
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 6 

 

4 t/m 24 mei 2019 

 

Goede God, 

wij danken U voor uw levend Woord, de verrezen Heer. 

Hij trekt met ons mee, 

Hij wijst ons de weg,  

en leert ons voor elkaar als een herder te zijn. 

Wij bidden U:  

dat wij ons open kunnen stellen,  

dat wij, samen met de heilige Geest,  

blijven getuigen van de goede boodschap van Hem, uw Zoon. Amen 
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Derde zondag van Pasen  

zaterdag 18.00 uur: Eucharistie, p. Th. Munsterhuis  

  4 mei  (dameskoor)  

 zondag 10.30 uur:  Eucharistie, p. Th. Munsterhuis  

  5 mei  (St. Georgiusbasiliekkoor uit Almelo) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistie, p. Th. Munsterhuis, 

  7 mei      na de viering is er koffie drinken in het PC 

  14.30 uur: Ouderenviering, p.w. I. Schraven (dameskoor)  

 

Vierde zondag van Pasen 

zaterdag 18.00 uur:  Woordviering, p.v. 

11 mei  (dameskoor) 

zondag 10.30 uur: Eucharistie, p. P. Kuiper 

12 mei  (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistie, p. Th. Munsterhuis 

14 mei  

vrijdag 12.30 uur: Huwelijksviering van Niek Groener en  

     Hanneke Kamphuis op Heghuis 

 

Vijfde zondag van Pasen 

zaterdag 18.00 uur:  Woordviering, p.v. (dameskoor) 

18 mei   
zondag 09.00 uur: Eucharistie, waarin kinderen 

19 mei  van de Alexander- en 

  Veldkampschool hun  

  eerste H. Communie doen,  

  p. Th. Munsterhuis  

 11.00 uur: Eucharistie, waarin 

  kinderen van de 

   Zevenster hun eerste  

   H. Communie doen, p. Th. Munsterhuis  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistie, p. Th. Munsterhuis 

21mei 

 

Overleden: 18 april Bennie Blokhuis, Knik 8, 84 jaar 

  18 april Jannie Lohuis, Ootmarsumsestraat 6, 74 jaar 
 

 

. 
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Afscheid  L.M. Ros  (pastoraal werker)  

Vanwege de pensionering van pastor Leo Ros eindigt zijn dienstverband in 

onze parochie op 1 juni 2019. De zending van de Bisschop loopt dan 

namelijk ten einde. Op zijn verzoek is er gekozen voor een bescheiden 

afscheid in al onze zeven geloofsgemeenschappen. Dat zal in mei 

plaatsvinden, na afloop van de afzonderlijke vieringen waar hij dan de 

laatste keer voorgaat. Dat betreft de volgende data:   

4 mei 19.30 uur  - H. Jozef, Noord Deurningen 

5 mei 09.00 uur  - HH. Simon en Judas, Tilligte 

12 mei 09.00 uur  - HH. Simon en Judas, Ootmarsum 

18 mei 19.30 uur  - HH. Simon en Judas, Lattrop 

19 mei 09.00 uur  - O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Beuningen 

25 mei 18.00 uur  - H. Nicolaas, Denekamp 

26 mei 09.00 uur  - H. Plechelmus, De Lutte  

Het Parochiebestuur nodigt u van harte uit voor dit afscheid, in een van 

onze kerken.    

 

Koninklijke onderscheiding voor Riky Morsink 

Zeker niet op de voorgrond tredend maar altijd actief en dan vooral voor 

“de ander”. Zo kennen we Riky Morsink-Kamphuis ook in de geloofs-

gemeenschap St. Nicolaas Denekamp. 

Op allerlei gebieden binnen onze parochie heeft zij haar sporen verdiend. 

In de jaren ’70 zagen we haar onder meer als lid van het kerkbestuur. Maar 

daar bleef het niet bij. Zij heeft zich ook ingezet voor de werkgroepen 

gebedsdiensten, ouderen-bezoek, symbolisch bloemschikken, heeft zieken-

communie rondgebracht en was daarnaast lectrice. In Gerardus Majella 

verzorgde zij talloze gebedsdiensten. 

Agenda en vergaderingen 

maandag  15 april 20.00 uur: Werkgroep 1
e
 communie  

donderdag   9 mei  20.00 uur: Doopvoorbereiding 

    20.00 uur: Werkgroep andersoortige vieringen 

dinsdag  14 mei  19.00 uur: Kerkbestuur  

woensdag 15 mei  20.00 uur: Parochieel Liturgisch Beraad 

dinsdag  21 mei  20.00 uur: Kerkbestuur/Locatieraden/Pastoraatgroepen 

woensdag  22 mei  20.00 uur: Werkgroep Communieviering 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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Deze lange lijst van activiteiten maar vooral haar grote inzet al die jaren 

heeft er toe bijgedragen dat zij een Koninklijke onderscheiding in 

ontvangst mocht nemen. Wij als geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas 

Denekamp feliciteren haar graag van harte hiermee.  

Ze heeft het echt verdiend.  

