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Pasen 

 
Het kruis, is het symbool van de liefde,  
die God voor ons mensen heeft, 
al vele eeuwen lang. 
 
Jezus, draagt, alle zonden, die wij begingen, 
en nog steeds begaan, alleen met Zich mee. 
 
Geslagen, gestompt, bereikt Jezus, 
de plaats waar, het kruis staat, 
als een levensboom van de dood. 
 
Eenzaam, maar niet verlaten, 
brengt Jezus, de nacht door, 
hij hangt er voor ons allen, 
met alleen God als zijn naaste. 
 
Pasen, is ook het feest, 
van de opstanding, een nieuw begin, 
voor alle volkeren, 
om tot één eenheid te worden. 
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Paasmorgen, is een dag, 
dat er echt een, 
nieuwe morgen aanbreekt, 
die vrij is van zonden, 
geluk wil uitstralen, 
naar elk mens, die het geloof in 
zijn hart meedraagt. 
 
 
  

 
Gebeds/eucharistievieringen 
 
Week zaterdag 13 april  t/m vrijdag 19 april  2019 
 
za. 13 april 18.00 uur Palmpasen viering 

 Voorganger Pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice Anja Ribbert 
M.m.v. Bel Canto (dames) 

Vr. 19 april 19.00 uur Tilligter Passie 
  m.m.v. Pastor J. Kerkhof Jonkman 
  en Viventi  
 
Week zaterdag 20 april  t/m vrijdag 26 april 2019 
 
Zo. 21 april 11.00 uur Eerste Paasdag  
   Woord- en Communieviering 
   Voorganger past. Werker L. Ros  

Lector Jan Pol. 
M.m.v. Bel Canto 

 
Week zaterdag 27 april  t/m vrijdag 3 mei 2019 

 
Za. 27 april 9.00 uur Eucharistieviering / Koningsdag 
   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 
Vr. 3 mei  9.00 uur Vrijdagviering met past. Werker L. Ros. 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in 
Terra Nova. 
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GEBEDSINTENTIES 
 
week zaterdag 13 april t/m vrijdag 19 april 2018 
Jgd. Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; 
Jgd. Gerard Lansink; Toon Nijhuis nms. de noabers; 
Ouders Mollink (Hunnebekke); Agnes ten Dam-Koopman; 
Ouders Rekers-Blokhuis en Lies Rekers Kienhuis; Jan Hesselink. 
 
 
week zaterdag 20 april  t/m vrijdag 26 april  2019 
Jgd. Bernard Scholtenhave; 
Bernard Loman; Jan Loman; Ouders Loman-Peters; 
Ouders Bodde-Heerink; Bernard Meijners; Marietje Schulte; 
Marietje ten Berge-Oude Kotte; Ouders Mollink (Hunnebekke); 
Hennie en Marietje Scholtenhave; Ouders Kienhuis-Benerink; 
Agnes ten Dam-Koopman; Erik Kienhuis; 
Tonnie en Annie Arends-Rijgwart; Gerard Mensink en overl. familie; 
Fam. Kuipers-Borggreve; Johan en Marietje Koehorst-Huy; 
Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; Ouders Brunninkhuis-Groente; 
Sanny Haamberg-Kamphuis; Ouders Voorpostel-Boomkamp; 
Trees en Fons Voorpostel; Gerard ter Braak; Gerrit Huisken; 
Ouders Haamberg-Meinders; Benny Haamberg; Gerard Koehorst; 
Ouders Rekers-Blokhuis en Lies Rekers-Kienhuis; 
Bennie Oude Luttikhuis; Bertus Groeneveld; Johan Tijink; 
Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave; Leida Lansink; 
Ouders Beijerink-Meijners; Fam. Beijerink-ten Dam; 
Fam. Meijners-Bossink; Zuster Martina Beijerink; 
Gerard Groeneveld; Jan Hesselink; Tonnie Rekers; 
Jan en Marietje Goosink; Pater Ben Ribberink; Gerard Arends; 
Wilma ter Braak-Arends; Jette Arends; Ouders Gerwers-Bodde; 
Gerard Gerwers; Bennie Ribbert; Jan Veldhuis; Tonnie Lansink; 
Gerard en Bertha Scholtenhave; Gerard Oude Nijhuis; 
Toon en Truus Blokhuis-Roeleveld; Truus Hemmelder- Reerink. 
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week zaterdag 27 april  t/m vrijdag 3 mei 2019 
Jgd. Ouders Arendsen-Beernink; 
Jgd. Gerrit-Kuiphuis en Marietje; 
Ouders Mollink (Hunnebekke); Jan Hesselink; 
Agnes ten Dam-Koopman. 
 

