
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 7 

 

25 mei t/m 15 juni 2019 

 

Goede God, 

Uw zoon heeft bij zijn Hemelvaart beloofd een helper te zenden. 

Hij laat ons niet als wezen achter dat heeft Hij toegezegd. 

Laat ons, zo vragen wij, merken dat Uw Geest aanwezig is, 

dat Hij ons inspireert tot liefde en rechtvaardigheid. 

Wij hebben dat zó nodig om het gebod “ Hebt elkander lief” dat Uw Zoon 

ons gegeven heeft uit te voeren. 

Dit vragen wij u op voorspraak van de moeder van onze Heer Jezus 

Christus, Maria. 

 

                    

       
 

 



 
-2- 

 

Zesde zondag van Pasen  

zaterdag 18.00 uur: Maria/Communieviering, p.w. L. Ros (dameskoor) 

25 mei  na de viering is er gelegenheid om afscheid te 

nemen van pastor Ros  

zondag 10.30 uur:  Gezinsviering, p. J. Huisman  

26 mei  (jeugdkoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

28 mei  

 

 

                              HOOGFEEST VAN  HEMELVAART 

 

donderdag 10.30 uur: Eucharistieviering,  

 30 mei    p. Th. Munsterhuis (herenkoor) 
           

Hemelvaartsdag 

Hoe moeten we Hemelvaartsdag beleven 

Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken 

Het kan ons toch geen vreugde schenken 

Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven? 

 

Maar toch mogen wij blij zijn 

Want Jezus is thuis gehaald 

Zoals in de Bijbel is verhaald 

Hij mag weer bij Zijn Vader zijn. 

  

Hij zit nu aan Gods rechter hand  Hemelvaartsdag, toch een feestdag 

Vader, Zoon en Heilige Geest   Een groot wonder is geschied 

Dank voor al wat is geweest   Begrijpen kunnen we het niet 

En blijf met ons verwant.   Maar gedenken het met diep ontzag. 

                                                                                                                       Fedde Nicolai 

 

 

Zevende zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

  2 juni   (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

  4 juni  na de viering is er koffie drinken in het PC 
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Hoogfeest van Pinksteren 

zaterdag 18.00 uur: Gezamenlijke Pinksterviering in de tuin van de 

  8 juni    pastorie,  (bij slecht weer in de kerk)  

   pastorale team (St. Nicolaaskoor met samenzang)  

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

  9 juni   (St. Nicolaaskoor zingt ‘Missa Lumen Christi’ 

  van H. Dissel)     

maandag 10.30 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

10 juni  (dameskoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

11 juni   

 

Gedoopt: Jorn Broenink, Anjerstraat 25 

 Finn Mensink, Kafmolen 8    

Getrouwd: Hanneke en Niek Groener-Kamphuis op Heghuis 

 Ellenweg 2 

Overleden: 13 mei, Leny Kuipers-Kokkeler, 94 jaar, Gerardus Majella 

 14 mei, Grada Nijmeijer-Wargers, 93 jaar, Gerardus Majella

 18 mei, Frans Luft, 81 jaar, de Alerdink 3 

 

 

 

 

         

Agenda en vergaderingen 

woensdag 29 mei  20.00 uur: Pastoraatgroep 

dinsdag    4 juni  19.00 uur:  Locatieraad 

woensdag 11 juni  19.00 uur:  Kerkbestuur 

donderdag  13 juni  20.00 uur: Doopvoorbereiding  

 

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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Openluchtviering Lumen Christi Pinksteren  

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 

 

 

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 ook 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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De wereld van de luchtvaart  
Het onderwerp 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? 

André Kuipers kan er gepassioneerd over vertellen. Kortom een boeiende 

zaak. Op 11 mei om 9.45 uur 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 hangars 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 Boeing 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 uur 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 uur 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.   

 

 

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 verwonderd. De zomer duurt niet zo lang meer en met 
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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 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.    

          Met vriendelijke groet, pastor Ingrid Schraven 
 

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 

    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 km.) 

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur 

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in 

Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis 

Kosten: € 7,50 (inclusief ontbijt) 
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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. 
  
 

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 uur tot zaterdagavond 22 juni tot 19.00 

uur 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:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
mailto:cbosgoed@hetnet.nl


 
-8- 

Verhuizen? 

We zullen in verband met de wet op privacy niet meer automatisch uw 

verhuizing door krijgen via de Stichting Interkerkelijke Leden-

administratie (Sila). Vandaar dat we u vragen, mocht u gaan verhuizen, de 

onderstaande coupon in te vullen en op te sturen/af te geven naar/aan 

Administratie van de H. Nicolaas, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

 

  

Verhuiscoupon 

Help onze parochie- 

administratie. Geef uw  

verhuizing tijdig door met  

deze coupon. (Post hem in de 

brievenbus van de parochie.) 

U kunt ook op een 

verhuisbericht van de TNT 

“RK-parochie” aankruisen. 

 

 

 

Laat je kennen! 

 

Verhuiscoupon voor de Parochie 

Naam/voornaam: ……………………………………………… m/v 

Geb. datum: ………………………………………………………..  

Huidig adres: ……………………………………………………… 

Postcode/plaats: …………………………………………………… 

Verhuisdatum: …………………………………………………..… 

Nieuw adres: ………………………………………………………. 

