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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 2 

23 maart t/m 12 april 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Vader in de hemel 

Toen Jezus leefde 

Ging hij om met iedereen 

Hij was van niemand vies 

En Hij voelde zich  

Voor niemand te goed 

Hij zag het beste  

In iedereen 

Leer ons kijken 

Met Jezus’ ogen 

Leer ons 

Het goede zien 

In mensen om ons heen 

 

  Cees Remmers 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 5 april 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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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 23 t/m 29 maart 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering   
23 mrt    m.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis   

Mien Olde Dubbelink, Saskia van Landschoot, 
Eef Stevelink, Gerard Brookhuis, ouders 
Brookhuis-Weernink, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Johanna Bekhuis-van 
Braam, Mechtild Meinders-Schepers, ouders 
Niehoff-Engelbertink, Gerhard Lukens, 
Gerard en Santje Zanderink-Nijmeijer 

      
Zondag   Geen viering 
24 mrt 
 
Zondag 16.30 uur Vesperviering in de kapel van de 
24 mrt    St. Nicolaasstichting 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering    
28 mrt    T.i.v. de gezinnen 
    
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
Misdienaars 23 mrt 
Zaterdag 19.30 uur Matijn en Thijs Bodde 
 
Necrologie: 
Agaath Berning-de Boer 23 mrt 2002 

Johanna G. E. ter Duis-Lukens  24 mrt 1979 

Berendina Bulter-Wagelaar 24 mrt 1990 

Agatha A. J. Veltmaat-Berning 24 mrt 1992 

Johannes H. Meinders 24 mrt 1993 

Franziska J. Jansen-Kleij  26 mrt 1984 

Herman Schiphorst     27 mrt 1999 

Johannes Wilde  28 mrt 1969 

Geertruida M. Bonnes-Pikkemaat 28 mrt 1992 

Margaretha A. Wilde-Knieper 28 mrt 2017 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIE 30 mrt t/m 5 apr 2019   
                   

Zaterdag   Geen viering 

30 mrt 

 

Zondag 09.00 uur Communieviering 

31 mrt m.m.v. Themakoor 

 

  Jaargedachtenis Bernard Veldscholten, 

Annelies Veldscholten-Blokhuis, familie 

Tijhuis en familie Haarhuis, Truus 

Veldscholten-Notkamp, Eef Stevelink, Gerrit 

Niehoff. 

 
Zondag 16.30 uur Vesperviering in de kapel van de 
31 mrt    St. Nicolaasstichting 
  

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

4 apr      t.i.v. de gezinnen 

     Aansluitend koffie drinken 

      

     

Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
  
Necrologie: 
Susanna Westerhof-ter Haar  30 mrt 1984 

Bernardus L. Veldscholten 31 mrt 2018 

Johanna Tijhuis 02 apr 1969  

Johannes A. Bulter 02 apr 1993 

Hermanus J. ter Duis 02 apr 2003 

Geertruida A.M.  Tijink 02 apr 2012 

Bernardus J. Tijman 05 apr 1994 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 6 t/m 12 apr 2019 
 
 Zaterdag 18.30 uur Communieviering met Boeteviering 
 6 apr    m.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor L. Ros 

Bernard Veldscholten, Annelies Veldscholten-
Blokhuis, ouders Brookhuis-Weernink, familie 
Tijhuis en familie Haarhuis, intenties 
aangedragen vanuit de Schotbrookkapel, 
familie Kamphuis en familie Keizers. 

 
Zondag          Geen viering 
7 apr 
 
Zondag 16.30 uur Vesperviering in de kapel van de 
7 apr   St. Nicolaasstichting 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
11 apr   t.i.v. de gezinnen 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie:    
Anna W. Wargers-Borghuis 06 apr 2015 