PASTORPRAAT 

Pasen: kracht van de Opstanding 
 
Terwijl  ik deze woorden aan het uittikken ben, schijnt de 
voorjaarszon volop en geven haar warme stralen ons een lentegevoel. 
De natuur komt weer terug na de koude en donkere wintermaanden en 
op de vroege ochtend worden we weer gewekt door het gezang van de 
vogels. Met nog  hun winterjassen aan, genieten de mensen van het 
nieuwe seizoen. De etalages in de winkels herinneren ons eraan dat 
Pasen op komst is. Pasen, het feest van de opstanding, feest van het 
nieuwe leven, heeft de commercie zich langzamerhand toegeëigend. 
De betekenis is daarmee ondergesneeuwd geraakt, en bijna verworden 
tot een voorjaarseetfestijn. Gelukkig zijn in Noord Oost Twente de 
paastradities met vlöggelen, poaskearls, paasstaak en paasvuren nog 
springlevend. Zij houden ook de diepere betekenis van Pasen in ere, 
de opstanding uit onderdrukking, lijden en dood, het geloof in een 
nieuw begin, een nieuwe toekomst, waarin de opgestane Christus ons 
is voorgegaan. Bij de Twentenaren hoef je er blijkbaar niet mee aan te 
komen dat het in hun dorp geen Pasen kan worden als er geen priester 
is voorgegaan in de Goede Week en de Paasnacht. Natuurlijk missen 
zij de vieringen die je geleiden naar het Verrijzenislicht van de 
paasmorgen. Maar zij voelen van binnenuit ook aan dat het niet alleen 
Pasen kan worden wanneer je de voorgeschreven liturgie hebt 
gevierd, maar dat Pasen een mysterie is dat God in ons allen 
bewerkstelligt. Net als de vrouwen, net als de leerlingen ervaren zij 
dat de opgestane Christus een levende werkelijkheid is in hun leven, 
die zij ontmoeten in het leven van alledag. Pasen is het mysterie dat 
God ons niet in de steek laat, dat Hij niet alleen bij Christus, maar ook 
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bij ons de zware steen die op ons hart ligt en ons verlamd en dood kan 
maken, weer zal wegrollen, ons de kracht schenkt weer op te staan en 
nieuw leven mogelijk maakt. We moeten dan ook niet blijven treuren 
bij het lege graf, bij het voorbije leven, het verleden, maar opstaan, 
vertrouwen hebben in de toekomst en nieuwe wegen durven te gaan, 
in zowel samenleving als kerk. Wanneer wij die kracht van de 
Opstanding toelaten in onszelf, mogen wij met Christus opstaan en 
ons toevertrouwen aan een nieuw leven. 
 
Zalig Pasen voor u allen! 
 
Diaken Jan Kerkhof Jonkman 

 

Zaterdag 13 april 18.00 uur kinderviering met Palmpasenoptocht.  

Tijdens deze viering wordt het verhaal rond Palmpasen op kinderlijke 
wijze verteld.  

De kinderen van groep 1 tot en met groep 4 gaan in de week voor 
Palmpasen op school een Palmpasen stok maken.  

Zaterdagavond 13 april is er een kinderviering om 18.00 uur met als 
thema Palmpasen.  

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat deze palmpasen ook mee naar 
de kerk gaat, wanneer u samen met uw kind deze viering bezoekt. Er 
is tijdens deze viering een kleine palmpasen optocht, en wat zou een 
optocht zijn zonder palmpasen.  

Ook de kinderen die ouder zijn en zelf met je ouders thuis of met opa 
of oma een palmpasen stok willen maken mogen deze meenemen. We 
hopen dat het een leuke viering wordt met veel palmpasen stokken. 
Tot zaterdag 13 april.  
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Brazilie, 16 februari 2019.  