Postcode/plaats ……………………………………………………. 

Gezinsleden: geboortedatum: 

…………………………………… …………………………… m/v 

…………………………………… …………………………… m/v 

…………………………………… …………………………… m/v 

…………………………………… …………………………… m/v 

…………………………………… …………………………… m/v 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/be/5f/e1/be5fe112d293f62dfba612061652cdac.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/mddigitaal/kaartjes-en-plaatjes-verhuizing/&docid=01KBU1eDHt8aXM&tbnid=e63y1LJwz7z1tM:&vet=1&w=414&h=414&bih=672&biw=1344&q=verhuizen plaatjes&ved=0ahUKEwiRpbCK0cvSAhWGthoKHWEoBjQ4yAEQMwgTKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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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 
 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn en 

de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis wensen te 

ontvangen kunnen contact opnemen met  351332. 
 

Ziekenbezoekgroep  

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 bel dan met   351332.  
 

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). 
 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  
 

Pastorale hulp 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, er als geen van 

de pastores op eigen nummer bereikbaar is,  06-57940901. 

Dit nummer is bereikbaar van 08.00-20.00 uur, niet voor het melden van 

uitvaarten. 
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Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 

 06-34361691; website:  www.caritaslumenchristi.nl  

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

Banknr. NL91 RABO 0110 7797 89  

t.n.v. RK Parochiële Caritasinstelling Lumen Christi 

 

 
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 

 

 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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 dinsdagmorgen 

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 25 mei 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Truus Blokhuis-

Groener en fam.; ouders Groener-Bolscher en Jan; Jan Schiphorst; Frans 

Berning en fam.; Bertus Nijhuis; overl. leden van het collectantencollege. 
 

zondag 26 mei 10.30 uur: Herman en Hans de Lange; fam. Keizer-Bartels; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders Wolbert-Beuvink; Theo Post; Jan 

Stavleu; Annelies Veldscholten-Benneker; Suze Rikkink-Broekhuis en 

fam.; Jos Oude Griep; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch en fam.; 

ouders Derkman-Remerink; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Karel 

Hofstee; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Jos en Martijn Bulter. 
 

dinsdag 28 mei 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink. 
 

donderdag 30 mei 10.30 uur: Hennie Zanderink en fam.; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; fam. Meijer-Oortman. 
 

zondag 2 juni 10.30 uur: echtpaar Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en 

fam.; ouders Wiefferink-Mollink; Theo Post; ouders Olde Dubbelink-ten 

Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Hennie en Riek Benneker-

Bodde; ouders Laarhuis-ten Barge; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; 

Siny en Bertus Blokhuis; Anny, Corry en overleden broers Oude Elferink; 

echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders Derkman-Remerink; ouders Oude 

Elferink-Kip; fam. Nijhuis-Tasche; ouders Derkman-Pikkemaat en fam.; 

Truus Blokhuis-Groener en fam.; Truus Meenhuis-Damhuis. 
 

dinsdag 4 juni 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Jan Sauer; 

Gerrit Oude Egbrink en Anja. 
  

zaterdag 8 juni 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Adelheid Eshuis-Oude 

Ophuis. Verder voor: Gerard Heerink en fam.; Hennie Zanderink en fam.; 

Henk Nijboer; Toon Nijhuis; ouders Mollink-Kuipers en fam.; ouders 

Derkman-Remerink en fam.; fam. Oude Elferink-Herens; echtpaar 

Steunebrink-Rolink. 
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zondag 9 juni 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Adelheid Eshuis-Oude 

Ophuis. Verder voor: Hendrik en Truus Scholten-Derkman; ouders 

Rutenfrans Gerard en Wilma; Theo Post; ouders Sombekke-Mensink; 

Gerard Remerink en Marianne Damhuis-Remerink; fam. Keizer-Bartels; 

fam. Ottenhof-Groener; echtpaar Hemme-Gortemaker; Toon Nijhuis; 

echtpaar Schellings-Veldhuis; ouders Bloemen-Heuvels; Frans Prinsen; 

Gerard en Marietje Groeneveld-Schiphorst; Jan Stavleu; vader en moeder 

Derkman-Remerink; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; Hendrik 

Wiefferink; ouders Blokhuis-Ribbert en Alfons; Annie Oude Elferink-

Grashof en fam.; Frans Berning en fam.; Annelies Veldscholten-Benneker; 

Hennie en Riek Benneker-Bodde; ouders Groener-Bolscher en Jan; ouders 

Nolten-Meijners; Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; ouders Meijer-Hassink 

en Maria; Theo Meijer; Gerard en Cobie Meijer-Eliesen; Toon Berning; 

ouders Tijhuis-Nijmeijer; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Ans Bekhuis-

Engelbertink en fam.; Henk en Cees Thijssen; Herman Spekhorst; ouders 

Scholte Lubberink-Borggreve en fam.; ouders Niehoff-Leliefeld en fam. 
 

maandag 10 juni 10.30 uur: Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders 

Derkman-Remerink; Jan Stavleu; zr. Emily Kamps; Ans v. Oostveen.    

 

dinsdag 11 juni 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens. 
 

 

 

 

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 5 juni 

 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

