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Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

L.M. Ros, pastoraal werker 

Doormanstraat 3 , 7622 HL BORNE 

Tel.: 06 - 226 89 867    Email: : l.ros@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    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 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het volgende 
vermelden: ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 

 
Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

13-04-2019 t/m 03-05-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood 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 niet voor het melden van uitvaarten. 

Huisarts Heeft men `s avonds, `s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een 

huisarts nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl  / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. 
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag 

en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met 

de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 

uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact opnemen 

met Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith Japink, tel: 

229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren u over de 

gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke 

werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51  

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor 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. 

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 het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

 

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

 

 

 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

      

Zondag 14 april 09.00 uur   Palmzondag / Kindertocht  

       Parochiële voorganger: Harry Smienk 

   Lectrice: Agnes Scholte Lubberink 

       M.m.v. Themakoor 

 

  

     

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Gerrit en Riek Hek-Hofste / 

Bernard Kamphuis (jaarged.) en Frans Kamphuis / Gerrit Grondman 

(namens de noabers) / Marietje Muntel en tot zekere intentie / Johan 

Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen. 

 

 

 

Vrijdag 19 april 15.00 uur   Goede Vrijdag / Kruisweg  

       Parochiële voorganger 

   Lectrice: Irma Huusken  

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

 

Zaterdag 20 april 19.00 uur  Viering in Denekamp 

 

 

Zondag 21 april 09.00 uur   1e Paasdag / Eucharistieviering     

       Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis  

   Lectrice: Sonja Pahlplatz 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

Familie Niehof-Berning / Gerrit en Riek Hek-Hofste / Siny Hofste- 

Oortman en Digna Hofste / Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers 

/ Truus Goosink-Roelink en overl. familie / Ouders Goosink-Bruns en 

overl. familie / Bennie Fox en overl. familie / Annie Hulsmeijers-
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Johannink (jaarged.) en Gerard Hulsmeijers / Johan en Hannie 

Horsthuis-Wanstrath  / Ouders Haamberg-Ruel en ouders Spekhorst-

Schuttenbeld / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus Niehof / 

Ouders Roepe-Kerkhof Jonkman en Gerard Roepe / Jan Koehorst en 

overl. familie / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Ouders 

Huusken-Hemmelder / Frans Kamphuis en Bernard Kamphuis / Bennie 

en Truus Ruel-Kamphuis / Bernard Teders en overl. familie / Johan 

Hulsmeijer en Gerard Hulsmeijer / Overl. familie Leliefeld / Gerard 

Peters en overl. familie / Ouders Peters-Groeneveld en overl. familie / 

Hennie Damhuis en Gerrit Grondman / Ouders Koekkoek-Eppink en tot 

zekere intentie / Ouders Meijners-Hulsmeijers en overl. familie / Hendrik 

Meijners / Marietje Muntel en tot zekere intentie / Gerard en Sientje 

Haamberg-Edelkamp / Ouders Haamberg-Fox en Herman / Ouders 

Arens-Busscher en ouders Arens-Beijerink / Overl. ouders Schuurman-

Roelink en Yvonne ten Dam-Schuurman / Ouders Niehof-Horsthuis en 

Jette Arends / Ouders Rikkink-Ten Dam en overl. familie / Ouders 

Hulsmeijers-Hanter en overl. familie / Johan en Bennie Hulsmeijers / 

Ouders ter Brake-Warmes / Gerard Scholte Lubberink en overl. familie / 

Emma Huisken-Sanning en familie / Gerard Oortman en overl. familie 

Olde Olthuis-Brunninkhuis / Henk Schoemaker en Thea Sanderink-

Schiphorst / Bennie Groeneveld (jaarged.) en Annie Groeneveld-

Meijners / Overl. familie Damhuis-Keujer / Uit dankbaarheid en tot 

zekere intentie / Ouders Rerink-Steunebrink en overl. familie / Gerard 

Rerink en Truus Rerink / Bennie Niehoff en overl. familie / Gerard en 

Annie Scholten-Borghuis / Ouders Wassink-Bruns / Ouders Roelofs-

Detert op Munnik / Jan Roelofs en Ida Kreuwel-Roelofs / Ouders 

Pikkemaat-Beene en overl. familie. 

