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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 2 

9 februari t/m 1 maart 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwonderen 

Een groepje mensen moest eens opschrijven wat zij als de zeven 

wereldwonderen beschouwde. 

Hoewel hier en daar de meningen verschilden, kwam de groep met de 

volgende lijst: 

De piramiden van Egypte, Taj Mahal, Grand Canyon, Panamakanaal, 

Empire state Building, St. Pieterskerk en de Chinese muur. 

Eén meisje had nog niets opgeschreven. Waarom niet? Ze kon niet kiezen, 

er waren zoveel wonderen. Uiteindelijk schreef ze wat woorden op. Haar 

lijstje: 

Aanraken, proeven, zien, horen, rennen, lachen en liefhebben. 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 22 februari 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

   

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

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. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

Pastoraal team 

 

 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1 

 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken (diaconie, gemeenschapsopbouw) 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

Tel.: 06-57 64 52 45 E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

               L.M. Ros, pastoraal werker (diaconie) 

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne 

Tel.:  06-22 68 98 67 E-mail: l.ros@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster (catechese) 

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 Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

Kosters: Ben Geers Tel. 35 22 57 

 Jos Bentert          Tel. 35 37 68         E-mail: jbentert@gmail.com 

 

                                                                                                                              AC           
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3 

 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 9 t/m 15 feb 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Communieviering   
9 feb    M.m.v. themakoor 
 

Jaargedachtenis Jan Krabbe, Gerrit en Dinie 
Niehoff-Engelbertink, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Johanna Bekhuis-van Braam 
(Lourdes Werk), Hermanus Nijmeijer en 
Maria Nijmeijer-Kuiper, ouders Brookhuis-
Weernink, Bennie Meinders  

      
Zondag   Geen viering 
10 feb 
      
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering    
14 feb    T.i.v. de gezinnen 
 
    Jaargedachtenis Johan ten Brink 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap   
 
Necrologie: 

Gradus J. Morsink  12 feb 1971 

Hendrikus A. Brookhuis  13 feb 1971 

Johan B. Niehof 13 feb 2009 

Johanna J. Keizer-Kooiker 13 feb 2012 

Johannes G.H. ten Brink 14 feb 2013 

Zuster M. Anstrudis Kuipers 15 feb 2010 

Geertruida M. Keizer-IJland 15 feb 2014 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 16 t/m 22 feb 2019   
                   

Zaterdag   Geen viering 

16 feb 

 

Zondag 09.00 uur Communieviering 

17 feb M.m.v. St. Jozefkoor 

Pastor J. Kerkhof Jonkman 
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 Jaargedachtenis Bernard  Niehof, Bernard 

Veldscholten en Annelies Veldscholten-

Blokhuis, Johan Meijer, Johan Koldemeule en 

Geertruida Veldscholten, ouders 

Veldscholten-Nijhuis en Bernard, Saskia van 

Landschoot, familie Kamphuis en familie 

Keizers, familie Tijhuis en familie Haarhuis 

 

Zondag 09.00 uur Doopviering van 

17 feb Fien Wessels en 

  Lott Kuik 

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

21 feb      t.i.v. de gezinnen 

      

     

Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
  
Necrologie: 
 

Gerhardus A.F. Bruns 16 feb 2013 

Hendrika M. ter Brake-Goossink 17 feb 2006 

Franciscus L. Hövels  19 feb 1978 

Maria C. Nijmeijer-Kuiper 19 feb 1990 

Franciscus H. Oude Griep  21 feb 1981 

Gezina M. J. Wilde-Oosterbroek  22 feb 1973 

Bernard A. Krabbe 22 feb 2005 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 23 feb t/m 1 mrt 2019 
 
Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering   
23 feb   M.m.v. themakoor  
Pastor T. Munsterhuis  

Mechtild Meinders-Schepers, Johanna 
Bekhuis van Braam, Gerrit Niehoff, Mien 
Olde Dubbelink, ouders Brookhuis-Weernink, 
Eef Stevelink, Gerard Brookhuis, Pastoor 
Misdorp, Dora Jansman, ouders Schiphorst-
Schulte en Thea en Agnes, familie Tijhuis en 
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familie Haarhuis 
 
Zondag   Geen viering 
24 feb 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
28 feb   t.i.v. de gezinnen 
 
Misdienaars 23 feb 
Zaterdag 19.30 uur Rosan en Thijs Bodde 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie: 

Oude Griep (levenloos kindje) 25 feb 1964 

Jacqueline IJland-Arends 26 feb 1995 

Gerardus J.F. Bodde  01 mrt 1965 

Johannes Bernardus Groeneveld 01 mrt 1999 
 

    
AGENDA 9 feb t/m 1 mrt 2019 
 

11 feb  20.00 uur  themakoor 

12 feb  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor   

13 feb  9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

18 feb  20.00 uur  themakoor   

19 feb  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

20 feb  9.30-11.30 uur secretariaat 

22 feb  19.00 uur  pastoraatsgroep 

25 feb  20.00 uur  themakoor 

26 feb  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

27 feb  9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 
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Soos 

Op woensdag 13 en 27 februari is er soos, zoals gewoonlijk van 14.00 tot 

17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
 

Open eettafel februari/mrt 2019 

Op dinsdag 19 februari en vrijdag 1 maart is in de Mare de open eettafel. 

