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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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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. 3 (voor de periode van 2 maart tot 22 maart) 

kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 18 februari 2019 tot 18.00 uur op het 

secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

 

  

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


4 

 

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 

 

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

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

» Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep « 

 

Aanstaande zaterdag de  

 

MariaPassie. 

 

U komt toch ook?   

Zaterdag 9 februari 20.00uur R.K. Kerk. 

 

‘Hartverwarmend en zonder poespas’ werd de voorstelling  

“MariaPassie” genoemd, die enige weken geleden in Oudewater werd 

uitgevoerd. 

 

Het levensverhaal van Maria, een moeder van liefde en een bron van 

hoop,  vertolkt door verschillende mannen en vrouwen. “Het is prach-

tig om te horen hoe de – voor velen van ons bekende  -popnummers 

naadloos in het religieuze verhaal passen. Nummers van bekende ar-

tiesten als Blof, Ruth Jacott, Jason Miraz, Ilse de Lange e.a. brachten 

diepgang in het verhaal en plaatsten het in onze tijd”. 

Met hetzelfde enthousiasme hopen we dat ook u na een welgemeend 

applaus voor de cast, zaterdagavond de kerk zult verlaten. 

Wij zijn blij dat onze parochie Lumen Christi deze voorstelling naar 

Ootmarsum heeft kunnen halen, nog voordat ze de reeks voorstellin-

gen ( één uitvoering per maand)  beëindigen in mei. 

 

Twee jaar lang hebben de 30-40 vrijwilligers deze MariaPassie overal 

in het land uitgevoerd. De financiële opbrengst komt ten goede van 

het Aquerofonds. Het Aquerofonds maakt reizen mogelijk voor men-

sen die zelf geen of onvoldoende financiële middelen hebben. 

Alleen daarom al is het de moeite waard om zaterdag 9 februari  te 

komen en te zien hoe deze groep zich al 2 jaar lang belangeloos in 
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zet voor andere mensen. 

Er is zelfs gelegenheid enige liedjes mee te zingen. Het contactadres  

daarvoor is avanleen@live.nl 

 

Er zijn nog kaarten á € 10 beschikbaar bij de VVV en het parochiese-

cretariaat. En aanstaande zaterdag  9 februari aan de kerkdeur € 

12,50 . De kerk is open vanaf 19.00u. 

De voorstelling duurt 1 uur en 15 minuten en begint om 20.00u. 

U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en na afloop is er ge-

legenheid voor een drankje en met de cast na te praten achter in de 

kerk. 

 

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

 

 

 
Lumen Christi - Tarieven voor Ootmarsum 

 

ALGEMEEN 

Voor diensten met een x in de laatste kolom ‘dubbel’ 

geldt het dubbele tarief voor niet-parochianen en pa-

rochianen die niet deelnemen aan de actie Kerkbalans 

 2019 dubbel 

  

  Huwelijken 

  Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel) 315,00 

 Trouwplechtigheid in 'buitenlocatie' : geen vast tarief 

(in overleg te bepalen) 

  Huwelijkskaars 50,00 

   

  Jubilea 

  Aparte plechtigheid met of zonder D/H-koor  

(Lattrop Themakoor) 210,00 x 

Jubileumviering tijdens reguliere viering 25,00 x 

  

   

 

  

mailto:avanleen@live.nl
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Overige Vieringen 

Bijdrage Doopviering, minimaal 50,00 

 Bijdrage Eerste Communie 20,00 

 Bijdrage Vormsel 20,00 

   

  Uitvaart 

  Uitvaartdienst met of zonder: avondwake, opbaren in de 

kerk en condoleance in de kerk,  370,00 x 

Uitvaartdienst jeugdigen tot 12 jaar met of zonder: 

avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk 130,00 

 Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder:  

opbaren in de kerk en condoleance in de kerk 60,00 

 Pastorale begeleiding bij uitvaart, niet gebruikmakend 

van een kerkgebouw 370,00 x 

Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begra-

fenis) 370,00 x 

Toeslag opbaring en/of condoleance in kerk bij avond-

wake zonder uitvaartdienst 140,00 x 

Begeleiding Crematorium 120,00 x 

 

Collectes 

  Gewone eurocollecte 1,00 

   

  Misintenties 

  Reguliere misintentie 8,00 

 Jaargedachtenis 8,00 

   

Diversen 

  Kleine kaarsen 0,50 

 Noveenkaarsen 5,00 

 Urnen in grafkelder voor 5 jaar, alsmede verlenging voor 

5 jaar 245,00 

  

 

» ========================================== « 
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In onze Geloofsgemeenschap is overleden: 

Lian Laarhuis – Steenbeeke op de leeftijd van 50 jaar 

 

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

 

Mededeling actie Kerkbalans. 

Het kan zijn dat om een of andere reden, bijvoorbeeld het niet thuis 

zijn,  vorige week het formulier Kerkbijdrage niet bij u is opgehaald. 

Wij stellen u daarom graag in de gelegenheid uw formulier alsnog in 

te leveren in de brievenbus parochiecentrum, Kerkplein 3. 

Voor uw financiële bijdrage hartelijke dank, 

Werkgroep Administratie Kerkbalans. 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Theaterstuk over Sexting; ONUITWISBAAR..?! 

Op donderdag 7 februari  om 19.00 uur speelt theatergroep ‘sTof het 

stuk ONUITWISBAAR met het thema Sexting. Nadien is er een 

programma met (ervarings)deskundigen van Jarabee. De toegang 

voor deze avond is gratis. 