Aan alle weldoeners en meelevende mensen voor de missie in 
Brazilie, in Tilligte en daarbuiten.  

Beste mensen.  

Weer mag ik op jullie steun rekenen en het raakt mij steeds, al kan ik 
dat moeilijk onder woorden brengen. Al het geld dat ik mag 
ontvangen wordt goed besteed. We hebben nu een opvanghuis voor 
15 personen waar vier vrijwilligers de zorg verlenen, de ombouw van 
het gekochte huis is betaald door bijdragen van de kerst/missieactie 
Tilligte, dames breiclub, o.a. van mijn nicht Sien Weiden-Ribbert, 
Lies Ribbert-Groeneveld, en achternicht Maria Löbker en families, 
kerkcollecte en niet te vergeten mijn eigen familie. De fondswinning 
komt van deze genereuze gevers.  

Twee keer per week halen we straatlopers zonder onderdak bijeen en 
dan worden ze bediend met warm eten, soep met vlees en groentes. 
Ook komen steeds weer arme mensen in ons klooster, jongens en 
arme vrouwen met kinderen.  

Deze week heb ik € 2500.00 betaald bij aankoop van landbouw 
materiaal. Hier in Brazilië heb ik vrienden en vriendinnen die ook 
hunne bijdragen leveren als sociaal werker en werksters.  

Bij deze wil ik de missieactie en allen die meewerken met mijn missie 
in Brazilië van harte bedanken, mijn plan is uitbreiding, maar mijn 
stappen hangen af van mijn, onze benen.  

Hartelijk bedankt.  

Hennie Haamberg, pater karmeliet. 
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In Memoriam 

Op zaterdag 16 maart is op 74 jarige leeftijd overleden Marietje 
Mollink-van der Aa. Voor haar is gebeden in de avondwake van 20 
maart en op 21 maart is ze begraven op ons kerkhof. Wij wensen de 
familie Mollink veel sterkte toe. 

Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 30 juni 

Afscheid L.M. Ros (pastoraal werker)  

Vanwege de pensionering van pastor Leo Ros eindigt zijn 
dienstverband in onze parochie op 1 juni 2019. De zending van de 
Bisschop loopt dan namelijk ten einde. Op zijn verzoek is er gekozen 
voor een bescheiden afscheid in al onze zeven geloofs-
gemeenschappen. Dat zal in mei plaatsvinden, na afloop van de 
afzonderlijke vieringen waar hij dan de laatste keer voorgaat. Dat 
betreft de volgende data:  

4 mei 19.30 uur - H. Jozef, Noord Deurningen  

5 mei 09.00 uur - HH. Simon en Judas, Tilligte  

12 mei 09.00 uur - HH. Simon en Judas, Ootmarsum  

18 mei 19.30 uur - HH. Simon en Judas, Lattrop  

19 mei 09.00 uur - Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, 
Beuningen  

25 mei 18.00 uur - H. Nicolaas, Denekamp  

26 mei 09.00 uur - H. Plechelmus, De Lutte  

Het Parochiebestuur nodigt u van harte uit voor dit afscheid, in een 
van onze kerken. Na de viering is er in de ontmoetingsruimte van de 
MFA gelegenheid om een kop koffie te drinken.  
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Wijzigingen aanvangstijden Weekendvieringen 
 
Het vertrek van pastoraal werker Leo Ros, met ingang van 1 juni 
aanstaande, vraagt om ingrijpende wijzingen in het rooster van de 
weekendvieringen. Na overleg met alle locaties binnen onze parochie 
zijn we gekomen tot de volgende veranderingen: 
 
Denekamp en Ootmarsum: 
In Denekamp en Ootmarsum zal er met ingang van 1 juni aanstaande 
maar één viering zijn en wel op de zondagmorgen. Met ingang van 1 
september is er één keer per maand een extra zaterdagavondviering, 
op de eerste zaterdag van de maand in Denekamp en de tweede 
zaterdag van de maand in Ootmarsum. 
 
