
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 2 

 

 

9 februari t/m 1 maart 2019 
 

Goede God, 

doordring ons van uw dienende Liefde. 

Geef ons mildheid en eenvoud, 

om een werktuig te worden tot het uitdragen van  

vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid. 

Uw geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas 

vraagt U dit door uw Zoon Jezus Christus onze Heer. 
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Vijfde zondag door het jaar 

zaterdag 18.00 uur: Viering van Woord en Gebed, p.w. L. Ros    

  9 febr.   (dameskoor) 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

10 febr.    (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

12 febr.   

 

Zesde zondag door het jaar 

zaterdag 18.00 uur: Viering van Woord en Gebed,  

16 febr.   parochieel voorganger (dameskoor) 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. J. Huisman   

17 febr.  (Themakoor met het thema: ‘Geloof in liefde’) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

19 febr.   p. Th. Munsterhuis 

 

Zevende zondag door het jaar 

zaterdag 18.00 uur: Carnavalsviering,  

23 febr.  di. J. Kerkhof Jonkman  

   Themakoor, thema is: 

   ‘Maskers op, Maskers af’ 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. Munsterhuis  

24 febr.  (St. Nicolaaskoor zingt  

 Missa in G. van H. Dissel) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

26 febr.      
 

Gedoopt:  Sem Koehorst, Mr. Lazonderstraat 49 

 Dirk Kokkeler, Het Elferman 34 
 

Overleden: 15 jan.: Frans Ruël, 81 jaar, Rodenmorsweg 7 

16 jan.: Annie Kamphuis-Blokhuis, 93 jaar, Gerardus Majella  

22 jan.: Lies Schulte-Kokkeler, 80 jaar, Synagogepassage 1 
 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 

Agenda en vergaderingen 

dinsdag 12 febr. 09.30 uur: Werkgroep Ouderen 

    19.00 uur: Parochiebestuur  

woensdag 13 febr. 20.00 uur: Doopvoorbereiding 

dinsdag  19 febr. 13.30 uur: Diaconaal Beraad  
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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Pastor Jacobs 

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

gaan in weekendvieringen en uitvaarten en beperkt inzetbaar zal zijn 

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

zeer en danken hem daarvoor. 

 

 

Actie Kerkbalans 

Afgelopen weken zijn de vele collectanten van de actie Kerkbalans 

bezig geweest de enveloppe te brengen en weer op te halen. Wanneer 

u onverhoopt niet thuis was en de enveloppe is bij u blijven liggen, 

dan kunt u ons zeer van dienst zijn door deze in de brievenbus van het 

parochiecentrum te deponeren. Alvast hartelijk dank voor uw mede-

werking.             Werkgroep Kerkbalans 
 

 

Zilver 

Op 14 februari van dit jaar is het een kwart eeuw geleden dat Ans  

Mollink-Derkman door toenmalig pastoor H. Heuven en penningmeester 

dhr. J. Meinders werd aangesteld als administratief medewerkster van de 

parochie van de H. Nicolaas. 

Een gouden greep! 

Ans heeft zich in die 25 jaar ontwikkeld tot een bijna onvervangbare 

vraagbaak voor parochiële aangelegenheden. 

“Oog en oor zijn” voor het pastoresteam is een uitdrukking die de laatste 

jaren erg in is binnen de parochiële organisaties. Wij durven te beweren 

dat Ans hiervan een voorbeeld is. 

Natuurlijk, zij vervult een kardinale functie bij Lumen Christi en de 

Geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas en die functie lijkt haar op het 

lijf geschreven. 

Gastvrij, vriendelijk en een prima dossierkennis. Er is bijna geen vraag of 

ze weet het antwoord of ze verwijst door naar iemand die kan helpen. 

Kortom, de juiste persoon op de juiste plaats. 

We hopen nog jarenlang te mogen samenwerken en feliciteren jou en je 

man, Jos en verdere naaste familie met dit zilveren jubileum. 

De redactie 
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Kijkrepetitie kinderkoor 

Op 25 februari organiseert het kinderkoor  

"De muzikale kids" een kijk-repetitie.  

Deze (wekelijkse) repetitie is van  

18.30-19.15 uur in het parochiecentrum in  

Denekamp. Kinderen van de basisschool- 

leeftijd die het leuk vinden om samen te  

zingen zijn van harte welkom om mee te    

zingen of te kijken.  

Tijdens het zingen vinden we het ook  leuk om bewegingen en simpele 

dansjes toe te voegen. Het koor zingt ongeveer één keer in de twee 

maanden tijdens een viering in de kerk. Het is altijd super gezellig bij het 

kinderkoor en plezier staat voorop. Hopelijk tot dan!      