Heideveld  (levenloos kindje) 08 apr 1976 

Hendrikus W.J. Brookhuis 08 apr 2000 

Monica Niehof  09 apr 1965 

Gerhardus Gelink  09 apr 1966 

Maria C. Kamphuis op Heghuis-Groeneveld 09 apr 2003  

Veldscholten (levenloos kindje) 10 apr 1966 

Maria Wilde-Hilbers  10 apr 1968 

Johan Bekhuis     10 apr 1996 

Aleida J.M. Johannink-Lohuis 10 apr 2012 

Charlotte Mulders-Hasler 10 apr 2012 

AGENDA 23 mrt t/m 12 apr 2019 
 

25 mrt  20.00 uur  themakoor 
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26 mrt  19.00-20.00 uur secretariaat 
  20.30 uur  St. Jozefkoor    
27 mrt  9.30-11.30 uur  secretariaat 
  14.00-17.00  soos 
01 apr  13.30 uur  liturgiegroep 
  20.00 uur  themakoor 
  20.00 uur  kaarten collectanten 
02 apr  19.00-20.00 uur secretariaat 
  20.30 uur  St. Jozefkoor 
03 apr  9.30-11.30 uur  secretariaat 
  14.30-15.30 uur kindermiddag 1e H. Communie    
04 apr  09.30 uur  koffie drinken 
08 apr  20.00 uur  themakoor 
09 apr  19.00-20.00 uur secretariaat 
  20.30 uur  St. Jozefkoor 
10 apr  9.30-11.30 uur  secretariaat 
  14.00-17.00  soos 
  20.00 uur  werkgroepenoverleg 
11 apr  20.00 uur  vrijwilligersavond oogstdank 
   

Soosmiddag 

Op woensdag 27 maart en 10 april is er soos, zoals gewoonlijk  

van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Kaarten collectanten 

Op maandag 1 april wordt de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden. 

 

Open eettafel apr 2019 

Op vrijdag 5 en dinsdag 16 april 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. 
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Aan alle vrijwilligers van Oogst en Dank versiering. 
                                                                                                                                                    

Binnenkort, maar dan echt, gaan we met z'n allen na praten. 

En wel op Donderdagavond 11 April, vanaf 20.00 uur, met  

een hapje en een drankje. 

Graag even laten weten of je WEL of NIET komt,  

graag voor 3 April een berichtje naar: 

 

Hermine Hulsbeek tel: 0623893418. 

Lucy Wilbers tel: 0651649628. 

 

Met Vriendelijke Groet  Hermine en Lucy. 
 

Workshop: Maak je eigen paaskaars 

 

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel 

grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo 

(jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een 

gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, dat 

betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie 

manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te 

bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou kunnen 

gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. Daarbij kun je 

symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk zijn in het verhaal.  Zo 

maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen gekozen symbolen en 

vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde was beplakken op de kaars. 

De materialen zijn aanwezig, de techniek van het was aanbrengen en 

uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, zodat iedereen (ook zonder ervaring) 

kan deelnemen aan deze activiteit. Het maken van de Paaskaars is een 

mooie praktische en bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding 

van Pasen. De workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn 

eigen niveau met een prachtige Paaskaars naar huis gaat.  We hopen dat het 

Licht van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.  

 

Wanneer:   Zondag 7 april 

Locatie:   Huize Elisabeth, Gravenalle 11 te Denekamp 

Tijd:   14.30 uur  
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Kosten:    € 5,00 p.p.  (gezin € 10,00) 

Benodigdheden: Kaarsen en overige materialen zijn aanwezig 

Website:  www.parochielumenchristi.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met jongeren naar Aviodrome. 

  

De Parochie Lumen Christi organiseert een gezellige reis op zaterdag 11 

mei voor de jongeren van 12 jaar en ouder naar Themapark Aviodrome in 

Lelystad. Er is plek voor maximaal 40 jongeren en 10 begeleiders. Het is de 

bedoeling om 's ochtends tegen 9.45 u. te vertrekken vanuit Denekamp met 

een touringcar (bij voldoende deelname) richting de Noord Oost Polder. 

Rond de klok van 18.00 u. zullen we weer terug zijn.  Als we aankomen 

krijgen we in twee groepen een rondleiding over het terrein. Een stukje 

geschiedenis in vogelvlucht. Maar ook een bezoek aan een Boeing 747. We 

nemen een kijkje bij de luchtverkeersleiding en bezoeken een 

ruimtevaartuitstalling.  

Wil je meer weten over drones? Vraag het dan aan de rondleiders. Met zijn 

15-nen tegelijk in de flightsimulator, dat is ook gaaf! Na de pauze gaan we 

in gesprek met een echte piloot en een stewardess. Zij vertellen over hun 

beroep maar ook over 'Wings of Support.' 'Wings of Support' is een 

particulier initiatief van de medewerkers van de KLM. Zij proberen in de 

landen waar óp gevlogen wordt, het onderwijs, de opvang en de medische 

hulp te ondersteunen. Het is een prachtig initiatief gericht op duurzaamheid. 

Misschien kunnen we met de deelnemers een kleine attentie meebrengen 

voor hun volgende reis richting zo'n project .  

