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Vieringen en intenties 13 april 2019 t/m 19 april 2019. 
Zaterdag 13 april  19.30 uur: 
  Eucharistie/ gezinsviering. 
  Voorganger pastor Munsterhuis. 
  Themakoor. 

Hanneke Olde Dubbelink, Luuk Geers. 
  Collectanten:c.Loman, G.Smellink. 
Intentie: vader en moeder Oortman, Johan Sanderink, 
Gerard Olde Olthuis v.d ouderenbond. 
 
Witte donderdag 18 april 13.45 uur: 
  Gezinsviering met school. 
 
Goede vrijdag 19 april 19.00 uur: 
  Voorganger pastor Ros. 
  Dames en herenkoor. 
 
Vieringen en intenties 20 april t/m 26 april 2019. 
Zondag 21 april 10.30 uur: 
  Pasen.   

Voorganger pastor Schraven. 
Dames en Herenkoor. 
Marieke Westerhof, Tim Zanderink 
Collectanten:H.Kleisman, A.Sanderink. 

Jaargebed: Hennie Nijhuis, Marie en Bennie Broenink. 
Intenties: Diny Nijhuis-Pots, fam.Broenink., ouders Zanderink-Heymann, 
ouders Sanderink-Heupink, ouders Olde Olthuis-Nolten, ouders Zanderink- 
Lohuis, ouders Rikkink-ten Dam, overl. fam.Tijans, Jan Zanderink, ouders 
Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, overl. fam. Mollink, 
ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, ouders Roesthuis-Grote Beverborg, 
ouders Loman- Remerink, Bets Loman, ouders Scholten-Bodde en Truus 
Scholten, ouders Kamphuis-ten Venne, ouders Steunebrink-v.d.Ham, Hennie 
en Alfons Steunebrink, ouders Sanderink-Hazekamp, ouders Keizer-Scholten, 
Lide Smellink-Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis, ouders 
Engelbertink- Velthuis, Jan Oude Ophuis, Johan Sanderink, Thea Sanderink- 
Schiphorst, Hennie en Truus Eppink-Veldhuis, Hennie Steunebrink v/d 
Denekamperstraat, ouders Steunebrink- ten Dam, fam. Benneker-Wigger, 
ouders Kleisman-Egbers, overl. fam. Booijink, ouders Zwijnenberg-
Kamphuis, Riet en Henk Vaneker-Kamphuis, ouders Steunebrink-Oude 
Ophuis, fam. Brookhuis-Bloemen, echtpaar Grunder-Groeneveld. 
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Vieringen en intenties 27 april t/m 3 mei 2019. 
Zaterdag 27 april 19.30 uur; 
  Communieviering. 
  Voorganger pastor Schraven. 
  Maria Hoonberg, Bjorn Berning. 
  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 
Intenties:pastoor van Burgsteden, fam. Van den Belt, Johan Sanderink. 
 
Woensdag 1 mei 08.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Yvette Berning, Eva Hobbelink. 
 

 
  

Palmpasen.  
Wij zouden het leuk  vinden om met de kinderen van de basisschool een 
palmpasen te maken. Dit doen we op donderdagmiddag 11 april om  14.15 in 
de Mariaschool te Beuningen. 
Zaterdag 13 april zal er een gezinsviering zijn waarbij jullie natuurlijk van 
harte uitgenodigd zijn, dan mogen de kinderen de palmpasen mee nemen naar 
de kerk. kinderen krijgen hier nog een uitnodiging van. 
Je kunt je aanmelden bij: 
annemarie_koekkoek@hotmail.com  
telefoonnummer 0623722598 
 
Tot dan!  Groeten Leonie Mollink en Annemarie  Bloemen 
 
 
Goede vrijdag 
Een dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Om 
19.00 uur zal er een viering zijn in de kerk. Er zal geen kruisweg worden 
gebeden, maar er zullen overdenkingen zijn afgewisseld met zang van het 
dames en herenkoor. Ook kinderen zullen aan deze viering meewerken. We 
hopen op een goede opkomst. 
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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, 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 
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“Locatie nieuws” 
Locatieavond 
Op woensdag 3 april jl. hebben wij een ingelaste locatieavond gehad voor 
alle parochianen.  
In ons dorp wordt gekeken of een dorpsruimte haalbaar is. Gebruik van de 
pastorie hiervoor is één van de laatst genoemde opties.  
Tijdens deze avond is de vraag voorgelegd of het plan, waarbij de pastorie 
gebruikt zal worden als dorpsruimte -en hiervoor door de locatieraad 
verkocht moet worden aan het dorp-, verder uitgewerkt mag worden. 
Een overgrote meerderheid heeft een volmondige ‘ja’ gegeven om dit plan 
verder te gaan onderzoeken. 
De locatieraad staat volledig achter dit plan. 
Uitleg over het plan wordt gegeven op de informatieavond van de Dorpsraad 
op maandag 15 april a.s. bij het Sterrebos. 
 
Wist u dat…….70 jaar kerk in Beuningen! 
Op 1 april 1948 werd de eerste steen gelegd door pastoor Knuif van 
Denekamp. De bouw van de kerk werd verricht door de firma Ribberink te 
Hengelo en begon eind maart 1948. De hele bouw duurde ongeveer een jaar. 
Op 28 augustus 1948 werd de parochie Beuningen officieel opgericht onder 
het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Op 10 
april 1949 werd de kerk in gebruik genomen. De kerk bestaat dit jaar dus 70 
jaar! 
 
De locatieraad wenst u allen heel fijne paasdagen toe! 
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Uitnodiging  
 
Zaterdag 13 april a.s. om 19.30 uur is er een 
gezinsviering. 
We vieren dan Palmpasen. 
We denken dan aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Wij nodigen iedereen uit om bij deze viering aanwezig te zijn. 
Vele kinderen hebben samen met de werkgroep kindernevendienst al een 
palmpaasstok gemaakt.  
Deze mogen jullie meenemen naar de kerk.  
De stok moet voorzien zijn van je naam.   
Aan het eind van de viering is er een palmpaasoptocht door de kerk. 
Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de 
zang verzorgen. 
         
    
               
 
 
 
 
 
 
Wij willen ook graag iedereen uitnodigen voor de  
viering van woord en gebed op donderdag 18 april a.s. om 13.45 uur.  
We vieren dan Witte Donderdag. 
Op die dag ging Jezus voor het laatst met Zijn vrienden aan tafel. 
We hebben als thema gekozen “Breken en Delen”. 
Wij laten tijdens de viering een mooie power point zien. 
Alle schoolkinderen gaan samen met de leerkrachten naar de kerk. 
Alle ouders, opa’s, oma’s en alle andere parochianen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. 
 
   
Werkgroep gezinsviering 
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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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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  - O L V 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.    
 
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.  
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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. 

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 
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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 25 april 2019. 
Email : beuningen@lumenchristi.nl 
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,  
Marja Beld, tel. 0620528901. 
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