor uitvaarten!). 

 

Dopen:  

Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich dan aan 

bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl
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» Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep « 

 

Samenvatting nieuwjaarsbijeenkomst zondag 6 januari 2019 

De voorzitter van de locatieraad heet ongeveer 45 mensen van harte 

welkom, een speciaal welkom ook aan de jeugd. Ja, u leest het goed, 

de jeugd is na afloop van de prachtige drie koningenviering ook aan-

geschoven.  

Met 200 vrijwilligers houden we onze geloofsgemeenschap draaiende 

en hoe! Het is geweldig. Als we kijken naar de gezinsviering van van-

morgen, petje af. Al deze mensen willen we nu bedanken maar ook 

met extra aandacht op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Soms wor-

den vrijwilligers op een andere manier in het zonnetje gezet, bv door 

het uitreiken van een onderscheiding. Er zijn vrijwilligers(sters) die 

vanwege hun leeftijd stoppen. Gelukkig vinden we ook steeds weer 

vervangers, denk aan koorleden en met name noemen we de aanwas 

van het kinderkoor. We zijn Karel en Olga Tijhuis hiervoor bijzonder 

dankbaar. We hebben Ton Zwerink als organist voor met name het he-

renkoor en toch komen we soms een organist tekort voor met name 

het dameskoor.  

De werkgroep avondwake en afscheidsvieringen versterken elkaar 

door één werkgroep te vormen. Met het team voor het drukken van 

parochiebladen en misboekjes (ook voor Lattrop en Tilligte) zijn we 

zeer gelukkig. 

Vrijwilligers nodig.  

We hebben op korte termijn misdienaars of misdienettes nodig en ook 

het herenkoor kan aanwas gebruiken. Meerdere kerkgidsen hebben 

zich spontaan aangemeld. Jaarlijks bezoeken ruim 30.000 toeristen 

onze kerk. Er zijn vele bijzondere bezienswaardigheden zoals de 

prachtige maquette, het 100 jaar oude harmonium en trotseerschild-

jes te zien. Denk ook aan het nieuwe wandelpad om de kerk. 

Het Spiritueel Centrum zit nu in Denekamp maar Ootmarsum is zeker 

niet uit beeld. De Maria Lichtmisviering in de kapel van het klooster 

staat dit jaar gepland op 4 februari.  

Er is dit jaar een hele Mariaweek die we op 9 februari afsluiten met de 

Maria Passie. 
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Financiële positie.  

Zowel de locatieraad als pastoraatsgroep is er alles aan gelegen een 

gezonde financiële positie te behouden. Dat kan door ook andere in-

komsten te genereren. 

Onze kerk leent zich uitstekend voor concerten en andere kerk gerela-

teerde voorstellingen. Dat horen we van vele kanten. Graag willen in 

dit verband de kerk bij concerten anders kunnen inrichten waardoor er 

veel meer zichtplekken worden gecreëerd. In dat verband is vervan-

ging van banken door goede stoelen een grote wens. We hebben ech-

ter wel toestemming nodig. We moeten blijven nadenken over de toe-

komst, anders kunnen we straks zo maar met lege handen staan. 

Daartoe is een denktank in het leven geroepen. Speciale aandacht is 

er voor de Toekomst v.d. Kerk in een gemeenschap. U bent die toe-

komst. Kijk eens op de site kerkendorp.nl.  Meer inkomsten, passend 

bij de kerk zouden mogelijk gemaakt moeten worden. Jaarlijks hebben 

we meerdere aanvragen voor concerten. We voorzien duidelijk in een 

behoefte. Door o.a. achter in de kerk ruimte te creëren zijn we in staat 

koffie/ thee te serveren waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Door alles naar voren te halen 

ontstaat een soort intiemere dagkapel waardoor meditaties en andere 

liturgische bijeenkomsten beter tot hun recht komen. Bij hoogtijdagen 

zit de kerk wel vol en wat te denken van de Allerzielen- en Mariavie-

ring. Ook de afscheidsvieringen en avondwaken voorzien in een grote 

behoefte. De belangstelling hiervoor neemt steeds grotere vormen 

aan. Kinderkerkvieringen in  de pastorie voorzien duidelijk in een be-

hoefte.  