Beuningen, Noord Deurningen, Lattrop en Tilligte: 
Om met het kleiner wordend pastoraal team de vieringen te kunnen 
blijven verzorgen en om ook te zorgen voor zoveel mogelijk 
eucharistievieringen in de kleinere locaties, zullen in twee locaties de 
vieringen op zaterdag om 18.00 uur aanvangen. Vanaf 1 september 
zal de zaterdagavondviering in Beuningen en Lattrop om 18.00 uur 
zijn, in Tilligte en Noord Deurningen blijft de tijd staan op 19.30 uur. 
Het is mogelijk dat, indien gewenst, deze tijden binnen deze locaties 
per jaar gewisseld kunnen worden. 
 
De Lutte: 
Voor De Lutte vinden er geen wijzigingen plaats. 
Mocht er een opvolger komen voor pastoraal werker Leo Ros,  dan 
blijft dit tijdschema van kracht. Het bisdom voert een beleid waarin de 
pastoraal werkers zich meer concentreren op pastorale zaken buiten de 
liturgie, zoals gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese. De 
pastoraal werkers zullen derhalve dan ook minder zichtbaar kunnen 
zijn in de weekendliturgie.  
Het pastoraal team hoopt op uw aller begrip en zal zich inspannen om 
samen met u te komen tot een zo verantwoord mogelijk verdeling en 
invulling van de weekendliturgie. 
Het pastoraal team Lumen Christi 
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15 mei 2019 in Huis van Spiritualiteit  

Raymond Niemeijer  

Lezing en meditatie over Engelen in de kapel van de Zusters van 
Denekamp.  

Engelen zijn bruggenbouwers tussen hemel en aarde Op 
woensdagavond 15 mei komt Raymond Niemeijer uit Borne naar het 
Huis van Spiritualiteit. Om 20.00 uur start de avond. Raymond 
Niemeijer geeft die avond uitleg over engelen en mediteert deze 
avond met de aanwezigen. Engelen zijn de lichtwerkers van God. Ze 
zijn overal, om ons heen, ook hier bij ons op aarde. Als we proberen 
contact te maken kunnen zij hun werk beter doen. We kunnen alles 
met hen delen; onze vreugde, onze vragen en onze zorgen.. Raymond 
Niemeijer  

Wanneer: woensdag 15 mei  

Waar: Kloosterkapel van de zusters Franciscanessen, Gravenallee 
Denekamp  

Tijd: 20.00 uur  

Kosten: € 7,50 www.parochielumenchristi.nl  

 

Huis van Spiritualiteit  

College tour met “de Hipste non van Nederland”  

Holkje van der Veer is dominicanes, agoge, theologe en auteur van 
‘Verlangen als antwoord’ en ‘Veerkracht’. Zij groeide op in een 
doopsgezinde familie, maar werd in 1992 katholiek en trad een paar 
jaar later toe tot de congregatie van de Zusters Dominicanessen van de 
Heilige Familie in Neerbosch Nijmegen. Holkje reisde onder andere 
naar Noord-Ierland en Zuid-Afrika voor het verrichten van goede 
werken.  
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Holkje heeft een kwetsbare gezondheid vanwege het syndroom van 
Marfan. Haar boek ‘Veerkracht’ gaat over de vragen: ‘Hoe ga je om 
met kwetsbaarheid en littekens die je opdoet?’ Maar vooral: ‘Hoe 
groei je als vrouw naar een eigen lifestyle?’  

Holkje beschrijft in haar boek hoe zij vanaf haar kinderjaren positief 
en met veerkracht met haar bijzondere lichaam leert omgaan.  

Zij ontdekt hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde 
en zinvol leven schenken.  

Holkje spreekt over Gods aanwezigheid in haar leven.  

Met veel humor en relativering ontwikkelt zij taal om haar geloof en 
vertrouwen te delen met ‘tocht’genoten.  

Holkje doet vanwege haar gezondheid geen betaalde arbeid meer, 
maar stil zitten kan ze niet. Ze is een gelukkig mens en wellicht de 
hipste non van Nederland!  

Wij zijn dankbaar dat we deze bijzondere gast het hemd van het lijf 
mogen vragen in de college tour!  

De college tour wordt geleid door Lianne Oortmann en Karel Tijhuis.  