 

Herdenking 4 mei 2019  

We staan op 4 mei stil bij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog slachtoffer geworden is van oorlogen en zinloos geweld. 

De officiële herdenking in de gemeente Dinkelland vindt plaats in 

Denekamp. Burgemeester Joosten legt namens de inwoners van 

Dinkelland een krans.  

Om 19.00 uur begint de herdenkingsplechtigheid met een stille tocht, deze 

start zoals gewoonlijk vanaf het Nicolaasplein. Tijdens de tocht leggen 

leden van de Scouting bloemen bij het Joods monument op het 

Nicolaasplein, het Joods monument in de Vledderstraat, op de graven van 

de vier Engelse geallieerden op de Hervormde Begraafplaats en op het graf 

van verzetsstrijder Havekes op de Rooms Katholieke Begraafplaats.  

De tocht eindigt bij het Vrijheidsmonument op het Herdenkingsplein. 

Hier vindt de kranslegging plaats. Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil en 

speelt harmonie De Eendracht het Wilhelmus.  

Zoals ieder jaar is er ook nu een vertegenwoordiging van Stadt Nordhorn 

aanwezig. Na de herdenkingsplechtigheid bent u van harte uitgenodigd in 

de hal van het gemeentehuis voor een kopje koffie/thee. 

 

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag in de St. Nicolaas 
De plechtige eucharistieviering van 10.30 uur zal op deze dag muzikaal 

worden omlijst door het St. Georgiusbasiliekkoor uit Almelo. 

Gezongen wordt de ‘Missa Brevis in G. K.V. 140’ van W.A. Mozart. 

De wisselende gezangen: acclamatie bij de voorbeden, offerandelied en 

communio hebben een zeer verrassend eigen karakter. 

Tot slot zal het “Alleluja” van G.F. Händel klinken. 

Het beloofd in alles een zeer feestelijke dankviering te worden. 

 

Het St. Nicolaaskoor  

U heeft misschien nog niet gemerkt maar sinds februari van dit jaar heeft 

het dames- en herenkoor van onze Geloofsgemeenschap één bestuur. 

Praktisch zal er nog niet veel veranderen zowel de dames als de heren 



 
-5- 

zullen hun repertoire blijven uitvoeren en daar waar gewenst gezamenlijk 

liturgische vieringen blijven omlijsten. 

Een natuurlijk toekomstgericht proces is hiermee in gang gezet waarmee 

onze Geloofsgemeenschap  kan worden gediend. 

 

Mariaviering in de meimaand 

Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert de Bezoekersgroep  voor ouderen (85+) 

van onze geloofsgemeenschap een middag, die begint met een woord- en 

communieviering in het teken van Maria. Voorganger is pastor Ingrid 

Schraven. Aanvang 14.30 uur. 

De parochianen van 85 jaar en ouder, die dat wensten, hebben hiervoor een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tevens zijn alle andere parochianen, 

die de viering in de kerk willen bijwonen, van harte welkom.  

Voor de genodigden zal na afloop van de viering in de kerk deze middag 

worden afgesloten met een gezellig samenzijn bij Restaurant Het Podium. 

Bezoekersgroep 85+ 

 

Casino voor vormelingen 2018-2019 

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

deel van de Plechelmuskerk in De Lutte in gebruik door het jongeren-

pastoraat. De vormelingen van heel Lumen Christi zijn uitgenodigd voor 

een leer-zame, gezellige, grappige 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 06 30958689, of e-mail 

gerust: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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SAM’S KLEDINGINZAMELINGSACTIE MENSEN IN NOOD 2019 

Sam’s Kledingactie helpt bij opbouw in Sulawsi. 

De inzamelingsactie in Denekamp van Sam's Kledingactie voor Mensen in 

Nood zal dit voorjaar weer plaatsvinden op zaterdag 11 mei aan de 

Stationsstraat bij schoenhandel Mensink, tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend voorjaar, in 

samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een 

nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat 

voor de eerste helft van 2019 naar een bijzonder project in Sulawesi.  

Dit land is in september 2018 getroffen door een tsunami. Meer dan 2.000 

mensen vonden de dood en meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd. 

U kunt nog bruikbare kleding en schoenen inleveren. Deze als het kan 

verpakt in plastic zakken. Sam’s kledingactie zamelt al meer dan 50 jaar 

kleding en schoenen in. De netto opbrengst komt telkens weer ten goede 

aan de goede doelen die ieder jaar opnieuw worden bepaalt. 

Voorgaande jaren was de actie altijd gepland in de maand april, maar is dit 

jaar verschoven naar de maand mei. 

Voor inlichtingen: T. Huttenhuis, tel. 0541-352329 

 

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 
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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                                                                                                                                                     

                       

 

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 

De aanvang is 19.00 uur in Huize Elisabeth, Gravenallee11, Denekamp en 

de kosten zijn  € 7,50.  

 

 

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 p. 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 
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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 om 19.30 uur in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 

Denekamp. De kosten bedragen € 7,50. 