We hebben als uitgangspunt dat we onze kerk als centraal hart van 

onze gemeenschap voor u willen openhouden maar dat kunnen we 

alleen als we ieders medewerking hebben.  

De inkomsten via de actie kerkbalans zijn daarbij onmisbaar en er is 

een duidelijk stijgende lijn waar te nemen, van zowel het aantal deel-

nemers als ontvangen bedragen.  

Wij concluderen dat behoud van de kerk u best veel waard is. We re-

kenen ook dit jaar op u. Wist u dat er met kerst 2018 aanzienlijk meer 

mensen in kerk waren om een viering bij te wonen dan voorgaande 
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jaren? De nachtmis voorziet duidelijk in een behoefte. 

Jaarlijks worden nog vele kinderen gedoopt, doen hun 1e H. Commu-

nie en worden gevormd. Ook hieruit blijkt duidelijk de betrokkenheid 

van ons allen bij de geloofsgemeenschap.  

Sila, de basis voor kerkadministratie, blijft gelukkig bestaan maar het 

wordt wel steeds lastiger de boeken inzake overlijden goed bij te 

houden waardoor de kans op fouten toeneemt. Dat kan bij nabestaan-

den heel vervelend overkomen. Blijf ons (het secretariaat) van infor-

matie voorzien. 

2e fase van restauratie van het orgel:  

Het 2e deel van de restauratie is in april 2018 afgerond. De totale kos-

ten bedroegen € 72.500.  

Kerk TV   

is voor iedereen mogelijk. Deels kan dat door gebruik te blijven ma-

ken van de Cogas kabel voor analoge TV. Via internet is dat ook mo-

gelijk. Helaas niet via de glasvezelkabel.  

 

Tot slot een speciaal woord van dank aan onze kosters en de mensen 

die de avondwake of afscheidsvieringen verzorgen, zij leiden heel 

veel zaken in goede banen, maar dat geldt ook voor heel veel ande-

ren. Wij mogen hen echter niet overvragen. Het zijn allemaal vrijwilli-

gers die we graag willen houden. 

Locatieraad en de pastoraatsgroep wensen u een Zalig en vooral ge-
zond Nieuwjaar voor u en allen die u dierbaar zijn. 
Vervolgens was er nog een geanimeerd samenzijn onder het genot 

van een drankje en een hapje 

------------------------- 

 

Kaartverkoop Maria Passie 

Voor de uitvoering van de Maria Passie op zaterdag 9 februari om 

20.00 uur zijn nog kaarten verkrijgbaar. De kaarten kosten in de vóór-

verkoop € 10 en zijn verkrijgbaar bij de VVV alsmede op de pastorie 

aan het Kerkplein tijdens de openingsuren van het secretariaat op 

maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen  van 9.00 tot 

11.00 uur. U kunt ook kaarten bestellen via www.demariapassie.nl Op 

http://www.demariapassie.nl/
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deze site ziet ook veel meer informatie. 

Voor als u het nog niet wist: de Maria Passie verhaalt het leven van 

Maria, geplaatst in de huidige tijd. Vele aspecten uit haar leven wor-

den voor het voetlicht gebracht door een enthousiaste groep vrijwilli-

gers uit het hele land. De uitvoering oogstte overal veel succes.  

Er is zelfs een mogelijkheid mee te zingen. Informatie hierover vindt 

eveneens op de site. 

------------------------- 

 

Jaarlijkse Mariaviering in Kloosterkapel Ootmarsum 

Ieder jaar op de eerste maandag in februari vindt er een Mariaviering 

plaats in de kapel van het voormalige klooster Maria ad Fontes in 

Ootmarsum. 

Zo ook dit jaar. Op maandag 4 februari om 19.00 uur bent u van harte 

welkom om in deze bijzondere viering aanwezig te zijn. De viering zal 

in het teken van licht staan en verwijzen naar Maria Lichtmis dat op 2 

februari gevierd wordt. 

Zoals de ouderen onder ons nog weten was dat van oudsher een licht-

feest waarin kaarsen werden gewijd en waarin de Blasiuszegen kon 

worden ontvangen.  

Ook nu vindt er een kaarsenwijding plaats. U wordt uitgenodigd ook 

uw eigen kaarsen mee te brengen die u graag wilt laten wijden. Voor 

hen die willen, kan aansluitend de Blasiuszegen ontvangen worden 

U bent van harte welkom. 

