
1  

KЀЀRKTIED 

Nieuws van de 

H.H. Simon en Judas – Tilligte 

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 2 

week 9-2-2019 

t/m   1-3-2019 

 

 

 

 
 

Gedachte 

 

De Klok 

Een minuut is zestig tikken, 

zestig tikken van de klok. 

Zo zie je steeds de wijzers schuiven, 

steeds een stukje verder op. 

Al die hele kleine streepjes, 

nemen elk een deeltje mee. 

Een deeltje van ieders leven, 

al doet het nog zo’n wee. 

De tijd die stoort zich niet aan zorgen, 

tevredenheid pijn of geluk. 

Zo tikken onverstoorbaar uren, 

dagen, jaren stuk. 

Zo zullen generatie komen en 

generaties zullen gaan. 

Al zou er geen mens meer leven, 

dan nog zou de tijd bestaan. 
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Gebeds/eucharistievieringen 

 

Week zaterdag 9 febr. t/m vrijdag 15 febr. 2019 

 

zo. 10 febr. 9.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger Past. Werker L. Ros 

Lectrice Riet Kottink 
M.m.v. Bel Canto 
Tijdens deze viering wordt Teun Lansink gedoopt. 

 

 

 

Week zaterdag 16 febr. t/m vrijdag 22 febr. 2019 

 
za. 16 febr. 18.00 uur Woord- en Communieviering 
  Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman 

Lectrice Anja Ribbert 

M.m.v. Bel Canto 

  

 

 

Week zaterdag 23 febr. t/m vrijdag 1 maart 2019 

 

Zo. 24 febr. 9.00 uur Woord- en Communieviering 

  Voorganger Jan Pol 

  Lectrice Ine Pross 

  M.m.v. Bel Canto 

Vr. 1 maart 9.00 uur Vrijdagviering met Pastoor T. Munsterhuis 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in 

Terra Nova 

. 
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GEBEDSINTENTIES 

 
week zaterdag 9 febr. t/m vrijdag 15 febr. 2018 

Jgd. Gerard Gerwers; 

Jgd. Sanny Haamberg-Kamphuis; 

Jgd. Sien Kloese-Arends; 

Ouders Beijerink-Meijners;  

Jan en Dinie Mollink (Hunnebekke) namens de noabers;  

Opa Tonny Lansink; Jan Hesselink; Ouders Gerwers-Bodde;  

Ouders Haamberg-Meinders; Benny Haamberg; Bertus Groeneveld; 

Truus Meijners; Gerard Groeneveld; Jan Arends. 

 

week zaterdag 16 febr. t/m vrijdag 22 febr. 2019 

Bernard Meijners; Marietje Schulte; Jan en Marietje Goosink;     

Ouders Mollink (Hunnebekke); Sanny Haamberg-Kamphuis;          

Jan Hesselink namens de Ouderensoos; Gerard Arends;                     

Uit dankbaarheid; Jan Arends. 

 

week zaterdag 23 febr. t/m vrijdag 1 maart 2019 

Ouders Beijerink-Meijners; Ouders Borgerink-Peters;                 

Hennie en Marietje Scholtenhave; Bernard Scholtenhave;               

Pater Ben Ribberink; Ouders Mollink (Hunnebekke);                  

Agnes ten Dam-Koopman nms.de noabers; Gerard Mensink;                                  

Ouders Kienhuis-Benerink; Johan en Marietje Koehorst-Huy;         

Toon Nijhuis nms.de noabers; Jan en Marie Nijmeijer-Wigger;    

Ouders Brunninkhuis-Groente; Ouders Voorpostel-Boomkamp;     

Trees en Fons Voorpostel; Gerard ter Braak;                                 

Sanny Haamberg-Kamphuis. 
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In Memoriam 

 
Op 26 januari j.l. is op 82-jarige leeftijd overleden Jan Arends. 

Tijdens de afscheidsviering op donderdag 31 januari is voor zijn 

zielenrust gebeden. De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag      

1 februari. Wij wensen de familie Arends van harte troost en sterkte.   

Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 10 maart en zondag 30 juni. 

Mededeling pastor Jacobs, 

In een gesprek met pastor Jacobs heeft hij laten weten niet meer voor 

te gaan in weekendvieringen en uitvaarten en beperkt inzetbaar te zijn 

voor vieringen door de week. Wij waarderen zijn inzet de afgelopen 

jaren zeer en danken hem daarvoor. 

Namens het pastoresteam en pastor Jacobs 

 

Verhuisd 
 

Per 7 januari is in Tilligte komen wonen:  

Arjan en Anja Flinkers-Mensink, met hun kinderen Cas, Seb en Lot. 

Ze wonen aan de Harseveldweg 4, 7634 PH Tilligte. 
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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 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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Dorpsnieuws en mededelingen. 
 

Gala C.V. de Waterpönskes 

Ook dit jaar organiseert de gala commissie van C.V. De Waterpönskes 

weer een gala. De gala avonden zijn dit jaar op donderdag 14, vrijdag 

15 en zaterdag 16 februari 2019. 

Donderdag begint het gala om 18.30 uur, vrijdag en zaterdag beginnen 

de avonden om 19.45 uur. 

Nieuwsgierig geworden?  

De kaartverkoop is zaterdag 9 februari tussen 13.00 - 16.00 uur en 

zondag 10 februari tussen 11.00 - 13.00 uur bij café Haamberg. 

Voor donateurs en leden kost een kaartje €7,50,- de algemene prijs 

voor een kaartje is €10,00. 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de volgende punten: 

- Jongeren tot 15 jaar nodigen we van harte uit op de donderdagavond. 

Bent u 15 jaar of ouder dan nodigen wij u van harte uit op de 

donderdag, vrijdag of zaterdag. 

- Tijdens de kaartverkoop mag u per persoon maximaal 6 kaarten 

kopen. Heeft u meer kaarten nodig dan moet u met meerdere personen 

komen. 

- Uitsluitend leden van de ouderensoos kunnen voor een kaartje 

terecht bij Dunja Borggreve. 

Tijdens de kaartverkoop zal er gewerkt worden op volgorde van 

binnenkomst. 

Bij binnenkomst moet u zich eerst melden, uw naam en het aantal 

kaarten dat u nodig heeft (max. 6 per persoon) worden dan genoteerd. 

Het is verplicht na aanmelding aanwezig te blijven bij café Haamberg. 

Vanaf 13.00 uur worden de kaarten op volgorde van binnenkomst 

uitgedeeld. 

Mochten er eventueel nog kaarten over zijn, dan kunnen deze nog elke 

avond bij café Haamberg worden gekocht. 

Wij hopen u te mogen begroeten op één van de gala-avonden, 

De Gala-commissie van C.V. de Waterpönskes. 
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Resultaten enquête bakkerswinkel  

Ruim 200 personen hebben het enquêteformulier ingevuld. Bakker 

Frank Brunninkhuis heeft de resultaten op een rijtje gezet en komt tot 

de volgende conclusies:  

* 70-75% gaat wel naar de bakkerswinkel in Tilligte  

* 25- 30% bijna niet of nooit  

De klanten die komen zijn zeer tevreden en hopen dat de bakker blijft. 

Bakker Brunninkhuis wil de kwaliteit naar een nog hoger niveau 

brengen. Als er klachten zijn dan geef dit dan aan en blijf niet weg.  

Als er brood besteld wordt, dan wordt dit altijd apart gehouden.  

Veel inwoners van Tilligte hebben op het formulier gezet de winkel 

zeer belangrijk te vinden. Als wij de bakker in Tilligte willen 

behouden dan is het belangrijk dat we als Tilligtenaren ons brood ook 

bij de bakker halen.  

Uit oogpunt van leefbaarheid voor ons dorp hopen wij dat nog meer 

inwoners van Tilligte van de bakkerswinkel gebruik gaan maken. Dat 

geldt voor de bakkerswinkel maar ook voor andere voorzieningen 

zoals de minimarkt en de pinautomaat.  