  

De kosten zijn 15 euro pp. te voldoen in een gesloten enveloppe met naam 

bij het instappen in de bus. (Als dit een probleem is, neem dan contact op 
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met 06 30958689) Wie meegaat zorgt zelf voor een lunchpakketje en wat 

drinken.  

Aanmelden o.v.v. naam en leeftijd voor 20 april is verplicht: 

ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders en kinderen 

 

In de afgelopen twee maanden hebben in totaal 130 achtstegroepers 

het sacrament van het Vormsel ontvangen door rector Patrick Kuipers.  

Het waren mooie vieringen. Ook de communicantjes van Lumen 

Christi bereiden zich nu voor op de Eerste heilige Communie. 

Verschillende ouders vragen om verdieping of andere ideeën om 

laagdrempelig iets aan geloof thuis te kunnen doen. Op 

www.Geloventhuis.nl worden verschillende knutsel- en andere tips 

gegeven maar er zijn ook gebedjes, een bijbelverhaal, prentenboek, 

liedje een verdiepende column te vinden. Ook op de site van 

www.kinderwoorddienst.nl en van www.lumenchristi.nl zijn 

regelmatig tips te vinden. Ook op onze facebookpagina proberen we u 

voor- of achteraf te informeren over kinder- en jongerenactiviteiten. 

“Voor de verandering” is bijvoorbeeld een artikeltje voor de 

veertigdagentijd uit geloventhuis.nl) 

We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen proberen we ons voor te 

bereiden op dit feest. Tijd om bewust met onze levensstijl bezig te 

zijn, tijd voor verandering misschien? Veranderen, omdat we diep van 

binnen weten dat dit goed is voor onszelf en voor de ander. Onze 

kinderen geven we daarmee een goed voorbeeld. Misschien kunnen ze 

meedoen. Een beetje anders omgaan met eten, tijd, met anderen, met 

God. Als we door ons veranderende gedrag geld uitsparen, kunnen we 

dat beschikbaar stellen aan de ander die dit goed kan gebruiken. Denk 

aan de Vastenactie die zich richt op de armsten in Afrika en dit jaar 

mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
http://www.kinderwoorddienst.nl/


 
10 

 

als thema heeft "Water verandert!". Ondersteun je voornemen met een 

simpele kijktafel die elke week een beetje verandert’.  

Gebedje voor groot en klein. 

God, 

Als ik even het stuur van de wereld vast mag houden? 

Wat zou ik dan anders doen?  

Thuis … 

Op school … 

In de straat … 

In onze wereld … 

Zou dat kunnen God? Of kan dat niet zomaar? 

 

 

ZIN IN EEN NIEUW BEGIN 

 

In veel kerken zie je wat ook hier in Denekamp het geval is: er komen nog 

maar weinig jonge(re) mensen naar de kerk. Daar zijn allerlei redenen voor 

te noemen. In Denekamp komt daar nog een bijzondere factor bij: veel 

stellen zijn ‘oecumenisch’ getrouwd. Als dominee vind ik het wel jammer, 

want ik wil je graag ontmoeten. Om te horen wat je bezig houdt en waar je 

naar verlangt. Om te kijken over kerkgrenzen heen. Wat speelt er in het 

dorp, in jullie levens? Wat houdt je bezig? Waar geloof je in en waar twijfel 

je aan? Welke beelden hebben wij van elkaar? 

‘Maar jullie protestanten hebben toch niks met Maria?’  

Deze vraag, tijdens een workshop ‘Maria schilderen’, georganiseerd door 

het ‘Huis van Spiritualiteit’ (Lumen Christi), heeft geleid tot de volgende 

activiteit:  

 

De moeder, de vrouw -  wat doet zij met jou? 

Een thema dat ieder mens raakt, hoe dan ook. Want ook al ben je zelf geen 

moeder, iedereen heeft wel een moeder (gehad). Op 31 maart eindigt de 
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jaarlijkse Boekenweek, met als thema: ‘De moeder de vrouw’. Midden in de 

Veertigdagentijd maken wij tijd voor Maria, de moeder van Jezus.  

Wat heeft zij ons te zeggen, als moeder, als vrouw, als…? 

Met Kim Grote Punt, beeldend kunstenaar uit Denekamp. 

Zij zal haar passie voor Maria met ons te delen. Wij gaan met haar, en met 

elkaar, in gesprek. 