 

» ========================================== « 

 

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden: 

Inge  Willeijns – Snoeijink, op de leeftijd van 51 jaar 

Gerard  Kotterman, op de leeftijd van 90 jaar 

Marietje Velthuis – Groeneveld, op de leeftijd van 86 jaar 

Frans Fox, op de leeftijd van 79 jaar 

Femy Leussink – Engelbertink, op de leeftijd van 86 jaar 

Jan Voorpostel, op de leeftijd van 81 jaar 

---------------------------------------------------------------------------------  
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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 aange-

boden. Opgestapeld in de winkelkarren verlieten ze de winkel om er-

van verzekerd te zijn van voldoende voorraad met de jaarwisseling. 

We leven in een land van overvloed, waar ons aan niets lijkt te ont-

breken. 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 wer-

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

steevast weer onze wonden. Alcohol die bedoeld is als een vreugde-

drank, 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 inspannin-

gen, 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 op-

droogt 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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Mededeling Actie Kerkbalansactie 2019 

Beste medeparochianen, 

Wanneer u dit bericht leest heeft u  waarschijnlijk het gebruikelijke 

intekenformulier voor de Aktie Kerkbalans 2019 al ontvangen. De Ak-

tie loopt dit jaar van 19 januari tot en met 2 februari 2019 met als 

thema: 

GEEF VOOR JE KERK”.Het is het kloppend hart van onze geloofsge-

meenschap. 

 

De inkomsten staan steeds meer onder druk. De collecte opbrengsten 

nemen af omdat er minder bezoekers komen. Waar in het verleden de 

mensen die de kerk bezochten ook deelnamen aan de collecte is dat 

nu anders. De diensten in onze kerk vinden niet alleen plaats voor 

hen die de kerk daadwerkelijk bezoeken en daardoor een bijdrage le-

veren aan de collecte, tegenwoordig worden vieringen in onze kerk 

ook via (kerk)Radio en TV uitgezonden. Daarmee geven wij en óók ui-

ting aan het Samen-Kerk-zijn. Wij willen echter graag dat onze kerk 

het hart van onze samenleving blijft. 

U toch ook? Wij kunnen dit allemaal blijven realiseren wanneer u ons 

daartoe ook in financieel opzicht in staat stelt. Daarom is een financi-

ële bijdrage van allen die onze kerk als centrum van onze samenle-

ving willen behouden van groot belang.   

Mogen wij u vragen om het intekenformulier in te vullen en gesloten 

in de retourenveloppe al vast klaar te leggen. 

Misschien is het belastingtechnisch interessant voor u om via over-

eenkomst periodieke giften mee te doen aan de Kerkbalansactie.  In-

lichtingen kunt u verkrijgen via het parochiesecretariaat. 

Onze vrijwilligers komen in de periode vanaf  24  januari tot 1 februa-

ri bij u langs om de enveloppe met het inschrijfformulier  weer op te 

halen. 

Bespaart hun de moeite een tweede of misschien derde keer te moe-

ten aanbellen. 

Namens de Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas, het pastores-
team en locatieraad hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 
---------------------------------------------------------------------------------  
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Inluiden Actie Kerkbalans 

Op zaterdag 19 januari a.s. zullen de gezamenlijke kerken in Neder-

land via een gezamenlijk inluidmoment aandacht vragen voor de Ac-

tie Kerkbalans. De parochie Lumen Christi en de Protestantse ge-

meenten 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 Kerkba-

lans specifiek onder de aandacht van de geloofsgemeenschappen van 

de Parochie Lumen Christi gebracht. 

Het parochiebestuur  
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Start Ouderensoos Ootmarsum 2019 

We hebben 2018 goed afgesloten met een prachtige kerstviering en 

starten op 

10 januari 2019 met de Nieuwjaarsbingo  

24 januari  komt Mariska Jogems van de STWD voor een informatie-

middag over armoedebeleid. 

 

Armoede: wat is dat? 

Er zijn verschillende definities van het begrip armoede. SWTD gaat uit 

van het volgende: 

 Je hebt onvoldoende inkomen om te kunnen voorzien in basisbe-
hoeften (eten, kleding, woning, etc.) om volwaardig te kunnen par-
ticiperen in de samenleving. 