Wanneer: woensdag 8 mei  

Aanvang 19.30 uur  

Waar: Huize Elisabeth  

Kosten: € 7,50 Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 
0541-353551 www.parochielumenchristi.nl  
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Wat is dementie en hoe ga je ermee om?  

(Bijeenkomst voor mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen)  

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een 
syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen 
verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. 
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van 
Alzheimer (bron: Stichting Alzheimer Nederland.) Dementie komt 
vaak voor op oudere leeftijd.  

Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting 
welzijn Tubbergen Dinkelland, SWTD) organiseren een informatieve 
bijeenkomst met verschillende gastsprekers waaronder specialist 
ouderenkunde René Loman. Ook zullen 2 casemanagers vertellen hoe 
zij mensen met dementie ondersteunen.  

Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, bent u van harte welkom op:  

Donderdag 25 april 19.30 tot 21.30 uur in ’t Oale Roadhoes, in 
Tubbergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Er wordt gezorgd voor 
koffie, wat lekkers en een drankje.  

Aanmelden kunt u doen voor donderdag 18 april. per email bij 
e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 / 
06-38275388  

(ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt 
ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele 
steun aan mantelzorgers.  

We zien u graag op 25 april!  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt  

Mantelzorgconsulenten  
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Paasgebruiken 
 
In 2018  hebben de Poasjongs € 932,- ingezameld. Ook dit jaar komen 
de Poasjongs op Palmzondag weer bij u langs. 
Bij deze willen de Poaskearls de ouders van kinderen die op deze dag 
meegaan vragen om ze te begeleiden. Aanmelden hiervoor kan bij de 
school. 
 
Paaszaterdag 20 april 2019 wordt het Paashout gehaald. Het vertrek is 
om 13.00 uur vanaf de Paasweide van de familie Scholtenhave. 
Hierbij vragen wij dat zoveel mogelijk volwassenen, indien mogelijk 
met tractor en wagen, jongeren, jongens en meisjes van de 
basisschool ons komen helpen. ‘s Morgens is er gelegenheid om  
tussen 9.30 uur en 11.30 uur  snoeihout te brengen naar de Paasweide. 
Het mag alleen snoeihout zijn zonder zand en wortels. Ook geen 
ander afval. Het mag alleen gebracht worden onder toezicht van de 
Poaskearls. 
 
Eerste Paasdag 21 april 2019   wordt ’s middags de paasstaak 
omgehakt en naar de paasweide gesleept. Vertrek vanaf de paasweide 
om 14.30 uur. 
Nadat de paasstaak omhoog is gehesen zal deze onder het aanwezige 
publiek worden verkocht. 
Vorig jaar heeft deze € 156,-  opgebracht. 
’s Avonds zullen de kinderen met hun ouders om 20 uur verzamelen 
bij Terra Nova. Om 20.15 uur zullen de kinderen met hun ouders en 
de koren met de Poaskearls vertrekken naar de paasweide. De 
kinderen lopen dan met de brandende fakkels naar de paasweide. Daar 
aangekomen zal om ca. 20.30 uur(nadat de klokken luiden)  het 
paasvuur worden ontstoken met het vuur/licht van de Paaskaars door  
Ingrid Schraven. 
Let op! De fakkels kunnen we hergebruiken zullen bij aankomst op 
aanwijzing van de Poasjungs en Poaskearls in de weide worden 
geplaatst om er een sfeervol geheel van te maken. Tijdens het slepen 
van de Paasstaak en bij het Paasvuur zullen de Twentse Paasliederen 
worden gezongen onder leiding van Bel Canto, Viventi en het wordt 
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op prijs gesteld dat alle aanwezigen ook meezingen. 
 
Ook dit jaar hopen wij weer op een grote opkomst voor het  in stand 
houden van de Paasgebruiken. Samen met de Poasjongs en de 
Poaskearls en de aanwezigen proberen we de traditie in stand te 
houden.. 
De opbrengst van de gebruiken is voor het missie ontwikkelingswerk 
en een gedeelte wordt gebruikt ter dekking van de onkosten, feestje 
voor de poasjongs en het overige als bijdrage van het schoolreisje van 
de kinderen van de basisschool. 
 