 

 

Zondag 21 april 19.30 uur   Korte bijeenkomst in de kerk  

       (zie gele bijlage Paastradities) 
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Zondag 28 april  09.00 uur   Woord- en Communieviering     

       Voorganger: Pastor I. Schraven (pw) 

       Lectrice: Bernadette Hulsmeijers 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor  

             

 

Jan Pikkemaat en overl. familie / Trees Wassink en overl. familie  / Sien 

Oortman-Wermelink. 

 

 

Vrijdag 03 mei  09.30 uur Ouderenviering 

       Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis 

 

 

 

Nieuw doopdatum Lattrop: 

Zondag 09 juni 2019 om 11.15 uur door pastoraal werkster I. Schraven. 

Doopvoorbereiding op donderdag 16 mei om 20.00 uur te Ootmarsum. 

 

Acolieten 

Zondag 21 april   09.00 uur  2x 

 

 

Evenementenkalender feestweek ‘200 jaar’ van 2 t/m 9 juni 2019 

(actueel overzicht, onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
Datum Activiteit Opmerking 

Zondag 2 

juni  

10.00 uur feestelijke 

oecumenische viering 

met opening feestweek 

Locatie H.H. Simon en 

Judaskerk te Lattrop 

Zondag 2 

juni  

Ontbijt aansluitend aan 

de openingsviering in de 

kerk 

Bij de opening van de 

feestweek zingt het 

Shantykoor DE 

SCHUYTENVAERDERS  

uit Tubbergen 
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Maandag 3 

juni 

Geboortedag van Johan 

Berthold Jongkind. 

16.30 uur Bijeenkomst 

bij het monument aan de 

Frensdorferweg of in de 

kerk 

 

Dinsdag 4 

juni 

Gezelligheid in Lattrop Schilderen 

Woensdag 

5 juni 

Open eettafel in de 

Parabool 

Extra bijeenkomst OF in 

plaats van regulier op 12 juni 

2019. Kan in de tent 

plaatsvinden bij grote 

belangstelling. 

Vrijdag 7 

juni 

09.30 uur 

Ouderenviering  

Kan in de tent plaatsvinden 

bij grote belangstelling. 

Vrijdag 7 

juni 

Cabaretavond o.a. m.m.v. Durido, Jan 

Riesewijk, ensemble 

Dempsey (openingsact), 

Durido, Bergven’n kapel 

Zaterdag 8 

juni 

Open dag in Havezathe 

Breklenkamp 

Nog onder voorbehoud; 

voorstel tussen 10.00 en 

14.00 uur 

Zaterdag 8 

juni 

Vanaf 15.30 tot 18.00 

uur sportmiddag / 

6-kamp 

Sportactiviteiten bij DTC 

’07 met tent op de 

parkeerplaats 

Zaterdag 8 

juni 

Vanaf 18.00 tot ca 22.00 

uur feestavond na 

sportevenement 

Met drive-in muziek 

Voor jong en oud 

Zondag 9 

juni 

10.00 uur Afsluitende 

viering in reguliere 

Pinksterviering + sluiting 

Jongkindweek 

Locatie H.H. Simon en 

Judaskerk te Lattrop 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 

juni 

Tentoonstelling Jongkind 

en Kerkgeschiedenis 200 

jaar Lattrop-

Breklenkamp 

in de oude pastorie en/of 

kerk 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 

juni 

Jongkindproject 

basisschool 

Kunst atelier; spelen met 

licht 

School en open ruimte /tent 
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Overige 

activiteiten 

Datum nog te bepalen: 

Jeu de Boules-activiteit 

Eventueel in combinatie met 

een andere activiteit. 