 Je hebt in principe wel voldoende inkomen,  maar door omstandig-
heden heb je schulden en leef je daardoor (tijdelijk) in armoede. 

De beleving van armoede is voor iedereen verschillend en armoede is 

veel meer dan alleen een geldkwestie. Het kan iedereen overkomen. 
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In veel gevallen betekent dat door financiële problemen ook andere 

problemen om de hoek komen kijken: psychisch, lichamelijk, sociaal, 

etc. Ook weer aan het werk komen hoeft niet te betekenen dat je zo 

opeens weer uit armoede kunt komen. Je kunt te weinig verdienen 

waardoor je bijvoorbeeld geen recht meer hebt op bepaalde regelin-

gen en daardoor je inkomenssituatie niet verbeterd. 

 

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag? Dan zou de soos 

iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of 

het alleen thuis zitten. Met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bij-

praten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of informatie over 

belangrijke dingen in het leven. Het sociale contact met elkaar staat 

voorop. 

U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag. 

We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per 

middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten. 

We zien uw komst graag tegemoet . 

Voor meer informatie  kunt u Vera Voortman bellen tel. 0541 291730 
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Collecte 

De opbrengst in december van de collectes eigen kerk bedroeg   

€ 2.806,- 

De penningmeester 
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Oecumenische vieringen Week van Gebed in Ootmarsum en Dene-

kamp 

De protestantse gemeenten van Denekamp en Ootmarsum vieren sa-

men met de parochie Lumen Christi de Week van Gebed voor de een-

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

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

sterhuis en dominee E. Lensink voor. Ook daar is er nadien gelegen-

heid om samen koffie te drinken, in gebouw Irene achter de kerk. Bei-

de vieringen zijn met samenzang.  

We nodigen u uit om, misschien voor de eerste keer of opnieuw, el-

kaar 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!   

---------------------------------------------------------------------------------  

 

COLUMN - Onze kerk te koop in 2036?  

 

'De kerk? ' zul je denken.  Onze kerk? Ja, on-

ze kerk, waar jij wekelijks gedachteloos 

langs loopt.  Hij staat er immers al eeuwen 

en hoort bij onze stad, waarom zou hij nu 

uit jouw leven verdwijnen?  

Is na de verkoop van het stadhuis straks ook de kerk dan niet meer 

van ons?  En wie gaat hem kopen? 

 

Bedoel je.... 

De kerk; het gebouw? 

De Kerk ; het geloof? 

De kerk; het instituut ... Rome, de paus, Utrecht ....? 

De kerk ; onze gemeenschap? 

 

Hoe je ook denkt over het instituut kerk, 

hoe je het geloof ook beleeft ( want geloven is heel erg moeilijk .... ) 

hoe je ook  voelt (want geloven is openstaan voor wat je voelt ...)  

hoe je het ook zou willen (want geloven is iets heel persoonlijks...) 

of hoe jij geloven ook af zou willen houden ( want geloven is geen 

zekerheid ....) 

ook jij weet dat wij elkaar nodig hebben! 
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Om je gekend te voelen, 

om je welkom te voelen, 

om feest te kunnen vieren, 

om te kunnen huilen (liefst van geluk), 

om te kunnen rouwen, 

om onderdeel te kunnen zijn! 

Hoe jij ook denkt, 

wat jij nu wel of niet gelooft, 

hoe jij je ook voelt, 

de parochie maken wij samen!   

De parochie, ons stukje kerk, ons stukje gemeenschap,. dat zijn wij 

zelf!   

Of jij nu actief of passief gelooft, 

dichtbij of op afstand staat, 

de kerk van binnen ziet met Kerst of carnaval, 

jongvolwassen of volwassen bent .... sta er alsjeblief even bij stil!  

Onze kerk, onze parochie ... dat zijn we zelf en jij bent er altijd wel-

kom! 

Onze kerk te koop in 2036?  

Geen idee moet ik zeggen, maar als jij er alleen langs blijft lopen is 

het de vraag wanneer de kerk te koop komt.  

Blijf betrokken, kom binnen of doe gewoon jouw kleine financiële bij-

drage, omdat de kerk van ons blijft!  