 

Zondag 31 maart  

19.00-20.30 uur 

Gebouw Irene, Protestantse kerk, Grote Straat 3 Denekamp 

Toegang gratis, leeftijd doet er niet toe 

informatie en opgave bij: 

ds Erna Lensink,  

tel. 0541-297199  

dwlensink@kpnmail.nl 

 

 

Er is een brief van de kardinaal over de veertigdagen-tijd, deze is 

te lang voor het parochieblad, er zullen enkele exemplaren in de 

kerk liggen, deze mag u meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dwlensink@kpnmail.nl
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Zondag 17 Februari zijn gedoopt; 

Fien; 

Dochtertje van; Erik en Anne Wessels 

Zusje van ; Bas 

Lott; 

Dochtertje van; Robert en Suzan Kuik 

Zusje van; Sepp 

In het water van de doop 

Kuste ik liefdevol jouw hoofd 

Gaf ik jou het teken 

Van wat ik heb beloofd 

In het water van de doop 

Noemde ik jou bij je naam 

Strekte ik Mijn handen 

Naar je uit, om samen 

Jouw levensweg te gaan 

In het water van de doop 

Nam ik het initiatief 

Want jij, Mijn kind 

Ik heb jou lief. 
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VRIJWILLIGERSAVOND 2019! 

 

De vrijwilligersavond is dit jaar op 28 juni. 

Willen jullie deze datum alvast noteren? 

 

De organisatie. 

 

 

 

Ouderen in Beweging 

  

Sporten en bewegen geeft energie en helpt je om fit te blijven, ook op 

oudere leeftijd.  

Bewegen voor ouderen is bij de Mare nu mogelijk in groepsverband. Hierbij 

combineer je de lichamelijke voordelen met het vergroten of onderhouden 

van je sociale contacten. Voor velen geldt dat het in groepsverband sporten 

of bewegen bijdraagt aan het plezier dat aan bewegen wordt beleefd. 

Bewegen in groepsverband maakt het bovendien makkelijker om bewegen 

vol te houden. Het is een stok achter de deur. 

  

Samenwelzijn start met "Ouderen in beweging" 

Wanneer: woensdag 6 maart 2019 

Tijd: 13.30 -14.15 

Locatie: De mare 

  

De gehele maand maart kunt u het gratis uitproberen  

Daarna zijn de kosten € 10,- per maand  incl. een kopje koffie ( excl. de 

schoolvakanties) 

  

We begrijpen dat sporten met beleid heel belangrijk is, want sporten kan op 

oudere leeftijd bepaalde risico's met zich meebrengen, daarom wordt er 

onder begeleiding van een deskundige gesport.  

De sportinstructrice zorgt voor een goede opbouw, wat blessures helpt 

voorkomen. 

  

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Esther Willemsen: 

telefoon: 06-11334384 
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Vespervieringen in de 40-dagentijd. 

Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters 

Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.  

Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de 

verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en 

op de betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik 

van lichtbeelden.  

Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren nodigen 

we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.  

De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. 

Zusters Franciscanessen, 

Gravenallee 30 

7591 PE  Denekamp. 
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Pastorpraat: 

Een laatste keer “pastorpraat”  

Het was altijd weer even “er voor gaan zitten” als ik aan de beurt was om 

voor deze rubriek een tekst aan te leveren.  Maar eigenlijk gaat dat niet zo.  

Je gaat niet zittten om dan pas na te denken, waarover je iets zal schrijven.  

Enkele dagen vooraf denk je al bij vlagen even na, wat het onderwerp kan 

zijn.  Je wilt iets anders onder de aandacht brengen dan in een ontmoeting 

of bijeenkomst binnen de parochie of wat je zegt tijdens een 

weekendviering.  Of zou het toch anders werken? Als het goed is wijkt 

datgene wat je zegt, schrijft of in een overweging aandraagt niet zoveel 

van elkaar af.  Als het goed is val je in de loop van de jaren steeds meer 

samen met wie je in wezen bent, wat je in wezen belangrijk vindt of 

waarop je hoopt.                                                                                                                                                                       

Ik hoop dat u dat ook in uzelf herkent.  Oude opvattingen her-ijk je, wat 

opsmuk blijkt laat je weg. En wat “men” van je zegt laat je niet onberoerd 

maar krijgt minder negatieve greep op je. Misschien een tip;  ga er zelf 

even voor zitten en schrijf eens  op, waar het jou eigenlijk om gaat in je 

leven. Het kan tot verrassende keuzes leiden!   

L.M. Ros (pastoraal werker)   
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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/