 Aanleg tijdelijk 

verbindingspad tussen 

DTC’07 en kerk 

Kan gebruik van worden 

gemaakt  tijdens de 

feestweek 

 Jongkindloop 20 oktober 

2019 

Bij Bossem 

 Fietstocht op 22 juni 

2019 

Racefietsen. Traject ca. 240 

km. Vertrek vanuit 

Vlaardingen 

 Nieuwe verlichting 

buitenzijde kerk 

In ontwikkeling - afhankelijk 

van subsidiëring 

 Jongkind Fietsroute In ontwikkeling 

 

 

Evaluatie 

In een van haar laatste vergaderingen heeft de locatieraad enkele zaken 

geëvalueerd. Allereerst het nieuwjaarsconcert in januari door het 

Almelo’s Mannenkoor. 

Dit honderdjaar bestaand koor verraste ons met een schitterend repertoire 

van prachtige religieuze zang, werken van hedendaagse populaire 

componisten, orgelstukken en daarnaast ook profane zang en operette. 

Kortom een fantastische middag en zeker voor herhaling vatbaar. 

Jammer dat er meer mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren dan 

uit Lattrop zelf. 

Wellicht een volgende keer beter; het concert was beslist de moeite van 

een bezoek waard. 

 

Ook de plaatsing van afvalbakken (op verzoek) op het kerkhof hebben 

we geëvalueerd. Het blijkt dat dit nog steeds niet helemaal goed gaat. Het 

afval wordt slecht gescheiden. 

Er staan twee afvalbakken, waar duidelijk opstaat wat er wel en niet in 

mag! In het afgelopen jaar hebben we de groene en grijze afvalbak 10 tot 

12 keer met de hand uitgezocht; er zit veel in wat er niet in hoort; ook 

plastic en stenen bloempotten, oases en complete bloemstukken en 

kerstballen worden in de groene afvalbak gedeponeerd. Dit is een 
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blijvend probleem en we vinden dat iedereen hierin zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen. Het uitzoeken wordt steeds door een 

vrijwilliger gedaan en het is beslist geen pretje om telkens de bak op de 

kop op een zeil te storten en uit te zoeken. Dus als iedereen zich aan de 

regels houdt en netjes ‘t afval scheidt en wat echt niet in een van de twee 

bakken hoort zelf weer meeneemt kunnen we de vorig jaar gestarte proef 

nog zo voortzetten. Bij voorbaat dank! 

Ook de overlast van hondenpoep langs de weg en bij het kerkhof blijft 

een probleem; dus nogmaals het vriendelijke verzoek aan hondenuitlaters 

om  dit op te ruimen. 

 

Bij deze editie van het Kerk’nbleadke wordt op een los inlegvel 

informatie gegeven over de vernieuwde paasgebruiken in Lattrop. Leest 

u het even aandachtig door! Bij deze vernieuwde opzet komt op 

Paasmiddag het traditionele Paaslof/Vesper te vervallen. 

We nodigen U van harte uit bij het vernieuwde avondgebeuren om  

19.30 uur in de kerk. 

De Locatieraad 

 

 

Informatie-avond van de Buurtschapsraad dinsdag 16 april 

Deze informatie-avond vindt plaats op dinsdag 16 april a.s. bij Gasterij 

De Smid om 20.30 uur, met o.a. activiteiten van de Buurtschapsraad  

(200 jaar parochie en 200 jaar Jongkind en het nieuwe bouwplan). 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

Opbrengst collecte  ReumaNederland 2019 

ReumaNederland bedankt alle inwoners van Lattrop en Breklenkamp die 

een bijdrage hebben geleverd aan het mooie collecte-resultaat. Door de 

inzet van de collectanten is er tijdens de landelijke collecteweek van 17 

t/m 23 maart 2018 voor ReumaNederland in Lattrop en Breklenkamp 

weer een prachtig bedrag opgehaald van € 497,30. 
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Hiermee leveren wij als kleine plattelandsgemeenschap een belangrijke 

bijdrage aan onderzoek en behandeling van de zieke Reuma ! 

 

Mocht u de collectant toch gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage 

storten op Giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van 

ReumaNederland Amsterdam. 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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.    
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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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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  
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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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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. 