“de Poasjungs en Poaskearls” 
 
Betreft: Kranten artikel, “De Twentsche courant, Tubantia” 
 
Beste Mede parochianen, 
Wellicht hebben velen van u het krantenartikel in de Twentse 
Courant, Tubantia van zaterdag 16 februari j.l. gelezen onder de kop: 
“De Kerk, hij moet flink beknibbelen”, met als subkop: “Rooms-
Katholieke Plechelmusparochie wil uit de rode cijfers komen”. 
 
Het artikel is gebaseerd op een interview met de vice-voorzitter van 
de Plechelmusparochie, de heer Tom Kok.  
Het artikel gaat in eerste instantie en hoofdzakelijk over de tekorten 
en rode cijfers van de Plechelmusparochie. M.n. de tekorten op de 
baseliek de Plechelmus te Oldenzaal. De geloofsgemeenschap in 
Oldenzaal blijkt een structureel tekort te hebben tot circa 100.000,= 
euro. Aldus bedoeld artikel.  
 
De overige tot de Plechelmus behorende locaties, zijnde: Weerselo, 
Rossum, Saasveld en Deurningen blijken zich vooralsnog financieel 
redelijk te kunnen bedruipen.  
Het artikel laat verder zien voor welke moeilijke keuzes het bestuur 
staat om deze tekorten structureel het hoofd te bieden.  
 
Tot zover niet zoveel aan de hand.  
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Echter in de laatste twintig regels gaat het ineens ook over oa. Lumen 
Christi. Er zouden in samenhang met de Plechelmusparochie en 
Pancratiusparochie verkennende gesprekken gevoerd worden over de 
toekomst van deze parochies.  
De heer Kok maakt dit wel erg groot en het is niet in 
overeenstemming met de werkelijkheid. Er worden momenteel op  
Pastoraal niveau oriënterende  gesprekken gevoerd. Die gaan niet 
verder dan dat Pastoors en Pastors elkaar beter leren kennen om te 
bezien of er voldoende draagvlak en vertrouwen is om de 
samenwerkingsgesprekken met elkaar aan te kunnen gaan op 
pastoraal niveau.  
Daarnaast zijn er (nog) geen verkennende gesprekken tussen de 
besturen van de drie bedoelde parochies. We weten dat vanuit het 
Bisdom hier wel op aangedrongen (gaat) word(t)en. Echter het 
bestuur van Lumen Christi staat op het standpunt dat de 
Plechelmusparochie dan eerst de meest substantiële problemen zelf 
opgelost dienen te hebben. Uit bedoeld krantenartikel blijkt dat dit 
vooralsnog een hele klus voor het Plechelmusbestuur gaat worden. 
Problemen die aldaar opgelost dienen te worden en waar het bestuur 
van Lumen Christi zich niet in wil mengen.  
 
Dit-gezegd-hebbende, distantieert het parochiebestuur van Lumen 
Christi zich van de uitspraken, opmerkingen en vragen  van de heer 
Tom Kok en zijn deze geheel voor zijn verantwoordelijkheid.  
 
Indien er ontwikkelingen zijn die samenwerking of anderszins 
behelzen dan zullen wij u via het locatieblad of op een andere wijze 
bijtijds hierover informeren. 
 
Voor vragen, opmerkingen of anderszins kunt u ons bereiken via het 
secretariaat van Lumen Christi:  secretariaat@lumenchristi.nl. 
 
Met welgemeende hartelijke groet, 
Namens het Parochiebestuur Lumen Christi 
N. Bekhuis.   Vice voorzitter  
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Dorpsnieuws en mededelingen. 
 
Ouderensoos 
 
Woensdag 17 april gaan we naar Erve Meinders aanvang 14.00 uur. 
Dat belooft een leuke en interessante middag te worden. 
We gaan er op eigen gelegenheid heen. 
Mocht dat niet lukken  bel een van ons dan op. 
Ine 221358 , Suze 221202 of Dunja 221255 
Dan kunnen wij voor vervoer zorgen. 
 
Woensdag 1 mei zijn we om 14.00 uur bij Café Haamberg. 
 
