
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 4 

 

23 maart t/m 12 april 2019 

Goede God, 

U bent aanwezig  

in het leven, sterven en verrijzen van Jezus, uw Zoon. 

Wij bidden U: 

wees ook voor ons Bron van leven, 

geef dat wij aanwezig zijn voor U en voor elkaar 

en ons herinneren waartoe U ons roept: 

getuigen te zijn over het nieuwe leven, 

ons geschonken door Jezus, de Christus, 

die met U en de heilige Geest 

leeft en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen. 
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Derde zondag van de veertigdagentijd 

zaterdag 18.00 uur: Viering van Woord en Gebed - Parochiële  

23 maart   voorganger (dameskoor) 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis (herenkoor) 

24 maart 16.30 uur: Vesperviering kapel St. Nicolaasstichting   

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis  

26 maart   
 

Vierde zondag van de veertigdagentijd 

zaterdag 18.00 uur: Presentatieviering 1e communicantjes  

30 maart  p.w. I. Schraven  (jeugdkoor) 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis   

31 maart  (St. Nicolaaskoor) 

 16.30 uur: Vesperviering kapel St. Nicolaasstichting 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

  2 april   en daarna koffiedrinken in het p.c. 
 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering met boeteritus,  

  6 april  pr. Th. Munsterhuis  (dameskoor) 

 16.30 uur: Doopviering 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering met boeteritus,   

  7 april  pr. Th. Munsterhuis (Themakoor) 

 16.30 uur: Vesperviering kapel St. Nicolaasstichting  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

  9 april 20.00 uur: Jesus Christ Superstar Studio ’65   
 

Gedoopt: Hanne Gieslink, Mr. Lazonderstraat 33 
 

Huwelijksafkondiging: Niek Groener en Hanneke Kamphuis op Heghuis 
 

Overleden: 26 febr.: Paul Dierick, 91 jaar, Gerardus Majella  

    5 maart: Frans Oude Griep, 85 jaar, Gerardus Majella 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda en vergaderingen 

woensdag 27 maart 19.30 uur: Lourdeswerk 

dinsdag   2 april 19.00 uur: Locatieraad  

woensdag   3 april 20.00 uur: Pastoraatgroep 

dinsdag   9 april 19.30 uur: Huwelijksvoorbereiding  

donderdag  11 april 20.00 uur: Doopvoorbereiding 

 

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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VOORUITBLIK OP DE PAASVIERINGEN 

Paaszaterdag 20 april 
19.00 uur: Paaswake, pr. Th. Munsterhuis - p.w. L. Ros (herenkoor) 

Hoogfeest van Pasen 21 april 

11.00 uur:  Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis (St. Nicolaaskoor) 

15.00 uur: Plechtig Paaslof, pr. Th. Munsterhuis (St. Nicolaaskoor) 

Paasmaandag 22 april 

10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis (herenkoor) 

 

Ziekencommunie met Pasen 

Op Eerste Paasdag zal vanuit de Hoogmis van 11.00 uur door de lectoren 

de Communie worden gebracht aan onze zieken en thuiszittenden. Als er 

parochianen zijn, die nog niet eerder de H. Communie thuis hebben 

ontvangen en dit met Pasen graag willen, dan worden zij verzocht contact 

op te nemen met het parochiesecretariaat tel. 351332.  

 

Miscommunicatie 

Afgelopen Aswoensdag was er door miscommunicatie geen voorganger in 

de viering die het askruisje uit kon delen. Wij bieden hiervoor onze 

excuses aan. We willen bij deze de lectoren Jack Kluijtmans en Ans 

Mollink hartelijk bedanken dat ze deze viering in goede banen hebben 

kunnen leiden.  

Zo blijkt wederom dat er zonder vrijwilligers niet mogelijk is samen kerk 

te zijn. Bij de viering op kerstavond werd dit ook al zo goed opgevangen 

door Jan Vastert.       Pastoraal team parochie Lumen Christi  

 

 

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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In dierbare herinnering 

Opeens was daar het vreselijke bericht, dat de leden van onze werkgroep 

zo diep raakte. En ons niet alleen: bij haar afscheidsviering bleek de kerk 

te klein. Trudy Kuiper, betrokken, meelevend, perfectionistisch. 
Op de bijeenkomsten, waarin we de lezingen van een volgende viering 

onder de loep namen, was onze waardering voor jouw inbreng groot.  

In de eeuwenoude teksten zocht en vond je vaak de verbinding met deze 

tijd. Bij het uitwerken van een viering ging je heel serieus en nauwgezet te 

werk. Toch nog even nalopen, toch nog een aanpassing, een verbetering. 

