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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 7 

25 mei  t/m 14 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

AN MOEDER MARIA 

 
Moeder Maria, ik wil Oe wat vroagn 

naams alle moeders van dizze tied: 

zee doot zoo eer best 

de keender good veur te goan, 

mär ’t vertrouwn in de toekoomst  

dat bint zee mangs kwiet. 

 

Moeder Maria, Ie könt dat begriepn; 

’t moederschap is ’n woonder 

Al valt ’t mangs nig met, 

De weerld lik zoo duuster, 

De leu bint onzeker. 

Wat breg oons de toekoomst? 

Gin meansche dee ’t wet. 

 

Moeder Maria, 

op Oe köw oons verloatn, 

‘k vroag Oe: 

 goa Ie noast de moeders stoan, 

 

Dan könt ze ’t wear an; 

Zee kriegt wear vertrouwn 

En dan zal’t met eer keender 

Warèèmpel wa goan! 

 

Gerarda 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 7 juni 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 

 

I. Schraven, pastoraal werkster (catechese) 

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel:  06-22924657 

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 

 

AvdW 

 

 

mailto:noorddeurningen@lumenchristi.nl
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:jbentert@gmail.com
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 25 t/m 31 mei 2019  
                     
Zaterdag   Geen viering 
25 mei 
 
Zondag 09.00 uur Communieviering    
26 mei    M.m.v. Themakoor 
 

Eef Stevelink, Gerard Brookhuis, ouders 
Krabbe-Hassink en Bernard Krabbe, Truus 
Veldscholten-Notkamp, Johanna Bekhuis-van 
Braam, Gerrit Niehoff, Mien Olde Dubbelink, 
overleden familie Wessels-Klein Ikink, 
Bernard Veldscholten, Annelies Veldscholten-
Blokhuis, Bennie Meinders en overleden 
ouders, ouders Loman-Steggink, ouders 
Brookhuis-Weernink, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Johan ten Brink. 

 
Woensdag 19.30 uur Eucharistieviering ( Hemelvaartviering ) 
29 mei    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis 

Ouders Tijman-Wolbert, ouders Lubbers-
Brouwer en familie, ouders Hulsbeek-
Schaépers en familie, Johan Koldemeule en 
Geertruida Veldscholten, ouders 
Veldscholten-Nijhuis en Bernard. 

 
Donderdag   Hoogfeest Hemelvaart Geen viering 
30 mei    
 
Misdienaars 29 mei 
Woensdag 19.30 uur: Lisa Tijans en Stan Bodde 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
Necrologie: 
 

Hendrikus Keizer  25 mei 1977 

Gerardus B. Horsthuis 25 mei 1993 

Bernardus H. Meinders 26 mei 2011 

Franciscus H. Bodde  27 mei 1977 
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Gerhardus J. Wigger  27 mei 1986 

Euphemia B. Weernink-Wolkotte  28 mei 1966 

Bernardus J. H. Albers  28 mei 1973 

Aloijsius P.J. Tijink 28 mei 1995 

Aleida A.M. Veldscholten-Blokhuis 28 mei 2014 

Hermanus G. Rosens 28 mei 2015 

Gerardus J. Wolters 29 mei 2008 

Gezina J. Goossink-Hövels  31 mei 1977 

Johannes G. Kuiper 31 mei 1997 

 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 1 t/m 7 juni 2019   
                   

Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering    

1 juni  M.m.v. Jeugdkoor Kisi 

Pastor T. Munsterhuis  

 Jaargedachtenis Annelies Veldscholten-

Blokhuis, Bernard Veldscholten, familie 

Tijhuis en familie Haarhuis. 

 

Zondag   Geen viering 

2 juni 

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

6 juni      t.i.v. de gezinnen 

     Aansluitend koffie drinken 

Misdienaars 1 juni  

Zaterdag 19.30 uur: Thijs en Rosan Bodde 

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 

Bernardus H. ten Brink 01 jun 1970 

Bernardus F.A. Goossink 02 jun 1994 

Herman J. Bonnes  03 jun 1982 

Gezina J. M. Wispel-Hanstede  05 jun 1980 

Johanna Kamphuis  07 jun 1982 

Geertruida Gelink-Kuipers        07 jun 1996 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 8 t/m 14 juni 2019 
 
Zaterdag 18.00 uur Gezamenlijke Pinksterviering  
8 juni    in Denekamp m.m.v. het St. Nicolaaskoor 
Pastoresteam Lumen Christi  

 
Zondag       09.00 uur Hoogfeest van Pinksteren 
9 juni   Communieviering 
   M.m.v. St. Jozefkoor 
    

