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Vieringen en intenties 23 maart t/m 29 maart 2019. 
Zondag 24 maart 09.00 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor Munsterhuis. 
  Dames /herenkoor. 

Pleun Westerhof, Bjorn Berning. 
  Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink. 
 
Jaargebed: Lide Smellink-Engelbertink. 
Intentie: Frits Bult, overl. fam. Mollink. 
 
Vieringen en intenties 30 maart t/m 5 april 2019. 
Zaterdag 30 maart 19.30 uur: 
  Communieviering met boeteviering. 

Voorganger pastor Schraven. 
Themakoor. 
Meike Olde Dubbelink, Maarten Hoonberg. 
Collectanten:B.Groener, G.Smellink. 

Intenties:  Pastoor van Burgsteden, Bets Loman, Johan Sanderink. 
 
Woensdag 3 april 08.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Naduah Bloemen, Jan Hoonberg. 
 
Vieringen en intenties 6 april t/m 12 april 2019. 
Zondag 7 april 09.00 uur: 
  Communieviering. 
  Dames/herenkoor. 
  Lonneke Geers, Maud Zanderink. 

Collectant:H.Rolink.  
Jaargebed: Johan Nijhuis, Anneke Frielinck, Marie Loman-Remerink.  
Intenties: ouders Loman-Remerink, overl.fam. Mollink. 
 
 
Doopviering 
Op Zondag 24 februari zijn Saar Wissink, Wes Broenink en Daan Koekkoek 
gedoopt. We kunnen terug kijken op een mooie viering.  
Wat vinden we het fijn dat we deze 3 kinderen kunnen opnemen in onze 
geloofsgemeenschap.  
Groeten Christel Geers en Lisa Oude Nijeweme. 
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Wij gedenken 
Gerard Olde Olthuis.  In Beuningen beter bekend als Gait olde Olthuis. Gait 
werd geboren op 25 mei in Beuningen aan de Beuningerstraat. Hij was de 
jongste in een gezin van 5 kinderen. Als kind speelde hij graag met zijn 
broers en zussen achter het huis. Daar was ruimte genoeg . Toen hij naar 
school moest was dat aanvankelijk geen succes.  Liever speelde hij thuis. Na 
de toenmalige kleuterschool en lagere school kwan Gait op de ambachtschool 
in Oldenzaal terecht. Daar leerde hij lassen en werken met platen staal. Op 16 
jarige leeftijd was zijn schooltijd voorbij en ging hij werken bij een 
constructiebedrijf in Enschede. Elke dag op de fiets . In zijn diensttijd kwam 
Gait bij de landmacht. Hij werkte daar  in de garage en haalde zijn 
vrachtwagen rijbewijs.  Graag was Gait als beroeppsmilitair verder gegaan. 
Helaas werd bij de keuring TBC geconstateerd en werd hij opgenomen in het 
sanatorium in Hellendoorn. Na zijn genezing ging hij aan het werk bij garage 
Tijkotte in Denekamp. Daar is hij tot het einde van zijn werkzame leven 
gebleven. 
Gait was lid van voetbalvereniging De Lutte. Daar was hij keeper en 
scheidsrechter tot dat dit in verband met zijn gezondheid niet meer ging.  
Kaarten met zijn broers was een grote hobby van hem. Ook mocht hij graag 
tv kijken. Na zijn pensionering werd hij lid van de kerkhofploeg en hielp 
trouw 
met het onderhoud van kerk en kerkhof. Hij werd lid van de ouderenbond. 
In 1987 heeft Gait een huis gebouwd aan de Beuningerstraat vlak bij de kerk. 
Daar heeft hij altijd met plezier gewoond, al trok het ouderlijk huis 
ook,vooral op zondag. Daar was hij altijd welkom voor gezelligheid en een 
hapje eten. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit.  De thuiszorg kwam. De buren 
stonden dikwijls voor hem klaar. Op 27 februari werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis in Enschede. Daar is hij op 1 maart in het bijzijn van zijn 
dierbaren overleden. Op 7 maart hebben velen hem na een gezongen 
uitvaartviering begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochieel kerkhof.   
We wensen de familie Olde Olthuis veel sterkte toe de komende tijd. 
Werkgroep avondwake 
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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)   
 
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. 
 
Huisartsenpraktijk & Apotheek Brandenburg:  tel: 0541-551355 
De praktijk en apotheek is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 25 maart 
tot en met vrijdag 29 maart 2019 
In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken 
via het reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355.  
U wordt verbonden met een antwoordapparaat met keuzemenu van waaruit u 
zich kan laten doorverbinden. Luister de gehele tekst af.  
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u 
bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122 
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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 

“Locatie nieuws” 
 
Uitnodiging 
Locatieavond 
In Beuningen lopen allerlei projecten in het kader van het dorpsplan “Boeiend 
Beuningen”. Zoals ondertussen wel bij iedereen bekend is, wordt er ook 
gekeken of een dorpsruimte/ontmoetingsruimte haalbaar is. Gebruik van de 
pastorie hiervoor, is een van de laatst genoemde opties. De pastorie zal 
hiervoor verkocht moeten worden. Graag willen we de nieuwste 
ontwikkelingen met u delen en hierover met elkaar van gedachten wisselen, 
zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen, waar we met z’n allen 
achter kunnen staan.  
Datum: woensdag 3 april om 20.00 uur ‘Sterrebos’. 
 
 
De locatieraad 
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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 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? 
 
 
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 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 
 
 



 -7-

Zin in een nieuw begin 
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 
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 
 
Parochiële Caritas Instelling  
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: 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. 
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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 4 april 2019. 
Email : beuningen@lumenchristi.nl 
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,  
Marja Beld, tel. 0620528901. 
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