Onze dank daarvoor. 
 

En toch …. 

Wij waren niet waar jij was;  

waar jij nu bent, daar zijn wij nog niet. 

Trudy wij missen je, rust zacht! 
 

Namens de Werkgroep Vieringen van Woord en Gebed, Gerdi Beuvink 

 

 

Vastenactie 2019 

In het vorige parochieblad hebben we reeds vermeld waar de opbrengst 

van de vastenactie van onze geloofsgemeenschap aan besteed zal worden. 

Bij dit parochieblad is een vastenzakje toegevoegd.  

Achter in onze St. Nicolaaskerk staan de collectebussen waarin u het 

vastenzakje kunt doen. Namens de vastenactie hartelijk dank! 

 

 

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 
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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  

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 op zaterdag 11 mei een gezellige 

reis 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 uur te vertrekken vanuit  

Denekamp met een touringcar  

(bij voldoende deelname)  

richting de Noord Oost Polder.  

Rond de klok van 18.00 uur zullen  

we weer terug zijn.   

Als we aankomen krijgen we in twee  

groepen een rondleiding over het ter- 

rein. Een stukje geschiedenis in vogel- 

vlucht.  

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 vijftienen 

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 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ8azj8v_gAhUFJlAKHXSNBdgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/11/dode-bij-crash-van-vliegtuig-op-weg-naar-aviodrome-a1609602&psig=AOvVaw0711Urdv6a4MoTF1gv38Sj&ust=1552593195403056
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hulp te ondersteunen. Het is een prachtig initiatief gericht op duurzaam-

heid. 

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 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.  

Mail naar: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Een goede traditie wordt vervolgd! 

Jesus Christ Superstar in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 

De Culturele Raad Denekamp organiseert op dinsdag 9 april het prachtige 

schouw- en luisterspel “Jesus Christ Superstar” in onze St. Nicolaaskerk. 

Het amateur theatergezelschap Studio ’65 uit Enschede zal dan een selectie 

uit dit bekende muziekstuk ten gehore brengen. 

De leden van dit gezelschap zijn goede zangers met affiniteit voor dans en 

toneel. De muzikale leiding is in handen van Armanda ten Brink. Zij weet 

door haar enthousiasme en muzikaliteit de groep te motiveren tot succes-

volle prestaties.  

De uitvoering begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop kunt 

u een vrijwillige bijdrage geven om de kosten te bestrijden. 

 

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 zitten 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 weekend-

viering. 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.                                                                                                                                                                       

 

mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj586688__gAhWMmbQKHaogBW4QjRx6BAgBEAU&url=https://patmcast.blogspot.com/2011/08/laatst-met-zoon-en-kleinzoon-naar-het.html&psig=AOvVaw0711Urdv6a4MoTF1gv38Sj&ust=1552593195403056
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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)   

 
Symboliek van de palmpaasstok 

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen 

langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Deze takjes 

kunnen mee naar huis gegeven worden om achter het kruisbeeld te steken. 

Daar blijven ze zitten tot Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool voor 

eeuwig leven. 

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met 

Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat 

nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de 

versiering. 

Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de 

intocht.  

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de 

haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal 

kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend.  

Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. 

De haan is de 1e die de paasmorgen begroet.  

Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet. 

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste 

Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen. 

Pinda's: aan de stok zouden 30 

pinda's gehangen kunnen worden die 

verwijzen naar de 30 zilverlingen die 

Judas krijgt voor het verraden van 

Jezus. 

Citroen of sinaasappel: verwijst naar 

de spons met zure wijn waar Jezus 

van mocht drinken. 

Eieren: zijn een teken van nieuw 

leven, en verwijzen zo naar de 

verrijzenis. 
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Uitnodiging Palmzondag 

Op zondag 14 april zijn de kinderen met ouders, broertjes en zusjes van 

harte welkom tijdens de Palmpasenviering. Deze viering begint om 10.30 

uur. Na afloop gaan we met Palmpasenstok de Palmpasenoptocht lopen. 

Dus tot ziens op zondag 14 april. 
 

Palmtakjes  
In de vieringen van het weekend van Palmzondag gebruiken we palm-

takken als symbool van de verbondenheid met de intocht van Jezus in 

Jeruzalem. Deze palmtakjes zullen in de vieringen worden gewijd. U kunt 

bij de ingang van de kerk een palmtakje uit de mand meenemen. 

 

 
 

 

 

 

Uit het gastenboek 

In dit boek, dat achter in de koepelkerk ligt bij de glazen 

schuifdeur, kunnen bezoekers aan onze kerk hun mening 

en indrukken over de St. Nicolaas kwijt. Hieruit zullen 

wij zo af en toe aansprekende teksten citeren. 

