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De heilige week 
 
Jezus zou van zijn moeder gaan, 
de grote heilige week brak aan. 
Toen voelde Maria diepe smart, 
zij vroeg haar Zoon met treurend 
hart: 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Zondag zijn? 
‘Zondag rijd ik in een koningsstoet 
met kleden en palmen gespreid voor 
mijn voet’. 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Maandag zijn? 
‘Maandag dan ben Ik een bedelman, 
die nergens een toevlucht vinden 
kan’. 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Dinsdag zijn? 
‘Dinsdag ben Ik een profeet, Ik 
vermaan 
en voorspel hoe hemel en aarde 
vergaan’. 
 

 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Woensdag 
zijn? 
‘Woensdag word Ik door verraad 
bezocht, 
voor dertig zilverlingen verkocht’. 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Donderdag 
zijn? 
‘Donderdag zit Ik hoog in een zaal 
als offerlam bij het avondmaal’. 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Vrijdag zijn? 
‘Ach moeder, ach liefste Moeder 
mijn, 
kon u die Vrijdag verborgen zijn!’ 
 
Ach, Zoon, ach liefste Jezus mijn 
waar zal je de heilige Zaterdag zijn? 
‘Zaterdag ben Ik een slapend zaad, 
dat heel de aarde ontbloeien laat!’ 
 
Vert. G.Smit 

 



 

 

 
Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 27 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:  06-22924657 
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 

AvdW 



 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 13 t/m 19 april 2019  
                     
Zaterdag 18.30 uur Kinderkerk 
13 apr   
   
Zondag 09.00 uur Communieviering Palmzondag  
14  apr   Kruis vanuit Tilligte  

M.m.v. St. Jozefkoor  
Pastor J. Kerkhof Jonkman 
    Jaargedachtenis Lies Johannink-Lohuis,   

Jaargedachtenis Johan Bekhuis, Alfons 
Johannink, Johanna Bekhuis-van Braam, 
Ludwig Dobbelhoff en ouders Bekhuis-
Weustink, Erika Sinnen-Weustink, Johan 
Meijer, ouders Brookhuis-Koekkoek en Henk 
en Rikie, echtpaar Goossink-Hövels, familie 
Tijhuis en familie Haarhuis. 

 
Zondag 16.30 uur Vesperviering in de kapel van de 
14 apr    St. Nicolaasstichting 

 
Donderdag 09.00 uur Witte donderdag 
18 apr    T.i.v. de gezinnen 
 
Vrijdag 15.00 uur Goede vrijdag Kruisweg 
19 apr    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis 
    
Misdienaars 19 apr 
Vrijdag 15.00 uur Lisa Tijans en Thijs Bodde 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
Necrologie: 
 
Wilhelmus J. Heerink 14 apr 2006  
Paul Schiphorst 15 apr 1995 
Gezina Postel  17 apr 1963 
Maria A. van der Ham-Niehof 18 apr 2015 
Heer, Geef hen bij U de volheid van leven. 
Laat hen nu wonen in uw huis van licht en vrede. 

 



 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 20 t/m 26 apr 2019   
                   
Zaterdag   Paaszaterdag  Geen viering 
20 apr 
 
Zondag 09.00 uur Hoogfeest van Pasen Communieviering 
21 apr M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor L. Ros Ouders Scholte Lubberink-Nijhuis en John, 

familie van de Walle, Marietje Pikkemaat-
Gehring, Mien Olde Dubbelink, Saskia van 
Landschoot, ouders Tijman-Wolbert, ouders 
Brookhuis-Weernink, ouders Wilbers-Bruns 
en Diet Wilbers, Renata Wilbers, ouders 
Scholte Lubberink-Borgerink en Johan, 
echtpaar Jansen- Kley, ouders Stevelink-
Busscher, Gerhard Lukens, Bennie Meinders 
en overleden familie, Bernard en Marie 
Demmer-Zwiep en Johannes Tijman, Pastoor 
Misdorp, Dora Jansman, ouders Niehoff-
Engelbertink, ouders Schiphorst-Schulte en 
Thea en Agnes, Bernard Veldscholten, 
Annelies Veldscholten-Blokhuis, ouders 
Lubbers-Brouwer en familie, ouders 
Hulsbeek-Schaépers en familie, Ludwig 
Dobbelhoff en ouders Bekhuis-Weustink, 
Erika Sinnen-Weustink, Johan Meijer, familie 
Tijhuis en familie Haarhuis, Jos ten Broeke, 
ouders van Bentem-Bos en familie, Johan en 
Gerard Brookhuis, Johan ten Brink. 

