
1  

 KЀЀRKTIED 

Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte parochie 

Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 7 

week 25-5-2019 

t/m   14-6-2019 

 

 

 

 

Maria 

 

Even kom ik met u praten 

lieve moeder, wees gegroet. 

Want er is zo veel Maria, 

wat ik U vertellen moet. 

 

Maar gij kent mijn vreugd en zorgen, 

gij weet alles wat mij deert. 

Een moederhart blijft niets verborgen, 

hoe een kind zich wendt of keert. 

 

Help mij als er dagen komen, 

dat de zon zich niet laat zien. 

Geef mij dan Uw troost Maria, 

ook als ik het niet verdien. 

 

Laat mij goed zijn voor een ander, 

laat mij mild zijn telkens weer. 

Geef mij steeds een groot vertrouwen 

op U, Moeder van de Heer. 
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Gebeds/eucharistievieringen 

 

Week zaterdag 25 mei  t/m vrijdag 31 mei  2019 
 

za. 25 mei 19.30 uur  Eucharistieviering 

 Voorganger Pastoor T. Munsterhuis    

Lectrice Riet Kottink 

M.m.v. Bel Canto  

do. 30 mei       Hemelvaart. Geen viering 

 
 
Week zaterdag 1 juni  t/m vrijdag 7 juni 2019 
 
Zo. 2 juni  9.00 uur Woord en Communieviering  

   Voorganger Marja Hartman  

Lector Jan Pol 

M.m.v. Bel Canto 

2e collecte is voor de week van de  

Nederlandse Missionarissen 
 

 
Week zaterdag 8 juni  t/m vrijdag 14 juni 2019 

 
Zo. 9 juni  10.30  uur Eerste Pinksterdag 

Woord- en Communieviering 

   Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman 

   Lector Jan Pol 

   m.m.v. Bel Canto  
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 25 mei  t/m vrijdag 31 mei 2018 

Jgd. Lies Rekers-Kienhuis; 

Jgd. Truus Hemmelder-Reerink; 

Ouders Mollink (Hunnebekke); Sanny Haamberg-Kamphuis; 

Gerard Koehorst; Tonnie Rekers; Jan Hesselink; 

Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave; Tonnie Lansink; 

Ouders Beijerink-Meijners; Jan en Marietje Goosink; 

Marietje Mollink-van de Aa; Ben Overmars. 

 

 

week zaterdag 1 juni  t/m vrijdag 7 juni  2019 

Jgd. Jan Beijerink en Anna; 

Marietje ten Berge-Oude Kotte; Hennie en Marietje Scholtenhave; 

Bernard Scholtenhave; Ouders Mollink (Hunnebekke); 

Gerard Groeneveld; Jan Loman;  

Marietje Mollink-van de Aa nms. de noabers; Gerard Arends; 

Wilma ter Braak-Arends; Jette Arends. 

 

 

week zaterdag 8 juni  t/m vrijdag 14 juni 2019 

Johan Tijink; Leida Lansink; Zuster Martina Beijerink; 

Bertus Groeneveld; Bennie Oude Luttikhuis; Bernard Loman; 

Jan Loman; Ouders Loman-Peters; Ouders Bodde-Heerink; 

Tonnie en Annie Arends-Rijgwart; Ouders Mollink (Hunnebekke); 

Gerard Mensink en overl. familie; fam. Kuipers-Borggreve; 

Erik Kienhuis; Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; 

Ouders Voorpostel-Boomkamp; Trees en Fons Voorpostel; 

Gerard ter Braak; Sanny Haamberg-Kamphuis; Bennie Haamberg; 

Ouders Haamberg-Meinders; Gerard Koehorst; Jan Hesselink; 

Truus Hemmelder-Reerink; Marietje Mollink-van de Aa; 

Pater Ben Ribberink; Benny Ribbert; Jan Veldhuis; Tonnie Lansink; 

Gerard en Bertha Scholtenhave; Ouders ten Dam-Tijhuis. 
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PASTORPRAAT 

