
 

 
Negenenveertigste jaargang nr. 5 
 
13 april t/m 3 mei 2019 
 
 
We vieren het mysterie van Uw grote liefde voor ons, 
U geeft Uw zoon als voorbeeld en door al zijn lijden heen  
schenkt U hem de overwinning op de dood. 
Wij danken U want zijn verrijzenis geeft ons het vertrouwen 
dat Uw liefde verder gaat dan het graf en dat U ons nooit loslaat. 
Christus is opgestanden, halleluja. 
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Palmzondag 
zaterdag  18.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis  
13 april   (St. Nicolaaskoor en herenkoor Ootmarsum) 
zondag  10.30 uur: Gezinsviering, p. Th. Munsterhuis (jeugdkoor) 
14 april 16.30 uur:  Vesperviering (St. Nicolaasstichting)  
dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, p. Th Munsterhuis  
16 april  
 
WITTE DONDERDAG 
  

 
 
18 april Schoolvieringen   09.00 uur De Veldkamp 
   10.00 uur De Alexander 
   11.00 uur De Zevenster 
20.00 uur:  Eucharistieviering p. Th. Munsterhuis (herenkoor) 
  aansluitend aanbidding van het Allerheiligste  
21.30 uur:  Kort Lof ter afsluiting van de aanbidding, 
 p. Th. Munsterhuis (herenkoor) 
 
GOEDE VRIJDAG 
19 april  15.00 uur: Kruisweg, parochiële voorganger 
  19.00 uur: Plechtige viering rond het lijden  
   en sterven van onze Heer,  
   p. Th. Munsterhuis (Themakoor) 
 
PAASZATERDAG -  20 april 
09.00 uur:  U kunt in de toren het gewijde water halen 
19.00 uur:  Plechtige paaswake met hernieuwing van de doopbelofte 
 en zegening van het doopwater,  
 p. Th. Munsterhuis (herenkoor)  
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HOOGFEEST VAN PASEN - 21 april 
11.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis  
  (St. Nicolaaskoor zingt de ‘Missa Cum Jubilo’  
  van H. Dissel) en o.a. ‘Halleluia’ van G.F. Händel 
15.00 uur:  Plechtig paaslof, p. Th. Munsterhuis 
 (St. Nicolaaskoor) 
 
TWEEDE PAASDAG - 22 april 
10.30 uur:  Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis (herenkoor) 
 
dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 
23 apr.       
 
2e zondag van Pasen – Beloken Pasen 
zaterdag 18.00 uur:  Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 
27 april  (dameskoor) 
zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 
28 april   (St. Nicolaaskoor) 
dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 
30 apr.   
 
Gedoopt: Liam Heijmans, de Kerkuil 51 
 Flore Oude Ophuis, het Elferman 77   
 

Ziekenzalving: Bennie Blokhuis, Knik 8 
 

Overleden: 18 maart: Jan Schiphorst, 74 jaar, Kloppendijk 3  
  20 maart: Santje Heerink-Kuipers, 82 jaar, Westerhoekweg 12 
  22 maart: Siny Blokhuis-Leushuis 83 jaar, Brink 1 
    3  april: Tim Duursma, 85 jaar, Mr. Dingeldeinstraat 26 
    6  april: Irma Roode-Morsink, 63 jaar, Brandlichterweg 45  

 
Paaskaars 

licht 
van de hoop 
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In Memoriam Santje Heerink-Kuipers 
Santje Heerink was vanaf het begin lid van de werkgroep avondwake. 
Ondanks de drukte van het gezin en het werk op de boerderij maakte ze 
zich altijd vrij om mee te kunnen doen met een avondwake.  
Haar voorlezen was altijd duidelijk en verstaanbaar. Haar deelname aan 
cursussen en vergaderingen waren altijd actief en getuigden van wijsheid 
en geloof. Door omstandigheden thuis in haar gezin moest ze veel te vroeg 
afscheid nemen van de werkgroep Avondwake. Wel bleef ze betrokken bij 
het verspreiden van het parochieblad in haar omgeving.  
Wij wensen haar echtgenoot Frans, haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het verwerken van hun verdriet. Moge Santje nu thuis zijn bij 
God, haar Schepper. 
 