ONUITWISBAAR gaat over een jongen die een meisje aanzet tot het 

maken van (naakt) foto’s om die vervolgens met hem te delen op 

snapchat.  De beelden zijn alleen voor hem bedoeld maar zijn vrien-

den gaan er mee aan de haal. Iedereen kan ze zien. Het verhaal krijgt 

een verrassende wending. Een actuele problematiek. Het is een thea-

terstuk compleet met zang en humor, dat de nodige stof doet op-

waaien.  

Sexting is een thema dat de nodige aandacht behoeft en krijgt in dit 

indrukwekkende theaterstuk.  

Nadien is er een informatief en interactief programma, onder leiding 

van Jarabee. Hierin komt de nodige achtergrondinformatie aan bod 

en is tevens de mogelijkheid om vragen te stellen aan 

(ervarings)deskundigen. Dit deel van het programma zal maximaal 

een uur in beslag nemen. 
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Voor wie:  Jeugd vanaf 12 jaar, ouders/verzorgers, begeleiders 

   en professionals  

Datum/Tijd: Donderdag 7 februari 2019, aanvang 19.00 uur.  

Waar:   Kulturhus, Oranjestraat 23, 7591 GA Denekamp 

Entree:   Gratis   (max. 200 bezoekers) 

                                                                                     
 

 

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

 

ACTIVITEITEN OUDERENSOOS OOTMARSUM 

Activiteiten voor de maand februari. 

14 februari sjoelcompetitie 

28 februari informatiemiddag over wijkverpleegkunde. 

Anita Peters , wijkverpleegkundige bij Maartje, geeft ons uitleg over 

hoe , waar en wat een verpleegkundige in de wijk doet. 

Thuiszorg is kleinschalig en vertrouwd. De vaste wijkverpleegkundi-

ge van Maartje helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 

blijven wonen.  

Maartje beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen die 7 

keer 24 uur beschikbaar zijn om specialistische verpleegkundige 

thuiszorg te verlenen. De verpleegkundigen beschikken hiervoor over 

een volledig uitgeruste auto met materialen voor spoedsituaties. 

Het belooft een interessante middag te worden. 

 

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 en met 

leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een 

film , gezelligheidsspelen of informatie over belangrijke dingen in 

het leven. 

Het sociale contact met elkaar staat voorop. 
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U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag in het paro-

chiecentrum aan het kerkplein. 

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. 0541291730. 

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

 

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 ieder-

een 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 ontwik-

kelen 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 kin-

deren de mogelijkheid te bieden zwemlessen te volgen of deel te 

nemen aan een sportclub of scouting of onderwijsactiviteiten. De ou-

ders/verzorgers die minder dan 130% van de bijstandsnorm als in-

komen hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Bij 

toekenning van de aanvraag maakt Stichting Leergeld de contributie 
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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 de-

ze mogelijkheid bestaat in de gemeente Dinkelland. Nadere informa-

tie kan in gewonnen worden via info@leergelddinkelland.nl. 

Jan Mistrate Haarhuis, secretaris Stichting Leergeld Dinkelland 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/huis-

van-spiritualiteit 

 

Maria “Passion” 

De Mariapassie is een kleinschalige theater-

voorstelling waarbij het verhaal van Maria 

wordt samengebracht met hedendaagse (pop-

)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria 

komen aan bod en worden vanuit haar per-

spectief belicht en gekoppeld aan de huidige 

tijd. Verkondiging door de engel, zwanger-

schap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, 

moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, 

angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, ver-

schijningen. De try-out voorstelling was in En-

schede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theater-

voorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en ver-

staanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer infor-

matie 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. 

mailto:info@leergelddinkelland.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/project/
http://www.parochielumenchristi.nl/
http://www.demariapassie.nl/


12 

 

 

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 (Ge-

nesis 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. Her-

ken 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 

 

 

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 

9 tot 15 februari 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

ZATERDAG  9  FEBRUARI   OM  20.00  UUR 

MARIA  PASSIE  -  THEATER  VOORSTELLING 

DEZE VOORSTELLING  VERHAALT  HET  LEVEN  VAN  MARIA, 

GEPLAATST  IN  DE  HUIDIGE  TIJD. 

 

 

Zondag 10 februari om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering   m.m.v. Het Herenkoor 

Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een kop 

koffie / thee in de Pastorie. 

 

Maandag 11 februari om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger: M. Oude Elberink – van der Aa 

 

Donderdag 14 februari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Eucharistieviering 

 

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

16 tot 22 februari 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 16 februari om 18.00 uur 

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

Voorganger: Pastoraal werker  I. Schraven 

 

Zondag 17 februari om 9.00 uur 

Viering in Woord en Gebed    / Samenzang 

Parochieel voorganger  C. Bolscher – van Duinen 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Maandag 18 februari om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger C. Loves 

 

Donderdag 21 februari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

 

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

23 februari tot 1 maart 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 23 februari om 18.00 uur 

Eucharistieviering    m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger: Pastoor  T. Munsterhuis 

 

Zondag 24 februari om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering / Carnavalsviering   

m.m.v. Het Themakoor 

Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

COLLECTE: Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Maandag 25 februari om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger C. Bolscher – van Duinen 

 

Donderdag 28 februari om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 1 maart 1e vrijdag om 9.30 uur 

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

Parochieel voorganger: H. Nijhuis 

 

 

 

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

 

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

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