Ga je mee buiten spelen? Als kind is de periode die na Pasen 

aanbreekt een bijzondere, want na de winter kun je de lente letterlijk 

ruiken, en de natuur wordt als het ware opnieuw geborenen 

verwondert. De zomer duurt niet zo lang meer en met vriendjes en 

vriendinnetjes kun je van alles gaan beleven. Kunnen wij volwassenen 

ook nog met die ogen de wereld voldoende zien en waarderen? Zo 

vertelde ook Frans Van der Lugt, de alweer vijf jaar geleden in Homs 

vermoorde pater. Hij vertelde graag anekdotes. Ooit bevond hij zich 

in de natuur. Het was schitterend om hem heen. Alleen besefte hij op 

een gegeven moment daar totaal geen oog voor te hebben. Met zijn 

hoofd zat hij heel ergens anders. Al die omringende schoonheid stond 

op een tweede plaats. Dit realiseerde hij zich en: „Ik stopte met 

denken en plannen en ik gaf mezelf over aan de stilte die mij omhulde 

om in mijn dieptes af te dalen.” Als wij er met Hemelvaart in groten 

getale op uit trekken, de natuur in, mogen wij ook eventjes in onze 

haastige volwassenlevens stilstaan en ademhalen. Pasen heeft ons 

herinnert aan dat nieuwe leven waarin we kunnen opstaan, en met 

Pinksteren gaan we gedenken dat de Heilige Geest gekomen is om ons 

adem in te blazen en om ons vuur aan te wakkeren. De vormheer 

rector Kuipers noemde het een soort powerbank die kracht en energie 

geeft om van mij “ons” te maken en van ik “wij. ”Want de komst van 

de Heilige Geest is ook te zien als het geven van levenskansen voor 

hen die niets bezitten, met uitzicht voor hen die verdrietig zijn, met 

mildheid voor hen die verhard zijn, met dankbaarheid voor hen die het 

goed gaat of met zorg en aandacht voor de kwaliteit van het leven. 

Jezus liet ons de Geest na die ervoor zorgt dat wij niet vergeten wat 

we van hem hebben geleerd, zorg dragen voor elkaar en in 

dankbaarheid voor al wat geschapen is. 

Ingrid Schraven 
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Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren 2019  

Aan de vooravond van Pinksteren, zaterdag 8 juni a.s., zal er net als 

voorgaande jaren een Openluchtviering zijn voor alle parochianen van 

Lumen Christi. In deze viering willen wij onze onderlinge 

verbondenheid met alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie 

Lumen Christi vieren. De viering zal gehouden worden om 18.00 uur 

in de tuin achter de H. Nicolaaskerk , in Denekamp. Het gehele team 

van pastores zal in deze viering voorgaan. Aan het begin van de 

viering zal het Pinkstervuur binnengedragen worden, met een korte 

tekst bij elke vlam. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar 

te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er 

frisdrank zijn.  

In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen 

vieringen. Bij slecht weer zal de viering in de kerk van Denekamp 

plaatsvinden.  

Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen alle parochianen en 

belangstellenden uit deel te nemen aan deze unieke gezamenlijke 

viering!  

Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi 

 

Getrouwd 

Op 24 mei zijn getrouwd, Jan Haamberg en Stefanie Lansink. Zij 

wonen aan de Broekmatenweg 4. 

Veel geluk gewenst met jullie huwelijk. 
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Opbrengst van de vastenactie 

Dit was € 186,00. 

 

Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 30 juni. 

 

Wandel de ochtend tegemoet  

zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet! Meditatieve 

midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag 

en kortste nacht… beleven we het ontwaken van Gods schepping. We 

sluiten af met een broodmaaltijd. Soort activiteit: wandeling (ca. 7 

kilometer) Wanneer: 16 juni, 05.00 uur Waar: parkeerplaats op de 

Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis  

Kosten: € 7,50 (inclusief gezamenlijk ontbijt) Aanmelden: 

secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. 

www.parochielumenchristi.nl  

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar 

gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten.  

We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die 

zo‟n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten 

in de pastorie van Ootmarsum.  

De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis. 
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Over de Heilige Geest  

De Heilige Geest blijft toch altijd die „vage figuur‟ van de Drie-

eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de 

Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar 

om „zo goed als God te zijn‟. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor 

Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het 

kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de 

Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij 

zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral 

in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond 

een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige 

Geest.  

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 

Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich 

aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl 

of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op 

werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur).  

Wanneer: donderdag 23 mei 2019  

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp  

Tijd: 19.30 uur  

Kosten: € 7,50 www.parochielumenchristi.nl 
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Door God geroepen –Paulus – boodschapper van Jezus 

 

Zondagmiddag 2 juni wordt in het Kulturhus in Denekamp de 

ontroerende musical Paulus opgevoerd. Om 14.00 uur start de 

voorstelling. De musical Paulus is het bijzondere verhaal van de 

apostel Paulus. In prachtige muziek is dit verhaal vertolkt. De musical 

wordt uitgevoerd door de KISI-musical-groep van Noord-Nederland 

in samenwerking met de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp. 

