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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 6 

4 mei t/m 24 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

Moeder Maria 

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond 

Zo staat u al jaren in menig kapel 

Maar veel mensen vinden u toch wel 

Ze vinden er troost of rusten uit 

Ze voelen bescherming, rustig zonder geluid 

Of vragen uw hulp in diepe nood 

Zijn ziek of staan voor de dood 

Want ook u ervoer leed en pijn 

Daarom voelen we u zo menselijk nabij 

We durven hier alles vragen 

Toch Maria, willen we niet klagen 

Wij zijn dankbaar dat u er bent, onze moeder 

Vereren u met gebed, zang en bloemen 

Heel nederig vragen wij u: 

Zegen nu Maria, zegen nu uw kinderen 

Dat wij hier de vrede en ginds de hemel vinden 

Zegen al ons denken, zegen al ons werk 

Houd ons door uw zegen altijd, altijd sterk 

 

    P.H. van Loosbroek 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 17 mei 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

   

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 

01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

Pastoraal team 

 

 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1 

 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken (diaconie, gemeenschapsopbouw) 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

Tel.: 06-57 64 52 45 E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

               L.M. Ros, pastoraal werker (diaconie) 

Doormanstraat 3, 7622 HL Borne 

Tel.:  06-22 68 98 67 E-mail: l.ros@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster (catechese) 

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel: 06-22 92 46 57 E-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231, 7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89 Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

Kosters: Ben Geers Tel. 35 22 57 

 Jos Bentert          Tel. 35 37 68         E-mail: jbentert@gmail.com 

 

                                                                                                                              AC           
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 4 t/m 10 mei 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Communieviering  
4 mei    Afscheid Pastor L. Ros 
Pastor L. Ros   M.m.v. Themakoor 
    

Jaargedachtenis Dinie Niehoff-Engelbertink, 
Jaargedachtenis Gerard Krabbe, Gerrit 
Niehoff, Lambertus Johannink, overleden 
familie Wessels-Klein Ikink, ouders 
Brookhuis-Weernink, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, ouders Loman-Steggink, 
Johan Koldemeule en Geertruida 
Veldscholten, ouders Veldscholten-Nijhuis en 
Bernard. 

   
Zondag   Geen viering   
5 mei    
 
Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
8 mei 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
9 mei    T.i.v. de gezinnen 
    
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
 
Necrologie: 

Hermanus J. Hövels  04 mei 1975 

Johannes G.M. Oude Griep       05 mei 2000 

Berendina H.G. Niehoff-Engelbertink 05 mei 2014 

Gerardus J. Broenink 07 mei 1982 

Geertruida J. Niehoff-Busscher  08 mei 1990 

Angelina A. Kokkeler-Meiners 08 mei 2004 

Aleida M.W. Bloemen-Schothorst 08 mei 2005 

Bertha A. Niehof-Burke 10 mei 2008 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 11 t/m 17 mei 2019   
                   

Zaterdag   Geen viering 

11 mei 

 

Zondag 09.00 uur Roepingenzondag Mariaviering  

12 mei met Processie naar de Schotbrookkapel 

Pastor J. Kerkhof Jonkman 

  M.mv. St. Jozefkoor 

  

 Gerrit Niehoff en Dinie Niehoff-Engelbertink, 

ouders Scholte Lubberink-Borgerink, ouders 

Wilbers-Bruns en Renata Wilbers, ouders 

Bekhuis-van Braam, Johan Meijer, intenties 

aangedragen vanuit de Schotbrookkapel, 

familie Tijhuis en familie Haarhuis, echtpaar 

Goossink-Hövels, familie Kamphuis en 

familie Keizers. 

 

Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
15 mei 
  

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

16 mei      t.i.v. de gezinnen 

           

Collecte: 1e Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte: Roepingenzondag, voor het fonds diaken- en 

priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. 
Necrologie: 

Albertus G. J. Nijhuis 11 mei 1989 

Hendrikus J. Brans  12 mei 1963 

Berendina A. Rosens-Gelink  15 mei 1989 

Hendrika G. Scholte Lubberink-Nijhuis 16 mei 2010 

Hendrikus L. Nolten 17 mei 2004 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 18 t/m 24 mei 2019 
 
Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering    
18 mei    M.mv. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis 

Ouders Scholte Lubberink-Nijhuis en John, 
familie van de Walle, Saskia van Landschoot, 
Gerhard Lukens, Bernard Veldscholten, 
Annelies Veldscholten-Blokhuis, Mechtild 
Meinders-Schepers, familie Tijhuis en familie 
Haarhuis, Pastoor Misdorp, Dora Jansman. 
 

