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Vieringen en intenties 25 mei t/m 31 mei 2019. 
Zondag 25 mei 19.30 uur: 
  Communieviering. 
  Muzikale omlijsting. 
  Maud Zanderink, Maria  Hoonberg. 

Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 
 
Intenties: Mina Sanderink-Hazekamp, Jan Oude Ophuis, Johan Sanderink, 
Gait Olde Olthuis, Johan Koehorst, Hennie Steunebrink vd 
Denekamperstraat. 
 
Donderdag 30 mei 09.00 uur: 
  Hemelvaart. 
  Gebedsviering. 
 
 
Vieringen en intenties 1 juni t/m 7 juni 2019. 
Zondag 2 juni 09.00 uur: 
  Eerste H.Communie. 
  Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor Munsterhuis. 
  Themakoor. 
  Hanne Olde Dubbelink, Marieke Westerhof. 
  Collectant: H.Rolink. 
   
Intentie: oma Annie Evering, Benny Baalhuis. 
 
Tijdens de viering is de tweede collecte voor onderhoud van de kerk. 
 
 
Woensdag 5 juni 08.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Evi Oude Ophuis, Jet Kamphuis. 
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Vieringen en intenties 8 juni t/m 14 juni 2019. 
Zondag 9 juni 09.00 uur: 
  Pinksteren. 
  Communieviering. 
  Dames/herenkoor en themakoor. 
  Luuk Geers, Job Zanderink. 
  Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink. 
 
Intenties: Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis, Alwie Rikkink, pastoor van 
Burgsteden, fam. Van der Belt, Jan Zanderink, ouders Zanderink-Visschedijk, 
ouders Schopman-Aveskamp, ouders Steunebrink-van der Ham,  
Hennie en Alfons Steunebrink, ouders Sanderink-Hazekamp, ouders Keizer-
Scholten, Lide Smellink-Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis,  
ouders Engelbertink-Velthuis, echtpaar Grunder-Groeneveld, fam.Brookhuis-
Bloemen, Johan en Annie Harberink-Laarhuis, ouders Visschedijk-Tijhuis,                                                                                                          
Jacob Lucassen, fam.Koehorst-Berning en Johan Koehorst, Johan Sanderink. 
 
 
 
 
 
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag.  
Veel mensen trekken er dan op uit om te fietsen of te wandelen. 
Als locatieraad en pastoraatgroep hebben we het initiatief genomen om op 
Hemelvaart een andersoortige viering te houden in de kerk, als startpunt of 
rustpunt voor een fietstocht/ wandeltocht. Aanvang 09.00 uur. 
Na de viering serveren we koffie met een broodje.  
Iedereen is van harte welkom. 
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Hallo allemaal, 
Over een paar weken is het zover. Dan doen wij onze Eerste Heilige 
Communie en wel op 2 juni om 9.oo uur. Binnenkort zullen onze foto 
mobiles in de kerk hangen. Maar wie zijn wij?? Daarom willen wij ons aan u 
voorstellen. 

                                                                                                  
 

Mijn naam is Noek Oude Ophuis, ik mag graag buiten spelen bij huis. 
Ik ben van Evering, heet Matthijs en heb bijna met klootschieten de NK prijs. 

Ik heet Hanne en Kamphuis komt erbij, skeeleren maakt me blij. 
Hoi ik ben Wende Wagenvoort, die graag met volleybal scoort. 

Mijn naam is Jurre Mollink, voetbal is waar ik in uitblink. 
Marlot Gelhever dat ben ik, als ik paardrijd heb ik veel schik. 
Hallo ik ben Teun Kamphuis, op de voetbal voel ik me thuis. 

Ik ben Raomi Bloemen, als hobby ga ik scouting en tennis noemen. 
 
Wij zijn er helemaal klaar voor en hopen jullie allemaal te zien. Tot dan!! 
Groetjes van de communiekantjes. 
 