Aanvang 12.00 uur.  

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij 

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 
 

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 

 

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

Waar  : Sterrenwacht Cosmos,  Frensdorferweg 22 Lattrop 

Aanmelden kunt u doen bij Stichting WelzijnTubbergen-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.  

 

 

De Stichting Samen Welzijn Noord-Deurningen organiseert een High Tea 

in Kulturhus De Mare op 17 maart 2019 in samenwerking met de 

werkgroep open eettafel. 

Wij hopen wederom op een grote opkomst! 

De High Tea zal zijn van 14.00 Tot 17.00 Uur. 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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Hierbij vragen wij U om bij opgave de eigen bijdrage van € 8,50 per 

persoon vooraf te betalen bij de volgende mensen of tijdens de Koffietafel / 

Open eettafel.  

Herbert Pot tel: 0541-353258 of 06-40793938 of mail: herpot@home.nl 

Annie Monnikhof tel: 0541-352782 of mail:  a.monnikhof@gmail.com 

Willy Bruns tel: 0541-34084 of 06-124223144 of mail:  bruns42@zonnet.nl 

Johan Langen tel: 0541-356817 of 0620708419 of 

mail: johan.en.gea.langen@gmail.com 

De uiterste datum voor de opgave is 10 maart 2019! 

 

Overleden: 

Op donderdag 17 januari 2019 is overleden: 

Gerard Brookhuis op de leeftijd van 91 jaar. 

In de afscheidsviering van maandag 21 januari hebben we afscheid van hem 

genomen.  

“Soms is de dood een vriend. 

Dan brengt hij als de ochtend valt 

De rust die je verdient..” 

 

In het volle vertrouwen dat Gerard bij God  is opgenomen in het Licht  

zullen wij hem blijven gedenken in onze gebeden. 

Moge hij rusten in vrede . 

 

 

 

mailto:herpot@home.nl
mailto:a.monnikhof@gmail.com
mailto:bruns42@zonnet.nl
mailto:johan.en.gea.langen@gmail.com
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Stichting Leergeld Dinkelland 

 

Sinds 2015 is binnen de gemeente Dinkelland de Stichting Leergeld actief 

onder de naam Stichting Leergeld Dinkelland. De afgelopen jaren hebben 

we al veel kinderen kunnen helpen. Afgelopen jaar 2018  waren dat 108 

kinderen. Toch denken we dat nog niet iedereen op de hoogte is van wat de 

stichting Leergeld doet.  

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet 

meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 

Zij staan soms letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten 

doen! Ongeveer 100 lokale Leergeldstichtingen bieden deze kinderen 

kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis 

en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Investeren in de 
meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee 

kunnen draaien in de maatschappij is van groot belang voor de ontwikkeling 

van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft 

niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen maar ook voor de 

maatschappij als geheel.  

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere 

organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 

18 jaar te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door kinderen de 

mogelijkheid te bieden zwemlessen te volgen of deel te nemen aan een 

sportclub of scouting of onderwijsactiviteiten. De ouders/verzorgers die 

minder dan 130% van de bijstandsnorm als inkomen hebben kunnen een 

beroep doen op Stichting Leergeld. Bij toekenning van de aanvraag maakt 

Stichting Leergeld de contributie rechtstreeks over naar de club of 

vereniging waar het kind deelneemt aan een activiteit. Ook als u mensen 

kent van wie u denkt dat die misschien in aanmerking komen kunt u hen er 

op attenderen dat deze mogelijkheid bestaat in de gemeente Dinkelland. 

Nadere informatie kan in gewonnen worden via info@leergelddinkelland.nl. 

  

Jan Mistrate Haarhuis, secretaris Stichting Leergeld Dinkelland 

 
 

mailto:info@leergelddinkelland.nl
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Zondag 20 Januari is gedoopt: 

Lewis 

Zoontje van; Joost en Sharony de Rijk 

Broertje van; Hudson             

Door het water van de doop 

wil de Heer een teken geven 

Niet alleen slechts voor vandaag 

maar voor je hele leven. 

 

Door de doop hoor je bij Hem 

Hij wil steeds jouw Vader zijn. 

Hij geeft jou zijn grote liefde 

ook al ben je nu nog klein. 

 

Word je groter? Krijg je zorgen? 

Leg je hand in die van Hem. 

Hij wil jou de weg steeds wijzen. 

Luister dus maar naar Zijn stem. 

 

Die stem zegt: "Kom, vertrouw me maar, 

waarheen je weg ook gaat". 

Want door je doop mag jij steeds weten 

dat God de Heer je nooit verlaat. 
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Pastorpraat: Deze keer door omstandigheden niet. 

 

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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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12   

website: www.caritaslumenchristi.nl 
Email: l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

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, tel. 0541-351498 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). 

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 dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 

uur tel. 0541-353551). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

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 Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

Kerkradio/kerktelevisie 

Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : 

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

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

 email :  secretariaat@lumenchristi.nl 

 website : www.lumenchristi.nl 

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