 Mien Olde Dubbelink, overleden familie 
Johannink, ouders Tijman-Wolbert, ouders 
Brookhuis-Weernink, Gerhard Lukens, 
Bernard Veldscholten, Annelies Veldscholten-
Blokhuis, Johan Meijer, intenties aangedragen 
vanuit de Schotbrookkapel, Bernard en Marie 
Demmer-Zwiep en Johannes Tijman, ouders 
van Bentem-Bos en familie, pastoor Misdorp, 
Dora Jansman, ouders Niehoff-Engelbertink, 
ouders Schiphorst-Schulte en Thea en Agnes, 
familie Tijhuis en familie Haarhuis. 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
13 juni   t.i.v. de gezinnen 
    

1e Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
2e Collecte: Week Nederlandse missionarissen 
 
Necrologie:    

Maria G. Ensink  10 jun 1986 

Maria A.G. Meinders-Rolfers  10 jun 1988 

Bennie J. Sijtsma  11 jun 1984 

Tim Bruns 11 jun 1991 

Gerard Groeneveld      11 jun 1998 

Nicolaas Woijtisiak  12 jun 1963 

Gerard J. Schiphorst 12 jun 2015 

Antonius A. Bulter  13 jun 1984 

Joseph J. Braakhuis 14 jun 2014 
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AGENDA 25 mei t/m 14 juni 2019 

 

27 mei  20.00 uur  themakoor 

28 mei  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

29 mei  09.30-11.30 uur secretariaat 

3 juni  20.00 uur  themakoor 

4 juni  19.00 20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor    

5 juni  9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos  

6 juni  na de viering  koffie drinken 

11 juni  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

12 juni  9.30-11.30 uur secretariaat  

   

Soosmiddag 

Op woensdag 5 juni is er soos van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Open eettafel juni 2019 

Op  dinsdag 18 juni wordt u in de gelegenheid gesteld om in de Mare deel te 

nemen aan de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.  

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

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 

 

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.  
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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 

 

Op adem komen – 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 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
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Uitnodiging 

Beste parochianen, 

Op zondag 26 mei a.s. is de 

Mariakapellendag. Vanaf 10.30 uur 

zal er bij de Maria Cloese aan de 

Johanninksweg door ons Themakoor 

een aantal Marialiederen ten gehore 

gebracht worden met tussentijds een 

korte pauze en is er nog een 

verrassing voor groot en klein. Het 

zal fijn zijn wanneer u ook even uw 

belangstelling komt tonen.  

Om 11.30 uur worden er bij de Mariakapel Schotbrook ook mooie Maria 

liederen gezongen door het st. Jozefkoor. Tot dan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Noabers van de Maria Cloese 

Huis van Spiritualiteit 

Maandagavond 27 mei kijken we samen de  indrukwekkende film ‘The 

Railway Man’. In deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als Eric 

Lomax, een Britse legerofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij 

werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts 

ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, 

die inmiddels getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de 

Japanse vertaler, die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling, 

nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man, die 

nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren. 
Het verhaal neemt ons mee naar het thema ‘vergeving’. Een woord waarvan wij 

geleerd hebben, dat het van wezenlijk belang is, waarvan we hopen, dat we het 

krijgen als we fouten hebben gemaakt. Maar zo moeilijk in de praktijk te brengen, 

als iemand anders ons iets heeft aangedaan. Na het kijken van de film is er 

gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek 

wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann. 
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Wanneer: maandag 27 mei 2019 

Aanvang 19.00 uur 

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee11 Denekamp 

Kosten:  € 7,50  

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551 

www.parochielumenchristi.nl 

 

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 

Feestelijke viering 1e Heilige Communie 

Op zondag 16 juni om 11 uur mogen wij onze Eerste Heilige Communie 

ontvangen. We nodigen jullie van harte uit om deze viering samen met ons 

te vieren. Hopelijk tot dan! 

 

Met feestelijke groeten, 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
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Anouk Peters, Dirk Lohuis, Luuk Meijer, Tigo Koopman, Emma Bodde, 

Lars Dobbelhoff, Jurrian Lukens, Cato Oude Hendrikman, Anna Tijans, 

Jinte Kamphuis, Jolien Bulter, Lotte Oude Griep, Pim Fox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 juni 2019: Kloosterweekend voor iedereen van 18-80 jaar,  

bij de zusters Franciscanessen in Denekamp  

In het klooster van de zusters Franciscanessen van Denekamp, wordt van 

vrijdagavond 21 juni vanaf 19.00 u. tot zaterdagavond 22 juni tot 19.00 u. 

een kloosterweekend georganiseerd. Het is bedoeld voor mensen die op 

zoek zijn naar zingeving: samen met anderen, op een prachtige, unieke 

locatie in het groen, op ontdekkingstocht naar bewustwording.  

Het programma zal bestaan uit o.a. kennismaking met elkaar, creatieve 

workshops, momenten van stilte en bezinning, en ontmoetingen met de 

zusters. Het maximale aantal deelnemers is 15 personen.  