 
Palmzondag 
Het St. Nicolaaskoor en het herenkoor van de Simon en Judas geloofs-
gemeenschap uit Ootmarsum verzorgen muzikaal de Eucharistieviering op 
zaterdag 13 april om 18.00 uur. Tijdens de palmprocessie en H. Mis 
zullen de gregoriaanse gezangen worden gezongen. 
Het lijdensverhaal zal bij de meest markante passages worden onderbroken 
om, door het zingen van toepasselijke koralen, deze extra te accentueren. 
 
Paaszondag  
De plechtige Hoogmis van het Hoogfeest van Pasen zal muzikaal omlijst 
worden door het St. Nicolaaskoor. Met wisselende gregoriaanse gezangen, 
de feestelijke mis ‘Cum Jubilo’ van dirigent Herman Dissel en o.a. het  
‘Halleluja’ van Händel wordt dit een waardige Paasviering die afgesloten 
wordt met het Denekampse Paaslied Heden is de grootste dag. 
‘s Middags om 15.00 uur het traditionele Paaslof waarin wederom het 
‘Halleluja’ van Handel zal klinken het ‘Ave Verum’ van Mozart en het 
‘Regina Ceali’ van Lotti.  U allen een  Zalig Pasen toegewenst. 
 
 
 

Agenda en vergaderingen 
maandag  15 april 20.00 uur: Werkgroep 1e Communie   
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Uitnodiging Palmzondag 
Jezus werd ingehaald met palmtakken  
in Jeruzalem. Ook wij zullen dat doen!  
Jullie mogen met je eigen Palmpasentak  
in de St. Nicolaaskerk komen.  
Op zondag 14 april is er om 10.30 uur  
een viering waarin pastor Munsterhuis  
zal voorgaan met zang van het  
jeugdkoor. Na de viering is er een 
palmpasen optocht met Muziekvereniging ‘De Eendracht’.  
We hopen op jullie komst.     

Werkgroep Gezinsvieringen 
 
 

Van Judas en Iskariot 
Judas en Iskariot nodigen de jongens uit de hoogste groepen van de basis-
scholen en de brugklas uit om mee te gaan eiergadder'n.  
Vertrek is zondag 14 april, om 13.00 uur bij de toren van onze kerk. 
 
 

Palmtakjes  
In de vieringen van het weekend van Palmzondag  
gebruiken we palmtakken als symbool van de  
verbondenheid met de intocht van Jezus in Jeruzalem.  
In de weekendvieringen van 13/14 april zullen de  
palmtakjes worden gewijd.  
U kunt bij de ingang van de kerk een palmtakje uit de mand meenemen. 
 
 

Beste (groot-)ouders/verzorgers van de kinderen van de  
Denekampse basisscholen 
Op donderdag 18 april a.s. vieren de scholen de Witte Donderdagviering in 
de kerk. Elke groep heeft een verhaal, gedicht, gebed of lied voorbereid. 
Samen luisteren we naar de mooie verhalen en denken we terug aan die 
bijzondere momenten. We spreken nieuwe verwachtingen uit! 
Ook u bent van harte welkom om mee te zingen en te bidden. 
De tijden zijn als volgt: 09.00 uur   de Alexander- en de Veldkampschool 
                                      11.00 uur   De Zevenster    

We begroeten u graag! De kinderen en leerkrachten van de Zevenster,        
Alexander- en Veldkampschool  
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Goede Vrijdagviering met themakoor Vivace 
Op Goede Vrijdag is er ‘s avonds om 19.00 uur een viering met het 
themakoor Vivace. Het thema luidt “Hij is uit de tijd gekomen”.  
Op Goede Vrijdag is er altijd een kruishulde, waarbij u bij het kruis een 
(door u meegebrachte) bloem kunt leggen of een kaarsje kunt plaatsen. 
Kaarsjes zijn aanwezig. Aangezien dit de enige viering is die Vivace 
tijdens de Paasdagen verzorgd, zouden we het heel fijn vinden om velen 
van u te mogen begroeten. Hopelijk tot ziens op 19 april.  
 
 
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 uur 
met een opfrismis in de Stefanuskerk. De opfrismis is bedoeld om uit te 
leggen wat wij vieren en waarom. 
Het koor Multiple Voices uit Tubbergen zorgde voor de muzikale 
omlijsting en 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, 
Jezus, Franciscus van Assisi, Bernadette uit Lourdes, Paus Franciscus, 
Sinterklaas, St. Willibrord, St. Martinus, moeder Theresa, de vader met 
zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, twee EHBO-ers met een Lotus-
figuur 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, de 
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helden en 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 hun 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. 
 