Florien en Marjolein 

 

  

 

 

HUIS VAN SPIRUALITEIT 

 

 
 

 

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.  
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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.  

Aanvang: 19:30 uur 

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 

 

 

Het aanvragen van intenties 

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

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

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

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

De kosten blijven ook dit jaar € 8,-. 
 

 

INTENTIES 

zaterdag 9 febr. 18.00 uur:  Frans Ruël; Annie Kamphuis-Blokhuis; 

Lies Schulte-Kokkeler; José Derkman; fam. Oude Elferink-Herens; Rikie 

van der Vechte-Wiefferink en fam.; Bernard Blokhuis; Truus Blokhuis-

Groener en fam.; echtpaar Steunebrink-Rolink.  
 

zondag 10 febr. 10.30 uur: Frans Ruël; Annie Kamphuis-Blokhuis; Lies 

Schulte-Kokkeler; Hans en Herman de Lange; echtpaar Hemme-

Gortemaker; ouders Bloemen-Heuvels; Theo Post; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; ouders Wiefferink-Mollink; Gerard en Marietje 

Groeneveld-Schiphorst; vader en moeder Derkman-Remerink; ouders 

Dierselhuis-Smellink en Dries; Miny Pikkemaat-Luttikhuis; Jozef 

Derkman; Toos en Gerrit Keur; ouders Niehof-Horsthuis, Annie en Jan; 
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ouders Wintels-Mensink; grootouders Wintels-Weustink-Vogelzang; 

Annie en Harrie Mensink; overleden fam. Fox; overleden fam. 

Zwijnenberg; intentie uit dankbaarheid  b.g.v. een 50 jarig huwelijk. 
 

dinsdag 12 febr. 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk. 
 

zaterdag 16 febr. 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Bertus 

Nijhuis; Frans Berning en fam.   
 

zondag 17 febr. 10.30 uur: Truus Oude Hassink; fam. Keizer-Bartels; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders Wiefferink-Mollink; Theo Post; 

Bernard Eppink en fam; Jan Stavleu; Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; 

Han Rikkink-Ophuis en fam.; ouders Derkman-Remerink; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; Annelies Veldscholten-Benneker; Gerrit 

Nijmeijer; Hans en Herman de Lange; Marijke van der Maas. 
 

dinsdag 19 febr. 09.00 uur: Corrie Oude Elferink. 
 

zaterdag 23 febr. 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Nijhuis-

Tasche; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Diny en Han Plat-Wilbers; 

Rikie Berning-Nijmeijer en Monique. 
 

zondag 24 febr. 10.30 uur: ouders Nolten-Meijners; ouders Derkman-

Remerink; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch; ouders Grunder-

Kokkeler en Jos; echtpaar Hemme-Gortemaker; Henny en Riet van 

Lange-Oude Elberink; ouders Wiefferink-Mollink; Theo Post; Toon 

Nijhuis; Frans Berning en fam.; ouders Hulsmeijers-Oortman en fam.; 

Hendrik Wiefferink; Hans en Herman de Lange; Jozef Welhuis; ouders 

Aarninkhof-Oude Nijhuis; intentie uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig 

huwelijk.  
 

dinsdag 26 febr. 09.00 uur: An Sauer. 
 

 

 

Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 

Tel. 06-34361691; website: www.caritaslumenchristi.nl 

email: l.ros@lumenchristi.nl     

of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl  
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk; 06-12925413  

(bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur)  

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie 

maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de 

voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij 

het secretariaat van de parochie Lumen Christi,  353551 
 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

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

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

te ontvangen kunnen contact opnemen met de administratie  351332. 
 

Ziekenbezoekgroep 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen 

thuis bezoekt. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de 

ziekenbezoekgroep bezocht te worden bel dan met   351332.  
 

Bezoek pastor   
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te 

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen 

secretariaat, ook in het geval van overlijden  351332. 

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

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

(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 
 

Ziekenzalving/ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving/ziekenzegening kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere 

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

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  
 

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

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

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

melden van uitvaarten. 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 0541-351332  

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 

Voor INTENTIES alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 

 

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

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 21 februari 

 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (alléén voor de kerkbijdrage) 

 
 

 

 

PAROCHIE LUMEN CHRISTI 
 

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

tel. : 0541-353551 

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

 

Pastores-team:     

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

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

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

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

L. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL  Borne  

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

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231, 7582 GS Losser 

tel: 06-30 95 86 89 - email: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

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