De kinderen zijn begonnen met het instuderen van de danspassen en 

de liederen. En dat gaat heel goed! Goed om te weten; de musical is 

geen kindermusical –maar een musical waar ook kinderen in 

meespelen. Het verhaal gaat over Paulus, die door God geroepen 

wordt. Hij wordt boodschapper van Jezus. Paulus is de schrijver van 

vele brieven aan jonge christengemeenschappen rond het begin van 

onze jaartelling. Totdat Saulus door God geroepen wordt is hij geen 

lieverdje. Daarna is hij „om‟. Hij verandert zijn naam in Paulus en 

vertel tover al over Jezus, geneest mensen, wordt gevangen genomen, 

lijdt schipbreuk, wordt gered -en Jezus is er altijd bij! De musical 

Paulus is een musical vol levensvreugde met toneelscènes en 

dynamische dansen en liederen die dagen later nog in je hoofd 

naklinken. Dit mag je niet missen! 

Wil jij ook op de planken staan? Dat kan! Op zondag 2 juni is er om 

11.00 uur een workshop in het Kulturhus. In de workshop studeren we 

het voorprogramma voor de musical in. Als jij mee wilt doen met de 

workshop, stuur dan een email naar secretariaat@lumenchristi.nl. 

Wanneer: zondag 2 juni, 14.00 uur Workshop: Als je mee wilt doen 

aan de musical workshop, geef je dan op bij 

secretariaat@lumenchristi.nl. De workshop start om 11.00 uur en is 

gratis. Tussen de middag zullen we allemaal samen lunchen, neem 

wel hiervoor je eigen lunchpakketje mee. Waar: Kulturhus 

Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA Denekamp, Kaarten voor deze 

voorstelling kosten € 5,00. 
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Vliegen 

De wereld van de luchtvaart spreekt groot en klein, oud en jonger aan. 

Als we de sporen in de lucht zien, vragen we ons af waar dat (grote) 

toestel naar toe gaat. Hoe kan dat toestel met zo veel mensen in de 

lucht blijven? Sommigen gaan op vliegvakantie. Toch nog een beetje 

vliegangst? 'Het milieu' is dat een overweging om toch niet meer te 

gaan vliegen? En de ruimtevaart? Andre Kuipers kan er gepassioneerd 

over vertellen. Kortom een boeiende zaak. Op 11 mei om 9.45 u. 

vertrokken we met drie volle auto's richting Lelystad. Daar 

aangekomen (en het was gezellig onderweg in onze auto's) kregen we 

een rondleiding van Wilfred. In de hangaars stonden oude en nieuwe 

vliegtuigen. De geschiedenis van de luchtvaart konden we na de 

rondleiding zelf gaan bekijken. De rondleider daagde de groep uit met 

praktische vragen. Ook het gedeelte 'ruimtevaart' had onze 

belangstelling. De Boeiing 747 is wel heel groot, een vrachtruim met 

daarin de black box en een passagiersdeel. We zijn zelfs bij de cockpit 

geweest. Na de rondleiding hebben we geluncht en sommigen zijn 

naar een 20 minuten durende 4D film geweest. Anderen zochten de 

flightsimulator van de raket op, of gingen naar het pretpark deel van 

Aviodrome.  

Om 15.00 u. vertelde Ans over Wings of Support. Dat is een club 

opgericht door een piloot van de KLM. Deze maatschappij vliegt over 

de continenten en de piloten en de stewardessen verblijven dan soms 

dagen in een land voordat ze mogen of kunnen terugreizen. Ze gaan 

het achterland in en ondersteunen daar met geld en middelen lokale 

initiatieven voor vooral kinderen en onderwijs. Wings of Support 

heeft 3500 donateurs. De hulp komt zeker op de goede plek terecht. 

Om 15.30 u. vertrokken we weer richting huis. Iedereen was best moe 

en voldaan. Een van de jongeren zei me dat ie ook veel geleerd had. 

Onderweg hebben we nog even een ijsje gehaald bij een Mac 

Donalds. Frank en Shirley nog bedankt namens alle 11 jongeren voor 

jullie tijd en gezellige begeleiding. 

Ans te Lintelo.   



10  

Roepingenzondag 

In het weekeinde van 11/12 mei vierden we Roepingenzondag en 

baden we wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het 

diaconaat ,het pastoraat en om vrijwilligers in de Kerk. Het zou 

jammer zijn als het bij dit weekend bleef. Dat hoeft ook niet. Het 

Aartsbisdom Utrecht kent sinds enkele jaren een Diocesane 

Gebedskring om Roepingen. Deze kring is een groep van mensen die 

toezeggen te willen bidden om roepingen, zodat de Kerk van Utrecht 

ook in de toekomst kan rekenen op priesters, diakens, religieuzen en 

vrijwilligers die de gelovigen willen voorgaan in Woord en 

Sacrament. Bidden om roepingen is heel belangrijk. Jezus zelf zegt in 

het Evangelie: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt 

daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. 