 
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 
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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 
 
 
 
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 voorjaars-
eetfestijn. Gelukkig zijn in Noord Oost Twente de paastradities met 
vlöggelen, 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 
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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 
 
 
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 Pancratiuskerk 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 uur 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  
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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 doops-
gezinde 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 college tour!  
De college tour wordt geleid door Lianne Oortmann en Karel Tijhuis op: 
woensdag 8 mei, om 19.30 uur, in Huize Elisabeth. 
De kosten bedragen € 7,50.  
Opgeven bij: secretariaat@lumenchristi.nl  
of telefoon: 0541-353551 
www.parochielumenchristi.nl 
 
 
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.  
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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 souveniertje. 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.  
 
 
 
 
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 of minder valide zijn 
en de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis 
wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met onze administratie  
 351332. 
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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.  
 
Pastorale hulp 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, er als 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. 
 
Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 
 06-34361691; website:  www.caritaslumenchristi.nl  
email: l.ros@lumenchristi.nl   of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl  
Banknr. NL91 RABO 0110 7797 89  
t.n.v. RK Parochiele Caritasinstelling Lumen Christi 
 
Praktische hulp nodig?  
Bel Kerkwerk: 06-12925413  
(bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur)  
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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 
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Het aanvragen van intenties 
De administratie is voor het 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. Kosten € 8,- 
 
INTENTIES 
zaterdag 13 april 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Femie 
Wiefferink-Mollink. Verder voor: Jan Schiphorst; Santje Heerink-Kuipers; 
Siny Blokhuis-Leushuis; Tim Duursma; Truus Blokhuis-Groener en fam.; 
Gerard Remerink en Marianne Damhuis-Remerink; ouders Oude Ophuis-
Keizer en André; echtpaar Steunebrink-Rolink; Bernard Remerink; int. uit 
dankbaarheid. 
 

zondag 14 april 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Femie Wiefferink-
Mollink. Verder voor: Jan Schiphorst; Santje Heerink-Kuipers; Siny 
Blokhuis-Leushuis; Tim Duursma; Bernard Wiefferink; Mieke Ottenhof; 
echtpaar Hemme-Gortemaker; Herman en Jo Benneker-Veelders; Theo 
Post; ouders Bloemen-Heuvels; Jan Stavleu; ouders Derkman-Remerink; 
Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; Jos Oude Griep; ouders Olde 
Daalhuis-Teggeler; Martijn Poorthuis; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; 
Annelies Veldscholten-Benneker; ouders Berning-Gosemeijer en fam.;  
 

dinsdag 16 april 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink. 
 

donderdag 18 april 19.00 uur: Annie en Trudy Kuiper; ouders Derkman-
Remerink; ouders Mollink-Kuipers en Jan; ouders Ben Overmars; Jan 
Kleijssen; Toon Nijhuis. 
 