24 uur in het klooster: een bijzondere ervaring voor wie even de alledaagse 

drukte wil loslaten en wil ervaren waar het in het leven werkelijk om gaat. 

De kosten zijn € 125,- . Voor opgave en meer informatie: Caroline Bosgoed, 

cbosgoed@hetnet.nl 

Locatie:  Klooster zusters Franciscanessen 

               St. Nicolaasstichting, Huize Elisabeth 

               Gravenallee 11,   7591 PE  Denekamp 

Werkgroep Kloosterweekend: zuster Christella, zuster Reinalda, Mariet 

Bruns, Daniel Geers en Caroline Bosgoed 

mailto:cbosgoed@hetnet.nl
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Jongerenpastoraat 

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.   
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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. 

Kerkfotografie 

Enige tijd geleden is Diana Nieuwold in onze kerk geweest.  

Diana is amateurfotograaf en heeft het maken van foto’s van kerken tot haar 

hobby gemaakt. Op haar website www.kerkfotografie.nl zijn inmiddels 

foto’s van wel 730 kerken te vinden. Waaronder nu dus ook van de H. Jozef 

kerk in Noord Deurningen.  

Een bezoekje aan deze website is zeker de moeite waard; u vindt daar ook 

foto’s van andere kerken uit de parochie Lumen Christi. 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
http://www.kerkfotografie.nl/
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Actie: Communicanten bidden voor Communicanten 

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen ontwikkelt laagdrempelige 

activiteiten en eigentijdse materialen om met kinderen, in parochies of thuis, 

te bidden voor kinderen die het moeilijk hebben. Daarnaast zijn er andere 

gebedsacties, zoals ‘Communicanten bidden voor Communicanten’ die ook 

dit jaar wordt gehouden.  

“Sinds de start van deze actie in 2012 hebben al ruim 15.000 

communicanten in Nederland met elkaar een ketting van gebed gevormd. 

Heel eenvoudig: door samen als communiegroep één Weesgegroet te bidden 

voor andere communicanten in Nederland,” aldus de organisatie. 

“Deelname vraagt géén lokale organisatie, gevraagd wordt slechts om met 

uw communicanten samen één Weesgegroet te bidden voor de andere 

communicanten in ons land, bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding, de 

Presentatieviering of de Eerste Communieviering.”  

Op de website wordt op een landkaart bijgehouden vanuit welke plaatsen 

communicanten deelnemen.  

Ook zijn er materialen gratis te downloaden, zoals een mooie gebedskaart 

met het Weesgegroet. Parochies kunnen zich aanmelden op: 

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.  

Vanwege haar 10-jarig jubileum biedt Stichting Kinderen bidden voor 

Kinderen aan alle communicanten van deelnemende parochies een kleurige 

felicitatiekaart aan. 

Op de kinderpagina van de website van Kinderen bidden voor Kinderen is 

het online ‘Verteltheater Tijd voor Jezus’ te vinden. Dit is zeer geschikt 

voor gebruik tijdens de Veertigdagentijd en Pasen, zo meldt de organisatie. 

Kinderen kunnen hier kijken én luisteren naar vertellingen over het leven 

van Jezus, vanaf zijn Menswording t/m zijn Verrijzenis. De twaalf verhalen 

en bijbehorende illustraties zijn ook te downloaden voor offline gebruik. 

Een andere activiteit van Kinderen bidden voor Kinderen is het maken en 

verspreiden van Kerstkaarten voor kinderen die tijdens Kerstmis in het 

ziekenhuis moeten blijven. Ook in 2018 hebben kinderen hier weer aan 

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
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meegedaan. Er werden prachtige kaarten gestuurd uit onder andere 

Hellevoetsluis, Veenendaal, Eindhoven en Montfoort. In de Advent 2019 

kunnen kinderen opnieuw hieraan meedoen. Tevens worden bidvriendjes 

gezocht voor ernstig zieke kinderen, kijk op: 

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl 

Bidvriendjes en bidvriendinnetjes gezocht! 
 

 

Het zou heel fijn zijn als er, zodra een ziek kind bij ons aangemeld wordt op 

de pagina Bid voor een kind, snel met kinderen gebeden wordt. Daarvoor 

zijn wij op zoek naar bidvriendjes of bidvriendinnetjes. We hopen dat er 

Communiegroepen zijn die zich hiervoor willen aanmelden. 

 

Mail voor informatie en/of aanmelding naar: 

bidvriendje@kinderenbiddenvoorkinderen.nl 

                  

 

  

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=bidvooreenkind
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=bidvriendjes
mailto:bidvriendje@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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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 geboren en 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 volwassen levens stilstaan en 

ademhalen. Pasen heeft ons herinnerd 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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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 
Telefoon 06-30 14 55 12  NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christiwebsite: 

www.caritaslumenchristi.nl 

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, ook in het geval van 

overlijden, 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 

Voor informatie over de kerkradio 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/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/