T. Fisherman 
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ootmarsum en Denekamp op weg naar één weekendviering? 

Enkele weken geleden zijn de vertegenwoordigers van de geloofsge-

meenschappen Denekamp en Ootmarsum bij elkaar geweest om te 

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 week-
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endviering meer mensen samenbrengt in de viering. Aan de ene kant 

heeft dit een samenbindend effect, aan de andere kant is het ook be-

langrijk om oog en zorg te hebben voor de gelovigen die altijd ge-

wend zijn om op zaterdag deel te nemen aan de viering. We begrijpen 

dat het besluit tot één weekendviering, bij voorkeur op zondag, in-

grijpende gevolgen kan hebben voor degenen die bij voorkeur op za-

terdag de kerk bezoeken. Daarom hebben we gezocht naar mogelijke 

opties. Mocht er besloten worden tot de viering op de zondag, het-

geen 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 ge-

zinsvieringen, Taizévieringen, themavieringen of b.v. vespervieringen.  

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

charistieviering 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 geloofs- 

gemeenschappen.   

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 wor-

den 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    
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Bijeenkomst “Gast aan Tafel”   

Wilt U concreet kennismaken met iemand die hier als vluchteling bin-

nen 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 belang-

stellenden een informatieve bijeenkomst. Die vindt plaats in ons pa-
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rochiecentrum in Denekamp. Graag tijdig aanmelden via ons secreta-

riaat, Renilde Heinink; 0541 – 3543551,  ma t/vrijd. 09.00 – 11.30 

uur.  

Vriendelijke groet, pastor Leo Ros  
---------------------------------------------------------------------------------  

 

Op zaterdag 2 februari a.s. vinden de vieringen van het H. Vormsel 

plaats: 

 

 

Vormelingen zaterdag  

2 februari 2019 om 16.30 uur 

 

Feline van de Aa  

Nienke Brouwer 

Jorne Brunnikhuis 

Job Kaptein 

Teun Lentferink 

Ferran Meijer  

Meike ten Oever 

Ties Scholten  

Vicky Schuiling  

Foppe Spit  

Loes Veelers  

 

 

Vormelingen zaterdag  

2 februari 2019 om 19.00 uur 

 

Sirawat Bijwaard 

Jelin ten Bokum 

Renske Brunninkhuis 

Luuk Eertman 

Stig Eshuis 

Willemijn Geuke 

Imke Hulsmeijers 

Ties Koldemeule 

Lynn Kuipers 

Carlin Laarhuis 

Renske Oonk 

Jordy Oude Monnink 

Joanne Pikkemaat  

Hidde Scholten Linde 

Bouw Snoeijink 

Nan Veelers  

Pien Velers 

Tom Velthuis  

Meike Westerhof 

Luna Wolkorte 

---------------------------------------------------------------------------------  
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Uitnodigingen  KBO Leden Ootmarsum e.o.  

23 januari en 13 februari 

Op 23 januari 2018 om 14.30 uur houdt de KBO weer haar jaarlijkse 

ledenvergadering.  

Deze zal worden gehouden in het parochiecentrum Kerkplein 3. De 

agenda heeft u als lid al ontvangen met de laatste nieuwsbrief. U 

wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. We zullen weer 

een blik in het verleden werpen, wat ging er goed, wat minder goed, 

maar vooral ook in de toekomst, wat zou u graag willen of wat juist 

niet. Uiteraard wordt ook het financieel jaarverslag van de penning-

meester tegen het licht gehouden.  

Na de pauze is er een heuse digibingo. Willem Umbach van KBO Over-

ijssel komt deze Bingo geven. Digibingo, wat is dat nou weer? In 

plaats van getallen zijn er symbolen van appjes, die u ook op uw tele-

foon, tablet, enz. ziet. Hij zal tegelijkertijd een paar appjes uitleggen 

wat ze betekenen en wat u er mee kunt. Laat u verrassen, ook wij zijn 

benieuwd. 