 
Zondag 15.00 uur Paaslof 
21 apr    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor B. Schrijver 
 
Maandag   2e Paasdag Geen viering   
22 apr  
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
25 apr      t.i.v. de gezinnen 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 



 

  
Necrologie: 
Antonius Weernink 20 apr 1993 
Hermina H. Veldscholten-Nijhuis  21 apr 1975 
Gerardus Johannes Niehoff     21 apr 2001 
Gradus Olde-Dubbelink 22 apr 1967 
Euphemia M. Meinders  25 apr 1983 
Geertruida Grashof 26 apr 1969 
Johannes B. Küpers  26 apr 1986 
Goede God, geef dan aan onze dierbare overledenen uw eeuwige rust,  
vrede en vreugde. 

 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 27 apr t/m 3 mei 2019 
 
Zaterdag   Geen viering 
27 apr 
 
Zondag      09.00 uur  Communieviering     
28 apr   m.m.v. St. Jozefkoor 
 

Jaargedachtenis Johannes Johannink, Gerrit 
Niehoff, ouders Stevelink-Busscher, Gerard 
Brookhuis, Truus Veldscholten-Notkamp, 
Johanna Bekhuis-van Braam, Mechtild 
Meinders-Schepers, familie Tijhuis en familie 
Haarhuis. 
 

Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
1 mei 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
2 mei   t.i.v. de gezinnen 
   Aansluitend koffie drinken 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie:    
Johanna S. Groeneveld-Bruns                                        28 apr  1976 
Johannes Johannink 01 mei 1990 
Gerard Krabbe 01 mei 1994 



 

Aleida M. Loman-Steggink          03 mei 2012 
Treur niet om mij, ik heb Gods vrede en vreugde bereikt,  
in zijn hemel, daar waar alle duister voor zijn Luister wijkt. 

AGENDA 13 apr t/m 3 mei 2019 
15 apr  13.30 uur  liturgiegroep 

20.00 uur  themakoor 
16 apr  19.00-20.00 uur  secretariaat 
  20.30 uur  St. Jozefkoor 
17 apr  9.30-11.30 uur  secretariaat 
23 apr  19.00 20.00 uur  secretariaat    
24 apr  9.30-11.30 uur  secretariaat 
  14.00-17.00 uur  soos 
26 apr  19.00 uur  pastoraatgroep 
29 apr  20.00 uur  themakoor    
30 apr  19.00-20.00 uur  secretariaat 
  20.30 uur  St. Jozefkoor 
01 mei  9.30-11.30 uur  secretariaat  
02 mei  09.30 uur  koffie drinken 
 
Soosmiddag 

Op woensdag 24 april is er soos van 14.00 tot 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 

Open eettafel  apr/mei 2019 

Op  dinsdag 16 april, vrijdag 3 mei en dinsdag 21 mei 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. 

 

  



 

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 geloofsgemeenschappen. 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.    

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 mogelijke verdeling en 
invulling van de weekendliturgie. 
 
Het pastoraal team Lumen Christi 
 

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 
2019 

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius 
Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de 
Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij 
gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons 
leven en deze tijd.  

Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:  

Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke 
Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en 
Courage met  eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep 
Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de 
wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis 
gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar 



 

het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus 
gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen.  

Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de 
kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot 
eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die 
nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.  

De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje 
aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. 
Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt 
nog bekend gemaakt.  

U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te 
beleven!   

Namens de werkgroep, Christianne Saris, pastoraal werker. 

Op Bedevaart naar Banneux 
Ook dit voorjaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats 
in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is 
verschenen aan Mariëtte Beco. U denkt misschien: maar dat is niets voor 
mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: Dit is juist wel 
iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en 
brancardiers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. 
Voor alles wordt gezorgd. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u 
dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken 
en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen 
aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330,-. 
U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u  
geregeld. Indien u dat wenst gaat er iemand met u mee 
om een kaarsje op te steken of ‘t kopen van een 
souvenirtje. 
In die vijf dagen volgen we een compleet                            
pelgrimsprogramma.  
Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden 
van  
een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar  
de Bron gaan; de weg die Maria wees aan Mariëtte Beco en  



 

samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie.  
We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het  
Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen.  
Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee.  
Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in. 
Deze vijfdaagse voorjaarsbedevaart is van 24 t/m 28 mei. 
Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit! 
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij pastoor  
Th. Munsterhuis, tel.: 06-53163563.  
 
HELDEN EN HEILIGEN 

Zondagmiddag 31 maart was de vormelingendag van vicariaat Deventer in 
Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog 
nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok 
van 12.00 uur stroomden de eerste groepen binnen. Ze kwamen vanuit het 
hele vicariaat. Vanuit de parochie Lumen Christi waren 39 jongeren 
aanwezig. Na de ontvangst begonnen we om 12.30 u. met een opfrismis in 
de Stefanuskerk.  De opfrismis is bedoeld om uit te leggen wat wij vieren en 
waarom. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale 
omlijsting zorgde. 