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-

353551www.parochielumenchristi.nl 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
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Raymond Niemeijer 

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 

 

 

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:  

http://www.parochielumenchristi.nl/
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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 

 

 

 

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 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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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. 

 

 

Landelijke Open Kloosterdag op zondag 19 mei 

Voor de negende keer wordt op zondag 19 mei de landelijke Open 

Kloosterdag gehouden. Vele kloosters zetten dan hun deuren open. De 

Konferentie Nederlandse Religieuzen hoopt op een inspirerende en 

respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op 

informele wijze in contact komen. 

 

Op de website www.openkloosterdag.nl komt een overzicht van 

deelnemende kloosters en hun programma’s. In sommige gevallen is 

aanmelding verplicht. Belangstellenden kunnen ook bij een klooster dat 

http://www.openkloosterdag.nl/
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ze willen bezoeken, informeren of het meedoet aan deze editie van de 

Open Kloosterdag. 

 

De Open Kloosterdag vindt doorgaans om het jaar plaats. Bij de vorige 

editie in 2017 deden in het aartsbisdom de volgende kloosters mee: de 

Zusters Karmelitessen te Arnhem, Abdij Koningsoord (Arnhem), het 

Dominicanenklooster in Huissen, de Zusters Augustinessen van Sint 

Monica in Utrecht, het Karmelietenklooster Karmel Twente en de 

Zusters Karmelietessen in Zenderen. 

 

 

 

Maria, een bijzondere heilige’ in Heiligenbeeldenmuseum 

Vanaf 2 april is in het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg te 

Vorden de nieuwe thematentoonstelling ‘Maria, een bijzondere heilige’ 

te zien. “De oorsprong van de naam Maria, de moeder van Jezus, is 

onduidelijk. Het betekent wellicht ‘gewenst kind’, ‘bitter’, ‘rebels’ of 

‘sterke wateren’. De naam zou ook uit Egypte afkomstig kunnen zijn. In 

dat geval betekent Maria ‘geliefde’ of ‘liefde’,” aldus het museum.  

 

“Voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige. In de Rooms-

Katholieke Kerk en in de Oosters Orthodoxe Kerk speelt Maria als 

Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. Er worden niet 

voor niets verschillende liturgische feesten en hoogfeesten ter ere van 

haar gevierd. Deze en andere wetenswaardigheden over Maria worden in 

de tentoonstelling belicht,” zo laat het Heiligenbeeldenmuseum weten. 

 

T/m 27 oktober, Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101 

Kranenburg/Vorden, tel.: 0575 556488 (alleen tijdens openingsuren), 

www.heiligenbeeldenmuseum.nl, dinsdag t/m zondag 12-17 uur. Ook 

geopend op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Entree: € 5, 

museumkaart geldig. 

 

 

 

http://www.heiligenbeeldenmuseum.nl/
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 Om te onthouden 

 

Zondag 2 juni t/m zondag 9 juni 2019:  

Feestweek 200 jaar parochie Lattrop-Breklenkamp.  

Herdenking 200-ste geboortedag van Johan Barthold Jongkind. 

 

Dinsdag 16 april   18.30 uur Vergadering Locatieraad/BSR 

        in het parochiecentrum 

Dinsdag 16 april   20.30 uur Vergadering Buurtschapsraad 

        bij Gasterij de Smid 

Vrijdag 19 april   15.00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg 

Zondag 21 april   09.00 uur 1e Paasdag / Eucharistieviering 

Vrijdag 03 mei   09.30 uur Ouderenviering 

Woensdag 08 mei   11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

Woensdag 15 mei      Ophalen oud papier 

Zaterdag 18 mei   19.30 uur Afscheid Pastor L. Ros  

Dinsdag 21 mei          14.00 uur Gezelligheid in Lattrop  

        in de Parabool 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 06 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 04 mei 2019 t/m vrijdag 24 mei 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 25 april 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 02 mei / vrijdag 3 mei 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

 

De  redactie wenst iedereen 

fijne Paasdagen toe! 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