------------------------- 

In samenwerking met verpleeg- en verzorgingstehuis Franciscus or-

ganiseert de KBO afdeling Ootmarsum een voorlichtingsmiddag over 

tanden en protheses. Onze generatie heeft nog niet geprofiteerd van 

de ontwikkelingen van moderne tandverzorging. In 1960 had één op 

de drie Nederlanders een kunstgebit. Nu staan tandartsen, orthodon-

tisten en mondhygiënisten ter beschikking voor hulp en advies om 

een natuurlijk gebit te behouden. En mocht het toch mis gaan dan 

wordt de tandtechnicus ontboden om voor een passend kunstgebit te 

zorgen. Toch kan deze verzorging vragen oproepen. Hoelang gaat 

mijn kunstgebit mee, terwijl mijn kaak en tandvlees krimpen? Welke 

vergoeding zit in het basispakket van mijn zorgverzekering? Zijn im-

plantaten mogelijk en wat zijn de vergoedingen dan? Hoe onderhoud 

ik mijn natuurlijke tanden of kunstgebit?Antwoorden op deze, maar 

eventueel ook op andere vragen, krijgt u op woensdag 13 februari in 

Franciscus. Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd.  

Het bestuur van de KBO 
---------------------------------------------------------------------------------  
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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 terug-

loop 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 bind-

middel 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 wa-

ren. 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 vond een bijeenkomst plaats onder lei-

ding van  Leo Fijen, waarbij  vertegenwoordigers uit al onze geloofs-

gemeenschappen, samen met bestuur, pastoraal team en het Spirit-

team zich konden bezinnen over de toekomst van onze parochie, wel-

ke behoeftes en mogelijkheden zien wij en wat kan de eigen geloofs-

gemeenschap bijdragen. De resultaten van deze dag zullen meege-

nomen worden in het nieuwe beleidsplan. We houden u op de hoogte 

over de voortgang.  

Namens het pastoraal team, Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

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 (se-

cretaris 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 pastoraats-

groep 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 werkzaamhe-

den.  



19 

 

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 pastora-

le 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 perio-

des 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 vrijwil-

liger deze taak heeft vervuld. 

Het bestuur van Lumen Christi   
---------------------------------------------------------------------------------  

 

De tarieven van de Stichting Begraafplaatsen Ootmarsum zijn per 1 januari 

2019 als volgt: 

 

€   440,=  voor een begraving of bijzetting in een particulier enkel  

  of dubbel graf, 

€   210,=  voor het verwijderen van grafteken en/of grafbeplanting  

 op een particulier enkel of dubbel graf na beëindiging  

 van de grafrechten, 

€   200,=  voor een begraving in een particulier kindergraf, 

€     50,=  voor het verwijderen van grafteken en/of grafbeplanting  

 op een particulier kindergraf na beëindiging van de   

 grafrechten, 

€   460,=  voor het plaatsen van een urn in een nieuw particulier  

 urnengraf (exclusief het wijzigen van de afdeksteen), 

€   125,=  voor het plaatsen van een 2e urn in een particulier   

 urnengraf (exclusief het wijzigen van de afdeksteen), 

€   125,=  voor het plaatsen van een urn in een particulier enkel of  

 dubbelgraf (exclusief het wijzigen van de afdeksteen), 
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€     50,=  voor het verwijderen van grafteken en/of grafbeplanting  

 op een particulier urnengraf na beëindiging van de  graf 

 rechten, 

€     95,=  voor het verstrooien van as op het strooiveld, 

€   270,=  voor een naamplaatje (incl. aanbrengen) op de    

  gedenkmuur van het strooiveld. 

 

De tarieven voor grafrechten bedragen vanaf 1 januari 2019: 

 

€   750,=  het vestigen van een recht voor 20 jaar voor een   

  particulier enkel graf, 

€ 1100,=  het vestigen van een recht voor 20 jaar voor een   

   particulier dubbel graf, 

€   180,=  het vestigen van een recht voor 20 jaar voor een   

   particulier kindergraf, 

€   260,=  het vestigen van een recht voor 10 jaar voor een   

   particulier (dubbel) urnengraf, 

€   520,=  het vestigen van een recht voor 20 jaar voor een   

   particulier (dubbel) urnengraf, 

€   130,=  het vestigen van een recht voor 20 jaar voor een   

 naamplaatje op de gedenkmuur van het strooiveld, 

€   380,=  het verlengen van een recht voor 10 jaar voor een   

  particulier enkel graf, 

€   760,=  het verlengen van een recht voor 10 jaar voor een   

   particulier dubbel graf, 

€     95,=  het verlengen van een recht voor 10 jaar voor een   

   particulier kindergraf, 

€   360,=  het verlengen van een recht voor 10 jaar voor een   

   particulier (dubbel) urnengraf, 

€     70,=  het verlengen van een recht voor 10 jaar voor een   

 naamplaatje op de gedenkmuur van het strooiveld, 

 

Grafrechten worden steeds verleend voor een periode van 20 jaar. Verlen-

ging met een periode van 10 jaar of een ander in de wet genoemde ter-

mijn is meestal mogelijk. Voor ‘bijzondere situaties’ worden de tarieven 

naar evenredigheid berekend. 