Voor beide avonden kunt u zich opgeven bij: secretariaat@lumenchristi.nl 

of  : 0541-353551. www.parochielumenchristi.nl 

www.parochielumenchristi.nl 

 

 

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! 

 

 

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

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 5,00 

 

 

INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 

drie 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,  353551 
 

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  351332. 

U kunt het ook melden bij het secretariaat van Lumen Christi  353551.  

Beide secretariaten zijn elke werkdag tussen 09.00-11.30 uur bereikbaar. 

(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 
 

Ziekenzalving/ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving/ziekenzegening kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere 

werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur  353551). 
 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 

 

 

Pastoresteam:     

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53163563 - email t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

L. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3, 7622 HL  Borne  

tel.: 06-22689867 - email: l.ros@lumenchristi.nl   

 

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231, 7582 GS Losser 

tel: 06-30 95 86 89 - email: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.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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Het aanvragen van intenties 

De administratie is voor aanvragen van intenties alleen op de dinsdag-morgen 

geopend tussen 09.30-11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus 

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 

uur bellen met de administratie 351332. De kosten blijven ook dit jaar € 8,-. 

 

INTENTIES 

zaterdag 4 mei 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Gerda Oolderink-

Lentfert, Mietz Bloemen-Oude Elferink en Gunter Brouwer. Verder voor: 

ouders Morsink-Wiefferink en fam,; echtpaar Steunebrink-Rolink; Gerard 

Heerink en fam.; Jos Asma; Johan Baalhuis en fam,; Bertus Nijhuis. 
 

zondag 5 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Gerda Oolderink-

Lentfert, Mietz Bloemen-Oude Elferink en Gunter Brouwer. Verder voor: 

Herman en Hans de Lange; echtpaar Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en 

fam.; ouders Wiefferink-Mollink; Arnold IJsseldijk; ouders Bekker-Wolkotte; 

Theo Post; ouders Olde Dubbelink-ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en 

Walter; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; Hennie en Riek Benneker-

Bodde; ouders Laarhuis-ten Barge; Jos Oude Griep; ouders Derkman-

Remerink; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Anny, Corry en overleden 

broers Oude Elferink; Gerrit Damhuis. 
 

dinsdag 7 mei 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; fam. Sauer-

Asbreuk. 
 

zaterdag 11 mei 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Arnold IJsseldijk. 

Verder voor: echtpaar Steunebrink-Rolink; Truus Blokhuis-Groener en fam.; 

Jan Westerhof en fam.; ouders Schlepers en Theo; ouders Groener-Beernink 

en fam.; Antoon Groeneveld; Riky IJland-Vogelzang, Sandra en Barbara 

IJland; fam. Nijhuis-Tasche; Fons Mulders. 
 

zondag 12 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Arnold IJsseldijk. 

Verder voor: fam. Keizer-Bartels; echtpaar Hemme-Gortemaker; Henny en 

Riet van Lange-Oude Elberink; ouders Bloemen-Heuvels; José Groener-de 

Vries; ouders Oude Elferink-Kip; Theo Post; Jan Kleijssen; Bernard Eppink 

en fam; Jan Stavleu; vader en moeder Derkman-Remerink; Miny Pikkemaat-

Luttikhuis en John; ouders Bodde-Beene; Geertruida Beene; ouders Olde 

Daalhuis-Teggeler; Esther en Frederieke Boom; Rikie Berning-Nijmeijer en 

Monique; Frans Berning; Suze Aveskamp-Kuipers en ouders Aveskamp; 

Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; Jos Oude Griep; ouders Tijhuis-Nijmeijer; 

ouders Mollink-Kuipers; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Siny Kooiker-
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Kokkeler; Ans Bekhuis-Engelbertink en fam.; Henk en Cees Thijssen; Gerard 

Remerink en Marianne Damhuis-Remerink; Gerrit Leus; Antoon Peters; 

ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Jan van Mook; Hendrik en Truus Scholten-

Derkman; Annelies Veldscholten-Benneker; Herman en Hans de Lange; 

Hendrik Wiefferink; ouders Rutenfrans, Gerard en Wilma. 
 

dinsdag 14 mei 09.00 uur: fam. Nijhuis-Tasche; Jan Sauer; Corrie Oude 

Elferink. 
  

zaterdag 18 mei 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Frans Berning; 

fam. Oude Elferink-Herens. 
 

zondag 19 mei 09.00 en 11.00 uur:           
Gerrit Nijmeijer; opa Hennie Wolbert;         Geborgen  

Theo Post; echtpaar Hemme-Gortemaker;  

Toon Nijhuis; Jos Oude Griep; Bets en         zijn in 

Marie Brookhuis-Kooiker; Herman en  

Hans de Lange; Annie Oude Elferink-         Zijn hand 

Grashof en fam.; ouders Derkman-           

Remerink; Arnold IJsseldijk. 
  

dinsdag 21 mei 09.00 uur: An Sauer.  
   

 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

 0541-351332  

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (alléén voor de kerkbijdrage) 

 

Voor intenties alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 

 

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 15 mei 

 
 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

