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Vieringen en intenties 9 febr.t/m 15 febr.2019. 

Zondag 10 februari 09.00 uur: 

  Communieviering. 

  Dames en herenkoor. 

  Maarten Hoonberg, Berend Geers. 

  Collectant: H.Rolink. 

Jaargebed: Gerard Frielinck, Jacob Lucassen, Marie Mollink,  

Marie Engbers. 

 

Intenties: Hendrik Engbers, ouders Zanderink- Visschedijk, 

overl. fam. Mollink. 

  

 

Vieringen en intenties 16 febr.t/m 23 febr.2019. 

Zaterdag 16 februari 19.30 uur: 

  Gezinsviering. 

  Voorganger pastor Schraven. 

  Themakoor. 

Lonneke Geers, Tim Zanderink. 

  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 

 

Jaargebed: Johan Sleiderink. 

 

Intenties:  Truus Sleiderink-ten Dam, Johan Sanderink,  

Bernadette Nieuwhuis, ouders Loman- Remerink, Bets Loman. 

 

 

Vieringen en intenties 22 febr.2019 t/m 1 mrt. 2019. 

Zondag 24 februari 09.00 uur: 

  Communieviering. 

  Voorganger pastor Ros. 

Dames en herenkoor.  

Hanne Olde Dubbelink, Pleun Westerhof. 

Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink. 

  

Intenties: pastoor van Burgsteden, vader en moeder Oortman, fam. Mollink. 
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Speeddate 

Op dinsdag 8 januari jl. hadden we een speeddate in de kerk. 

Wat een geweldig succes! 

Een ontmoeting tussen de vormelingen en vrijwilligers van onze kerk. 

De vormelingen hadden allemaal vragen bedacht voor de vrijwilligers van 

verschillende werkgroepen n.a.v. hun voorbereiding op het project 

“Vormselkracht”. Eén hoofdstuk gaat over ‘huis met een hart’. De kerk is niet 

alleen een stenen gebouw, maar leeft door de inzet van vele vrijwilligers.  

Zeer goed  voorbereid en vol enthousiasme gingen de vormelingen bij de 

vrijwilligers langs, die verspreid in de kerk en sacristie zaten. 

De volgende werkgroepen / vrijwilligers , waren aanwezig: Pastor 

Munsterhuis, Koster, Misdienaar, Locatieraad, Koren, Bloemendames, 

Collectanten, Doopwerkgroep, Avondwakewerkgroep, 

Gezinsvieringwerkgroep, Strong2gether en Kerkhofploeg.  

Erna olde Dubbelink  van de werkgroep Heilig Vormsel, evenals de ouders, 

vrijwilligers en vormelingen vonden het een zeer geslaagde speeddate. Zeker 

voor herhaling vatbaar! 

Mandy, Anton, Lieke, Berend, Julian, Wieger en Maud,  veel succes nog met 

de voorbereiding en een heel fijne vormselviering op 9 maart. 

Vrijwilligster, 

Liesbeth ten Dam 

 

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. 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 

 

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 
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Uitnodiging  
Wij nodigen graag iedereen uit voor de 

gezinsviering  

op zaterdag 16 februari a.s. om 19.30 uur. 

Een zinvolle viering met begrijpelijke teksten 

en mooie liederen. 

Het thema van deze viering is: “Wat ‘n Geluk”. 

Pastor Schraven zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang 

verzorgen. 

Jullie komen toch ook! Tot zaterdag 16 februari, 

 

Werkgroep gezinsviering 

 

 

Tiendaagse inspiratiereis langs bedevaartsplaatsen in Frankrijk 

september 2019 

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

Locatieraad. 
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl                             

Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl 

MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405 

miranda.noltenwesterhof@gmail.com 

Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet.nl 

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, tel.  ...... 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 (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 

de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 51. 

Kerkwerk. 

Praktische hulp nodig ? Bel Kerkwerk : 0612925413. Bereikbaar op 

werkdagen van 10.00 tot 12.00 uu 

 

 

 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3altendam%40hetnet.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3ar.scholten%40huifkarverhuur.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3amiranda.noltenwesterhof%40gmail.com
tel:0541-353568
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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 

Pastoraal team 
Th.H.P. Munsterhuis. 

Van der Heijdenstraat 1 

7591 VL Denekamp 

tel:06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

            J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken. 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

            tel.: 06-57 64 52 45 

Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

            L.M. Ros, pastoraal werker. 

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne. 

tel.: 06-22 68 98 67 

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. 
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel: 06-22 92 46 57 

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 
 

Bij overlijden graag contact opnemen met : 

Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende 

uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland    tel. : 35 32 70 

Opening parochiesecretariaat : woensdag   09.00-10.00 uur. 

                                                  donderdag 18.30-19.30 uur 

Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39 

Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429    

Kopij  inleveren voor 21 februari 2019. 

Email : beuningen@lumenchristi.nl 

Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568, 

   Marja Beld, tel. 0620528901. 

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
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