Ondertussen kwamen de vossen aan in het parochiecentrum. Het was een 
gezellige verkleedpartij. Voordat de viering was afgelopen gingen de 
“Heiligen en de Helden” Borne in. Wie kon je zomaar tegenkomen in het 
centrum van Borne: dat waren o.a. Maria en Jozef, Bernadette uit Lourdes, 
Jezus, Franciscus van Assisi, Paus Franciscus, Sinterklaas, moeder Teresa, 
St. Willibrord, St. Martinus, de vader met zijn verloren zoon, een 
Aalmoezenier, twee EHBO-ers met een Lotusfiguur en ook nog een held op 
sokken. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de vossen. Als ze een 
heilige of een held tegen kwamen kregen ze te horen wie de heilige was, 
wat hij/zij in zijn of haar leven had gedaan.  Er konden bonuspunten worden 
verdiend door heel goed te luisteren naar wat de helden en de heiligen 
vertelden. Met een van de heiligen moest een selfie gemaakt worden. Ze 
kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat 
eruit kwam was: “barmhartigheid” (Wie barmhartig is toont medelijden met 
mensen die het moeilijk hebben. Dat is wat veel heiligen hebben gedaan, 
wat helden ook doen. En ook wat wel van ons wordt gevraagd.) 



 

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en 
helden + heiligen zich bij het Dijkhuis. Daar was drinken voor de iedereen 
en werden ze aan het werk gezet met een knutselopdracht: maak een 
papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen 
het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de vloer en 
dansen maar. De lekkere trek werd gestild met een broodje frikandel voor 
iedereen. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt 
en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis. 

De organisatie van deze Vormelingendag kijkt terug op een zeer geslaagde 
middag. Heel bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen! 
Dat parochies dit hebben gepromoot is heel fijn. Wat bijzonder dat 
GELOOF LEEFT en iemand zei treffend: wij geven deze nieuwe generatie 
op deze manier toch iets moois mee. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens pastor I. Schraven,  
Ans te Lintelo 
 
Huis van Spiritualiteit 
 
Collegetour 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. 

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 collegetour!  
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 
 

15 mei 2019 in Huis van Spiritualiteit 

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.. 

 

Wanneer: woensdag 15 mei 
Waar: Kloosterkapel van de zusters Franciscanessen,  
           Gravenallee Denekamp 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: € 7,50 
www.parochielumenchristi.nl 
 

Uitnodiging aan kerkgemeenschappen in Almelo en omgeving. 

Jubileumviering van Woongemeenschap De Wonne Almelo  



 

Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur 

De kracht van de gemeenschap 

Hebben gelovige gemeenschappen de 

individualiserende samenleving iets te bieden? 

 
De oecumenische woongemeenschap “De Wonne Almelo” bestaat dit jaar 
25 jaar.  
Wij wonen in een groot huis (oud-klooster) en kunnen daardoor ruimte 
bieden aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Als kerngroep van 
de Wonne zetten wij in op gemeenschapsleven waarin ruimte is om er te 
mogen zijn wie je bent in al je kwetsbaarheid.  
In een tijd van toenemende individualisering kunnen we ons afvragen of 
(woon)gemeenschappen nog wel toekomst hebben en waar zij de kracht 
vandaan halen. Maakt het daarbij verschil dat zij zich laten voeden door hun 
gelovig besef en dit ook delen met elkaar?  
Gemeenschappen – ook kerken – hebben al langer te maken met afnemende 
betrokkenheid.  
Kunnen gelovige gemeenschappen kracht hebben of zijn ze uitstervend? 
Wordt ook spiritualiteit slechts individueel beleefd, of kunnen we God ook 
vinden in de ontmoeting met de ander? Met de kwetsbare ander? Kan de 
gemeenschap vindplaats van God zijn? En hoe kan die ervaring ons kracht 
geven? ? Hebben wij als gelovige gemeenschappen, als gemeenschap, maar 
ook via bijvoorbeeld diaconaat en pastoraat daarin iets te bieden in deze 
individualistische tijd? 
Programma:  
Inleiding door Marchien Timmerman, teamleider en docent Theologie aan 
de Hogeschool Windesheim, Zwolle en voorheen actief op diaconaal vlak. 
Ervaringsverhaal door Heileen Holman, kerngroeplid van De Wonne 
Almelo. 
Gesprek met elkaar over de inleiding en het ervaringsverhaal. 
Zaterdag 18 mei 13.30 – 16.30 uur (inloop met koffie vanaf 13.00 uur) 
Elisakerk, Rembrandtlaan 23 in Almelo 
Vanwege de organisatie is opgave, voor 10 mei, gewenst op: 



 

info@dewonnealmelo.nl of tel. 0546-456436 
Een uitgebreider programma ontvangt u na opgave. 
Voor meer info over de Wonne zie: www.dewonnealmelo.nl 
 

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 Alheimer 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 Rene 
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 

DE ZON IS AL OP. 



 

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 vlöggeln, poaskearls, paastaak 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 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 
 
 



 

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, ook in het geval van 
overlijden, 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 
Voor informatie over de kerkradio 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 