Open eettafel  17 april. 
 
Woensdag 17 april is er weer Open Eettafel  
Om 12.00 uur  bij Terra Nova. 
 
Koningsdag 2019 
 
Op zaterdag 27 april beginnen we om 9.00 uur met een viering in de 
kerk. Theo Munsterhuis zal hierin voorgaan. Hierna zal er om 9.30 
uur voor de kerk de vlag worden gehesen onder begeleiding van 
Amicitia. 
Daarna starten we bij de MFA met een gezellige ochtend voor de 
basisschoolleerlingen en een leuke activiteit voor de ouderen soos. 
Het middag programma zal worden gehouden bij Café Haamberg. 
’s Middags is er weer de gebruikelijke sterrit. Inschrijven vanaf 12.50 
uur en vertrek vanaf 13.00 uur. Om 16.00 uur is er een DJ, clown en 
een bingo voor de kinderen .  
De bekende bruine Oranje Comité zakjes, die u in dit parochieblad 
aantreft, zullen we in de week van 16 april weer bij u op komen halen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Oranje Comité Tilligte  
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KVO 
 
Op woensdag 17 april komt Kruidenvakvrouw Simone Pots bij de 
KVO. 
Ze geeft uitleg over verschillende kruiden. Tevens maakt ze kleine 
hapjes met kruiden die we kunnen proeven.  
Aanvang 20.00 uur in MFA. 
 

 
Collecte Nationaal Fonds kinderhulp  
15 t/m 20 april.  
 
Kinderhulp zet zich al bijna 60 jaar in voor 'kwetsbare kinderen'. We 
zetten ons in voor alle kinderen die te maken hebben met armoede . 
Onze missie is ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren in 
armoede(tot 21 jaar) er ook gewoon bij kunnen horen. Dit doen we 
door oog te hebben voor hun behoeften en hun financieel te 
ondersteunen als zij nergens anders voor hulp terecht kunnen. 
Kinderhulp helpt hen met alledaagse dingen zoals zwemlessen, een 
winterjas, een sinterklaascadeautje, een dagje uit, een tweedehands 
fiets of laptop. Zie ook www.kinderhulp.nl  

 

Opbrengst Collecte Reuma Nederland 2019. 

Reuma Nederland bedankt alle collectanten en inwoners van Tilligte 
voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. De 
totale opbrengst van de collecte bedraagt € 573,89 euro. (vorig jaar € 
540.81) 
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AGENDA 

Wo. 10 april 14.00 uur Spellenmiddag bij MFA 

Wo. 17 april 12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 

Wo. 17 april 20.00 uur KVO bij MFA 

Wo. 17 april 14.00 uur Ouderensoos bij erve Meinders 

Wo. 1 mei 14.00 uur Spellenmiddag bij MFA  

Wo. 1 mei 14.00 uur Ouderensoos bij café Haamberg 

 

 
 
 
 
 
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 
 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 
en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 
Oldenzaal, tel:. 088-5551122 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 
221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-
26731655. 
Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 
u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
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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 geval van overlijden, tel. 221206 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. 
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- 57940901. Dit nummer is niet 
voor het melden van uitvaarten. 
 
Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 
of een bloemist naar eigen keuze. 
 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 
 
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.  
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Colofon 
 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  
Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 
06-53 16 35 63 
t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  
06-57645245 
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 
L.M. Ros, pastoraal werker  
Doormanstraat 3, 7622 HL Borne  
06-22 68 98 67 
l.ros@lumenchristi.nl 
 
I.A.P. Schraven, pastoraal werker  
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  
06-22924657 
i.schraven@lumenchristi.nl 
 
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  
Hofkamp 231, 7582 GS Losser  
06-30 95 86 89  
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  
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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.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 
18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 
Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 Hans 

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 
Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 
voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 
bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 
secretariaattilligte@hotmail.com 

 

tel. :  0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 
e-mail : secretariaattilligte@hotmail.com 
Bank :  Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 
t.n.v. Lumen Christi. 
Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte NL 
30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 
 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 2/3 
mei. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 
woensdag 24 april a.s. Dit blad loopt van za. 4 mei t/m vr. 24 mei 
2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk 
of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 
Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 
Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 