Misdienaars 18 mei  Matijn Bodden en Koen Bodde 
Zaterdag 19.30 uur  

 
Zondag         Geen viering  
19 mei 
  
Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
22 mei 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
23 mei   t.i.v. de gezinnen 
    

Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie:    

Hermanus H. Voorpostel  19 mei 1978 

Johannes H. Schulte  20 mei 1987 

Johannes G. Westerhof  20 mei 1987 

Jan H. Gelink 23 mei 2010 

Maria G. Bossink-Rikkink  24 mei 1980 
 

Heer, neem de doden op in Uw paradijs 
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AGENDA 4 t/m 24 mei 2019 
 

6 mei  20.00 uur  themakoor 

7 mei  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

8 mei  09.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

  14.30-15.30 uur 1e H. Communievoorbereiding  

(in de kerk) 

13 mei  20.00 uur  themakoor 

14 mei  19.00 20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor    

15 mei  9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.30-15.30 uur kindermiddag 1e H. Communie 

20 mei  20.00 uur  themakoor    

21 mei  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

22 mei  9.30-11.30 uur secretariaat  

  14.00-17.00 uur soos 

 

Soosmiddag 

Op woensdag 8 en 22 mei is er soos van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Open eettafel mei/juni 2019 

Op  dinsdag 21 mei vrijdag 7 juni is in de Mare de open eettafel. Aanvang 

12.00 uur.  

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij 

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 
 

Afscheid pastor Leo Ros 

Zaterdagavond 4 mei aanstaande zal pastor Leo Ros tijdens de viering 

afscheid nemen van de parochianen van onze geloofsgemeenschap in 

Noord-Deurningen. Hij zal dan voor de laatste keer voorgaan in de viering. 

Aansluitend aan de viering is er in het parochiecentrum voor iedereen 

gelegenheid om pastor Ros te bedanken onder het genot van een kopje 
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koffie. We nodigen u allen dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te 

zijn. 

Locatieraad en pastoraatgroep 
 

Nieuws van de locatieraad 

Na zich 10 jaar te hebben ingezet voor de locatieraad, waarvan geruime tijd 

in de rol als voorzitter, legt Alwie Niehoff zijn taken neer. We hebben op 

een prettige manier met Alwie samengewerkt, zijn visie en inzet hebben 

onze locatie goed gedaan. Hiervoor willen we Alwie dan ook hartelijk 

danken. Tijdens zijn laatste locatieraad vergadering zullen we op gepaste 

wijze afscheid van Alwie nemen. Waar een voorzitter vertrekt, is natuurlijk 

ook een nieuwe nodig. Deze is gevonden in de persoon van Jos Ter Duis. 

Jos zal voor de komende jaren het aanspreekpunt voor onze locatie zijn. En 

we zijn erg blij dat hij deze taak op zich wil nemen. We wensen Jos alvast 

veel succes met zijn nieuwe functie.  

 

Casino voor vormelingen 2018-2019 

Vrijdagavond 24 mei om 19.00 u. a.s. zijn het parochiecentrum en een deel 

van de Plechelmuskerk in De Lutte in gebruik door het jongerenpastoraat. 

De vormelingen van heel Lumen Christi zijn uitgenodigd voor een 

gezellige, grappige, leerzame en spannende avond over gokken. Dit is een 

van de verleidingen die de jongeren op weg naar hun volwassenheid zullen 

tegenkomen. Ouders moeten hun kinderen verder loslaten; en nu maar 

hopen dat hun kinderen de juiste keuzes zullen maken. 

Tijdens deze avond komen de verleidingen voorbij die nu eenmaal in de 

maatschappij verborgen zitten. En gaan we met z’n allen een gokje wagen 

in een zeer eenvoudig opgezet casinospel. Hoe is het om te winnen en hoe 

om te verliezen? Wat zijn er nog meer voor verleidingen? Kan het gesprek 

op gang komen over wat wijs is? Vormelingen 2018-2019 zijn van harte 

welkom en de ouders mogen best blijven! Opgave graag voor 21 mei op 

onderstaand e-mailadres. Informatie hierover wordt o.a. verspreid via de 

vormselwerkgroep. Wilt u iets meer weten bel of e-mail gerust: 

ans.telintelo@lumenchristi.nl  - 06 30958689.  

mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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Mariakapellendag 2019 

Op de laatste zondag in mei ( 26 mei:) wordt voor de 

twaalfde keer onze jaarlijkse  Mariakapellendag 

gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.   

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten 

georganiseerd.  

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:  
  

Rossum: (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een  

viering gehouden. Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.   