zaterdag 20 april 19.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Gerard Wissink.  
Verder voor: Irma Roode-Morsink; echtpaar Steunebrink-Rolink; Bernard 
en Mientje Blokhuis-Oude Griep; Gerard Heerink en fam.; ouders 
Blokhuis-Eppink en fam.; Jan Westerhof en fam.; ouders Kuipers-van der 
Ham; ouders Schulte-IJland en fam.; ouders Oortman-Beijerink en fam.; 
ouders Groener-Beernink en fam.; ouders Berning-Gosemeijer en fam.; 
Siny Kooiker-Kokkeler; ouders Ruël-Steunebrink en fam.; Gerrit IJland en 
ouders; Jos Asma, André, en Tinus; Gerard Meijners; Jan Scholte 
Lubberink en fam.; Ans Belderink; Henk en Cees Thijssen; Geri Gilbers; 
Henk Nijboer; Gerrit Leus; Jan Schiphorst; Jo en Patrick Beld; ouders 
Scholten-Geertshuis en Maria.  
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zondag 21 april 11.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Gerard Wissink.  
Verder voor: Irma Roode-Morsink; ouders Wiefferink-Mollink; ouders 
Grunder-Kokkeler; Jos Broenink; Truus en Hendrik Scholten; Lotte von 
Piekartz; fam. Keizer-Bartels; fam. Ottenhof-Groener; echtpaar Hemme-
Gortemaker; echtpaar Schellings-Veldhuis; Johan en Sientje Tijhuis en 
Jos; Henny en Riet van Lange-Oude Elberink; ouders Bekker-Wolkotte; 
José Groener-de Vries; Theo Post; Frans Prinsen; Jozef Derkman; Annie 
Wassink-Niehof en fam.; Jan Stavleu; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Ine 
Rikkink-Gilbers en Ben; ouders Olde Dubbelink-ten Breul; ouders 
Roeleveld en Max; Gerhard Busscher; ouders Blokhuis-Ribbert en Alfons; 
Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; Dries Dierselhuis en ouders; Gerard 
Heerink en fam.; Rikie Berning-Nijmeijer en Monique; Gerrit Nijmeijer; 
Marietje Koekkoek-Veldkamp; Herman en Jo Benneker-Veelders; Hendrik 
Wiefferink; Suze Aveskamp-Kuipers en ouders Aveskamp; Hennie en 
Riek Benneker-Bodde; Gerrit Damhuis; ouders Groener-Bolscher en Jan; 
ouders Aalbers-Hekke; ouders Nolten-Meijners; Suze Rikkink-Broekhuis 
en fam.; Bennie Hermelink; ouders Meijer-Hassink en Maria; Theo 
Meijer; Gerard en Cobie Meijer-Eliesen; Herman Veelders; Jos en Martijn 
Bulter; ouders Blokhuis-Veldhuis; Toon Aveskamp; ouders Tijhuis-
Nijmeijer; Gerrit Rikhof; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch en fam.; 
ouders Derkman-Remerink; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Toon Nijhuis; 
Ben Overmars; Jan Kleijssen; Hennie Zanderink en fam.; Bets en Marie 
Brookhuis-Kooiker; Jos Oude Griep; ouders Timmerhuis-Hulsmeijers; 
Arie Meenhuis en Bart; Lies Kienhuis-Pierik en ouders; André Meinders 
en ouders; Herbert Nijland; Diet en Han Plat-Wilbers; Bernard Hogeling; 
Herman Spekhorst Johan en Marietje Arens-Groeneveld; Agnes Arens-
Kokkeler; Ans Bekhuis-Engelbertink en fam.; Gerard en Betsy Olde 
Dubbelink-Brouwer; Mirjam Koehorst; ouders Oude Elferink-Benneker-
Smellink; Antoon Groeneveld; Annie van Bentem-Wissink; ouders 
Koekkoek-Eppink; Bert Visschedijk; Eline ter Wiel; Toos en Gerrit Keur; 
Truus en Hennie Bos; Johan Veldhuis; ouders Oude Elferink-Oude Ophuis 
en fam.; ouders Morsink-Hesselink en fam.; ouders Groener-Tijhuis; 
ouders Peters-Smellink en Theo. 
 

maandag 22 april 10.30 uur: Harry Groener; ouders Remerink-Rikhof-ter 
Marsch; vader en moeder Derkman-Remerink; fam. Derkman-Pikkemaat; 
Remerink-Rikhof-ter Marsch; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker. 
 

dinsdag 23 april 09.00 uur: fam. Nijhuis-Tasche; Jan Sauer. 
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zaterdag 27 april 18.00 uur:  Eerste jaargedachtenis van Alfons Blokhuis.  
Verder voor: echtpaar Steunebrink-Rolink; Bernard Eppink en fam; Truus 
Blokhuis-Groener en fam. 
 

zondag 28 april 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Alfons Blokhuis.  
Verder voor: fam. Keizer-Bartels; echtpaar Hemme-Gortemaker; echtpaar 
Schellings-Veldhuis; ouders Hulsbeek-Schaépers en fam.; Jos Oude Griep; 
Toon Nijhuis; Theo Post; Rikie van der Vechte-Wiefferink en fam.; 
Annelies Veldscholten-Benneker; Gerrit IJland en ouders; Suze Rikkink-
Broekhuis en fam.; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Gerard Meijners; 
Jan Scholte Lubberink en fam. 
  

dinsdag 30 april 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE 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 25 april 

 
 