Daarom wil de Roepingenraad van het aartsbisdom u vragen zich aan 

te sluiten bij deze Gebedskring. Als u zich opgeeft, ontvangt u enkele 

keren per jaar een Nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van 

alle ontwikkelingen met betrekking tot het roepingenpastoraat en de 

verschillende opleidingen in ons aartsbisdom. Achterin de kerk vindt 

u een intekenlijst om u direct op te geven.  

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

 

Verloren  

Een mobiele telefoon op de Otterhagenweg tussen Groeneveld  en 

Zwiers in de buurt van de brug Hollander Graven,  

met hoesje voorzien van een sticker Tilligte on Tour.   

 

Als je deze telefoon gevonden hebt graag even contact opnemen met 

Tel  0541-221070.  

 

Open eettafel   
In de maanden juni en juli is er geen Open Eettafel. 

 

Ouderensoos 

 

Op 29 mei hebben we een bingo bij café Haamberg om 14.00 uur. 

12 juni spelletjes bij café Haamberg 14.00 uur. 

 

Voor vragen kun je bellen met Suze Oude Lashof 221202 of Truus 

Groeneveld 221335 

 

Op 17 juli hebben we ons jaarlijks uitstapje. We gaan naar vliegveld 

Teuge met de bus van ter Beek. Hebt u familie of kennissen die graag 

mee willen of mensen uit Tilligte e.o. U kunt zich opgeven bij Ine 

Pross 221358 of Dunja Borggreve 221255. Ook voor vragen omtrent 

het uitstapje.  

 

Met vriendelijke groet het bestuur Ouderensoos. 
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Fietstocht KVO  
 

Woensdag 19 juni gaan we weer een avondje fietsen!  

Vertrek om 18.00 uur bij MFA.  

Graag even opgeven voor vrijdag 14 juni a.s. bij: Frida Haafkes  tel. 

221489  of Annette Tijink  tel. 221252.  

Zijn er dames die liever niet fietsen; zij kunnen mee in de auto bij de 

organisatie!  

Graag  dit ook even melden.  

De organisatie heeft de weergoden al om goed weer gevraagd!  

Touwtrektoernooi TTV Koapman in Tilligte  

Op zondag 2 juni aanstaande wordt het jaarlijkse touwtrek toernooi 

van TTV Koapman georganiseerd. Een groot aantal touwtrekteams 

zullen op dit 5e competitie toernooi van gewest oost strijden om de 

top in het klassement. TTV Koapman neemt deze dag deel in de 720 

kg A-klasse. Hierin doet Koapman volop mee in de strijd bovenin, op 

dit moment gaan zij aan de leiding. Deze wedstrijden start om 10:30. 

Gelijktijdig zijn ook de wedstrijden van de jeugd- en damesklasse. 

Aansluitend in het middagprogramma wordt er nog getrokken in de 

640kg klasse. Kom langs en bekijk deze prachtige krachtsport op het 

terrein van de familie Ribberink aan de Westenveldweg in Tilligte. 

 

AGENDA 

Wo 29 mei 14.00 uur Ouderensoos bij Haamberg 

Wo 12 juni 14.00 uur Ouderensoos bij Haamberg 

Wo. 19 juni  14.00 uur Spellenmiddag bij MFA 

Wo. 19 juni 18.00 uur KVO verzamelen MFA 
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Parochiële Caritas Instelling 
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nl  

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 

 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
Bezoek-pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen 

secretariaat, ook in geval van overlijden, tel. 221206 of bij het 

secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag 

tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 
(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

 
Ziekenzalving – ziekenzegening 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben 

dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, 

bellen met het mobiele nummer: 06- 57940901. Dit nummer is niet 

voor het melden van uitvaarten. 
 
 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 

 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 
 
Kerkelijk huwelijk 
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit 

uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te 

vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het 

secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 

51.  
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

L.M. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne  

06-22 68 98 67 

l.ros@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur  

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 

18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

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

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

 

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

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

30 RABO 0127 2019 20 

 

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

 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 

13/14 juni. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 5 juni a.s. Dit blad loopt van za. 15 juni  t/m vr. 5 juli 

2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk 

of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