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder  

begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentewegge.  

 

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het 

Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. 

De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen 

mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes 

opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers. 

 

Markelo: (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo  

“De Hulpe” voor een oecumenische viering. Er zal worden gezongen door 

het MARKELO’S  KERKKOOR . Er zijn gebeden en een korte bezinning. 

Ook de fanfare verleent haar medewerking.  Na de viering is er een hapje en 

een drankje. 

In Enter (119)  is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de 

Vries voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats 

vinden bij de kapel. Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie 

van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een 

bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.  

 

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!! 

 

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het 

boek: Landkruisen en kapellen in Twente. 
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Cursus Voluit leven voor Mantelzorgers!   

 

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert een cursus 

‘Voluit leven voor mantelzorgers!’ 

 

Waar gaat deze cursus over?  

  

De cursus Voluit leven is bedoeld voor mantelzorgers die zich niet meer 

willen laten belemmeren door gevoelens als lichte angst, spanning, 

somberheid, vermoeidheid, pijn en onzekerheid. In de cursus onderzoek je 

hoe je omgaat met dit soort gevoelens en hoe je het verzet tegen dit 

psychische leed kunt loslaten (‘acceptatie’). Bewustwording speelt hierin 

een belangrijke rol.  

 

Door bewuster in het hier en nu te leven, wordt geleerd om allerlei 

‘oordelen’ (strenge regels etc.) sneller op te merken en los te laten. Veel 

mantelzorgers blijken erg hoge eisen te stellen aan zichzelf. Vaak cijferen 

ze zichzelf weg voor de ander. In de cursus leer je wat voor jou belangrijk is 

in het leven en onderzoek je je eigen waarden en normen. 

Wanneer, waar en hoe vaak?  

 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur (wekelijks of 2 

wekelijks) en start in juni 2019, in Ootmarsum. Je krijgt bij deze cursus een 

cursusmap met korte teksten en opdrachten die je helpen om het geleerde in 

de praktijk toe te passen.  Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 

De cursus is gebaseerd op het boek Voluit leven van Ernst Bohlmeijer en 

Monique Hulsbergen en wordt gegeven i.s.m. GGNet Preventie.  

 

Wil je meer weten of je aanmelden? Opgeven kan voor 1 juni a.s. 

  

Bel of mail ons 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. 

 

 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
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Musical Paulus 

zondag 2 juni, 14.00 uur, Kulturhus Denekamp  

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 vertelt overal 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 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Pastorpraat: 

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag………….. 

 

Beste mensen, we kennen allemaal wel de schaapherder, iemand waar de 

kudde op terug kan vallen, waar je op kunt vertrouwen.                                                                                                                                             

Jezus is zo’n herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 

Met Pasen hebben we dat mogen vieren.                                                                                                                                                               

Hij heeft ook gezegd : “Ik ken de mijnen “. En dat mogen wij ook op 

onszelf toepassen.  Hij kent ons met onze diepste levensvragen, Hij kent ons 

met ons verdriet en onze vreugde en Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Maar 

willen wij mensen Hem nog wel kennen als goede Herder ? Ik denk, dat we 

het begrip “goede herder “  niet als uit de tijd mogen beschouwen. Jezus 

heeft blijk gegeven van een onverwoestbaar vertrouwen in de positieve 

krachten die in elk mens verborgen zijn, wie je ook bent.         

Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil die kracht naar boven halen, zodat 

wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder kunnen zijn.                                                                                                                                    

Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat de Opstanding van Jezus 

handen en voeten krijgt . Opstanding gebeurt overal, waar we de dood 

tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar dienen we opstanding te preken 

of beter in opstand te komen en mensen nieuw leven brengen. Aan hen 

leven brengen betekent :  De Opstanding van Jezus zichtbaar maken door 

daadwerkelijk onrecht te bestrijden of te voorkomen.                                                                                                                                     

Het is nog geen Pinksteren, de voltooiing is er bij lange na nog niet. 

Pinksteren is een gave van God; aan ons de opgave de voltooiing naderbij te 

brengen: In zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder zijn. 

 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis                                                                                                                                                     
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12  website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

Email: l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een 

pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 0541-351498 of bij het 

secretariaat van Lumen Christi  dat elke werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, 

telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen thuis bezoekt. 

Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de ziekenbezoekgroep bezocht te 

worden dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 

uur tel. 0541-353551). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk  

3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan  te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

Kerkradio/kerktelevisie 

Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur 

 tel. :  0541-35 35 51 fax: 0541-35 63 80  

 email :  secretariaat@lumenchristi.nl 

 website : www.lumenchristi.nl 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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