---------------------------------------------------------------------------------  
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TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN 

FRANKRIJK - SEPTEMBER 2019 

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

men Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georgani-

seerd. 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 ge-

bouwen 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 per-

soon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annule-

ringsverzekering. 

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: jkerkhofjonk-

man@lumenchristi.nl of 

Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com. 

---------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/huis-

van-spiritualiteit 

 

 

Maria in parochie Lumen Christi 
2 februari-9 februari 2019 

 
In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie èn 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 Ma-

ria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Bet-

sie 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)  

 

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen                                                   

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

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

uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Maria-

liederen ten gehore te brengen.  

 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
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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 pra-

ten. 

 

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 ver-

haal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Ve-

le 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, moeder-

schap, 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 

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. 

 

 

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

gen?  

Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te la-

ten verrassen. De leiding 

van deze avond is bij do-

mina Annerie Snier en pas-

tor Ingrid Schraven. 

 

 

 

Wanneer:   dinsdag 

12 februari 2019 

Aanvang:   19:30 uur 

Waar:   Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 

 

 

Opgavedeelname activiteiten verplicht:  

secretariaat@lumenchristi.nl of bellen naar 

0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur) 

 

 

  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

19 tot 25 januari 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 19 januari om 18.00 uur 

Woord- en Communieviering   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Parochieel voorganger C. Loves 

 

ZONDAG  20  JANUARI  OM 10.00 UUR  IN  DE  NED.  HERVORMDE  

KERK 

OECUMENISCHE  VIERING 

DE WEEK VAN HET GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN. 

VOORGANGERS:  PASTORAAL  WERKER  L. ROS  EN  DOMINEE  A. 

SNIER 

 

COLLECTE:  Dit weekend is er 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen Geloofs-

gemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Maandag 21 januari om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger:  C. Loves 

 

Donderdag 24 januari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

---------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

26 januari tot 1 februari 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 26 januari om 18.00 uur 

Eucharistieviering   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

Zondag 27 januari om 9.00 uur 

Eucharistieviering  m.m.v.  Hert Herenkoor 

Voorganger:  Pastor H. Jacobs 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen Geloofs-

gemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Maandag 28 januari om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger:  C. Bolscher – van Duinen 

 

Donderdag 31 januari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 1 februari 1e vrijdag om 9.30 uur 

Eucharistieviering  m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

2 tot 8 februari 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

ZATERDAG  2  FEBRUARI  OM  16.30  UUR 

Toediening van het Sacrament van het  H. Vormsel 

Eucharistieviering  m.m.v.  Het Themakoor  Tilligte /  Lattrop 

Voorgangers: Rector Kuipers en Pastoraal werker I. Schraven 

 

ZATERDAG  2  FEBRUARI  OM  19.00 UUR 

Toediening van het Sacrament van het H. Vormsel 

Eucharistieviering  m.m.v.  Het Themakoor  Ootmarsum 

Voorgangers:  Rector Kuipers en Pastoraal werker I. Schraven 

 

Zondag 3 februari om 9.00 uur 

Eucharistieviering  m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastor H. Jacobs 

 

COLLECTE:  Er zijn dit weekend 2 collectes. 

De 1e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen geloofsge-

meenschap. 

De 2e collecte is bestemd voor de onkosten van de Vormselvieringen. 

Beide collectes worden van harte bij U aanbevolen. 

 

Maandag 4 febr.  om 19.00 uur in de Kapel van “MARIA  AD  FONTES” 

Woord – en Communieviering / Mariaviering en Blasiuszegen 

m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger: Diaken  J. Kerkhof Jonkman en de Parochiele voorgan-

gers: C. Bolscher – van Duinen, M. Oude Elberink – van der Aa en C. 

Loves 

 

Donderdag 7 februari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

---------------------------------------------------------------------------------   
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WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:   TEL.:  06 – 57 94 09 01 

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 

 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS:  TEL.: 088 – 555 

11 22  
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