 

Pray for my father in Syrie  +++Josef 

 

Speciaal omgereden om deze kerk te bezoeken 

omdat wij de dag ervoor te laat waren. 

Indrukwekkend, mooie kerk, mooie teksten, 

mooie herinneringen aan overledenen 

Groet uit Naaldwijk. 

 

Wij bidden voor onze Paus Franciscus, 

hij vraagt hier altijd om. 

Groeten uit Winterswijk (Ave Maria) 

 

Als je vrede wilt, praat je niet met je vrienden. 

Dan praat je met je vijanden 
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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/minder valide zijn en 

vanuit een Eucharistieviering, of anderszins de H. Communie 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  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, als er 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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Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 

 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)  
 

 

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 

 

 

Pastoresteam:     

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 

 

_________________________________________________________ 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.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
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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 zijn € 8,- per intentie. 
 

 

 

INTENTIES 

zaterdag 23 maart 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Marietje 

Broekhuis-Hulsmeijers, Gerrit Aveskamp, Gerard Olde Dubbelink, Bertus 

Visschedijk en Jo Brinks. Verder voor: Paul Dierick; Frans Oude Griep; 

echtpaar Steunebrink-Rolink; Truus Blokhuis-Groener en fam.; ouders 

Groener-Bolscher en Jan; ouders Groener-Beernink en fam. 
 

zondag 24 maart 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Marietje 

Broekhuis-Hulsmeijers, Gerrit Aveskamp, Gerard Olde Dubbelink, Bertus 

Visschedijk en Jo Brinks. Verder voor: Paul Dierick; Frans Oude Griep; 

ouders Wiefferink-Mollink; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Jos Oude 

Griep; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch; ouders Derkman-Remerink; 

ouders Olde Dubbelink-ten Breul; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; 

ouders Derkman-Pikkemaat en fam.; Hans en Herman de Lange; ouders 

Nolten-Meijners; Theo Post; echtpaar Oude Nijhuis-Gosemeijer; ouders 

Wintels-Mensink; Toon Berning; echtpaar Hemme-Gortemaker; Herman 

Veelders; Jos en Martijn Bulter; ouders Blokhuis-Veldhuis; Marietje en 

Rob Postel; overl. leden van het collectantencollege. 
  

dinsdag 26 maart 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk; zr. Francisco 

Bootsma.  
 

zaterdag 30 maart 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Oude 

Elferink-Herens. 
 

zondag 31 maart 10.30 uur:  Truus Oude Hassink; fam. Keizer-Bartels; 

Jan Stavleu; Antoon IJland; Theo Post; echtpaar Hemme-Gortemaker; 

Henny en Riet van Lange-Oude Elberink; ouders Wiefferink-Mollink; 

ouders Derkman-Remerink; Miny Pikkemaat-Luttikhuis; John Dijkhuis; 

Annelies Veldscholten-Benneker; Hendrik Wiefferink; Hans en Herman de 

Lange; Gerrit Damhuis; Bennie Hemme, Annie Hemme-Masseling; 

Bennie Hermelink; ouders Timmerhuis-Hulsmeijers; Jos Oude Griep. 
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dinsdag 2 april 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Corrie 

oude Elferink; ouders Schlepers en Theo. 
  

zaterdag 6 april 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Bertus Nijhuis;  

Jozef Derkman; Gerard Heerink en fam.; Truus Meenhuis-Damhuis; 

ouders Meijners-Hunder en Minie Blokhuis Meijners; Toon Aveskamp; 

ouders Groener-Beernink en fam. 
 

zondag 7 april 10.30 uur: echtpaar Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en 

fam.; Frans en Riet Tijhuis-Kenkhuis; Anny, Corry en overl. broers Oude 

Elferink; ouders Wiefferink-Mollink; Arnold IJsseldijk; Theo Post; ouders 

Rikkink-Ophuis en fam.; Toon Nijhuis; ouders Olde Dubbelink-ten Breul; 

Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Annie Oude Elferink-Grashof en 

fam.; ouders Wargers-Tijhuis; Hennie en Riek Benneker-Bodde; ouders 

Laarhuis-ten Barge; Jos Oude Griep; vader en moeder Derkman-Remerink. 

  

dinsdag 9 april 09.00 uur: zr. Gerda Walstra; Mies en Betsie Mulders; 

Ans van Oostveen; zr. Emelie Kamps; An Sauer.    

 

 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

 0541-351332  

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (alléén voor de kerkbijdrage) 

 

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 4 april 

 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