De openingstijden van de bakkerswinkel zijn:  

 

- woensdag van 8.15 uur tot 12.30 uur.  

- donderdag van 7.30 uur tot 12.30 uur (tevens broodactie)  

- vrijdag van 8.15 uur tot 12.30 uur (tevens banketactie)  

- zaterdag van 7.00 uur tot 13.00 uur (weekendknaller)  

Bakker Brunninkhuis Stichting Dorpsraad Tilligte  
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Rondleiding Cosmos Sterrenwacht voor mantelzorgers!  

Hierbij nodigen mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet 

Plegt mantelzorgers graag uit voor een rondleiding bij Cosmos 

Sterrenwacht in Lattrop. Cosmos Sterrenwacht heeft alle antwoorden 

op vragen over weer- en sterrenkunde. Wie meer wil weten over het 

hemelruim, de ruimtevaart en techniek, is hier aan het juiste adres. 

Verschillende expositieruimtes, een grote filmzaal, een prachtig 

planetarium en een van de grootste telescopen van Nederland brengen 

de sterren dichtbij. Met Arnold Tukkers als onze gids, belooft dit een 

leuke en interessante middag te worden. Tussen zijn verhalen door, 

drinken we koffie met gebak erbij, en kunt u weer even ‘bijpraten’.  

Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld 

om ‘even op adem te komen’. Het is een mogelijkheid om andere 

mantelzorgers te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de 

zorg(en) thuis.  

Wanneer : woensdag 20 februari van 14 uur tot circa 16.00 uur  

Waar : Sterrenwacht Cosmos, Frensdorferweg 22 Lattrop  

Aanmelden kunt u doen bij Stichting Welzijn Tubbergen-Dinkelland 

(SWTD) per telefoon: 06-38594369/ 06-38275388/ 085-0479400 of 

via de email e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl  

Er zijn geen kosten voor deze activiteit. Heeft u vervoer nodig, laat het 

weten. Graag tot ziens op 20 februari.  

 

14 februari gala voor o.a. de ouderensoos. 

Donderdag, 14 februari is er weer een spetterende Gala-avond bij 

Haamberg zaal open om 18.00 uur. 
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Open eettafel   

Woensdag 20 februari Terra Nova om 12.00 uur is er weer een 

heerlijk 3 gangen diner. Iedereen is welkom en de eerste keer kost 

niets ter kennismaking. Wel even bellen met Ine 221358 of  Dunja 

221255. 

KVO 

Op woensdag, 13 februari komt Ruud Olde Dubbelink bij de KVO 

voor een avond in “tussen kunst en kitsch” sfeer. De leden worden in 

de gelegenheid gesteld om zelf spulletjes mee te nemen. Schilderijen, 

sieraden, beelden, oude boeken, keteltjes, enz. Alles zal op waarde 

geschat worden. We beginnen om 20.00 uur bij Kakelbont in Tilligte. 

 

AGENDA 

Wo. 13 febr. 20.00 uur KVO bij Kakelbont 

Wo. 20 febr. 12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 

 

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 
 

Weekend- en avonddiensten artsen 

Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 

 

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

Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 

 

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 geval van overlijden, tel. 221206 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. 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- 57940901. Dit 

nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 

Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 

 

Informatie over grafmonumenten 

Jan Pol tel. 0541-221411 

 

Praktische hulp nodig? 

Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

L.M. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne  

06-22 68 98 67 

l.ros@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  
 

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

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

 

Opening locatiesecretariaat: 

Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur 

Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 
 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 

Hans Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 

7634 PR Tilligte 
 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 
 

tel. : 0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 

e-mail : secretariaattilligte@hotmail.com 

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 

t.n.v. Lumen Christi. 

Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte 
NL 30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 
 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 

28 feb/1 maart. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne 

vóór woensdag 20 febr, a.s. Dit blad loopt van za. 2 maart t/m vr. 

22 maart 2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus 

aan de kerk of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