 
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 
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Wij gedenken: 
Johan Koehorst is geboren op 22 april 1933 op een boerderij van het Mölman 
in Beuningen. In het gezin Koehorst met 7 broers en 2 zussen was hij de 5e in 
de rij. Johan doorliep de lagere school in Beuningen en ging vervolgens naar 
de LTS in Enschede. Hij volgde de opleiding tot metaalbewerker en kwam 
daarna terecht bij fietsenmaker Veldscholten in Beuningen. Hier heeft hij het 
vak van fietsenmaker geleerd. Vervolgens kwam hij in Enschede bij de 
fietsengroothandel Wagelaar. Daar heeft hij tot aan zijn pensioen gewerkt. 
In 1978 is Johan samen met zijn vader en de broers Herman en Bennie 
verhuisd naar de Beverborgsweg. 
Johan was niet alleen op het werk met fietsen en fietsonderdelen bezig, maar 
ook thuis. Velen kwamen naar de schuur aan de Beverborgsweg om de fiets 
door Johan te laten repareren.  
Vanaf de oprichting van de Poaskearls begin jaren 70 was hij hierbij 
betrokken. Samen met de andere Poaskearls leidde hij tientallen jaren de 
aloude tradities in goede banen.  
Na zijn pensioen was Johan vooral actief met de Solexclub en de 
kerkhofploeg van Beuningen. Elk weekend zat Johan tevens op zijn 
vertrouwde plekje achter in de kerk. 
Ook in de toenmalige toneelclub van Beuningen stond Johan jaren paraat. 
En niet te vergeten, de vele foto’s en films, die hij gemaakt heeft over 
Beuningen, over het carnaval, over Koninginnedag, en over de 
klootschietersvereniging, waar hij vele jaren een fanatieke speler was. Ook 
kaartte hij geregeld bij Café Sterrebos onder het genot van een borreltje.   
Verder was hij tientallen jaren de hofchauffeur van Sint Nicolaas, bij zijn 
bezoeken aan de school en de huisbezoeken in Beuningen.  
Ook de ouderenbond kon op zijn warme belangstelling rekenen. Hij zat een 
tijdje in het bestuur en was penningmeester. 
Bijna 2 maanden geleden werd bij Johan kanker geconstateerd. Het was al 
snel duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Veel eerder dan 
verwacht, verslechterde zijn toestand. Op Paaszaterdag heeft hij het 
Sacrament van de Zieken ontvangen en op 1e Paasdag, daags voor zijn 86e 
verjaardag is Johan thuis in het bijzijn van zijn beide broers overleden.  
Wij wensen de fam. Koehorst veel sterkte voor de komende tijd. 
Werkgroep Avondwake.  
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Wij gedenken: 
Henny Nieuwhuis werd geboren in de buurtschap Mekkelhorst te Beuningen 
op 22 november 1928. Hij kwam uit een gezin van 8 kinderen als 6e in de rij. 
Na de lagere school ging Henny naar de landbouwschool.  Na de 
landbouwschool heeft Henny bij verschillende boerenbedrijven gewerkt, 
uiteindelijk ging hij als boerenknecht aan het werk op de boerderij van de 
familie Reimer in De Lutte. Daar leerde hij Truus Grote Beverborg kennen.  
Ze trouwden op 17 augustus 1961. Voordien had Henny nog enkele jaren op 
een kuikenbroederij in Noord-Brabant gewerkt.Al vrij vlot na hun huwelijk 
vertrokken Henny en Truus naar Süchteln in Duitsland, vlak over de grens bij 
Venlo. Henny kwam hier te werken op een kuikenbroederij als Brutmeister. 
Daar zijn hun kinderen,Petra, Bernadet en Wilfried geboren.Nadat opa en 
oma Grote Beverborg waren overleden, keerden ze in 1970 weer terug naar 
de geboortegrond van Truus. Hier heeft Henny  met voornamelijk fok-en 
mestvarkens gewerkt.  Het verzorgen van de koeien was voor Truus.  Henny 
was handig. Geen klus was hem te veel.Hij deed alles zelf en wist overal wel 
een oplossing voor. Hij ging ook met de tijd mee en was goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de agrarische sector. Op de boerderij waren veel 
dieren.Hennie hield van spelletjes. Tussen de middag een spelletje yahtzee of 
kaarten behoorde tot het vaste ritueel. Ook de moestuin had zijn grote 
aandacht. Allerlei groenten werden op de vruchtbare kleigrond verbouwd.  
Ook de wijnranken, met trossen vol druiven en de vijgenboom, waren 
Hennie’s trots. Zelfs in zijn allerlaatste levensfase, anderhalve week geleden, 
gaf hij Truus nog instructies hoe de aardappels gepoot moesten worden en 
zelf verspeende hij nog de sla- en tomatenplantjes. 
Vanaf zijn 70ste levensjaar kreeg hij te maken met Macula Degeneratie, een 
oogziekte die zijn zicht beperkte. Autorijden was vanaf die tijd niet meer 
mogelijk, maar ondanks alles wist hij hiermee erg goed om te gaan. Ook 
hierin was zijn wilskracht, inzicht en creativiteit erg belangrijk..De laatste 
jaren hebben ze samen nog erg genoten van de groepsreizen van de 
Zonnebloem. Ook namen ze deel aan de ziekendagen in Denekamp en waren 
ze jaren trouwe leden van de ouderenbond in Beuningen. De laatste jaren ging 
Henny’s  gezondheid achteruit. Vooral door zijn benauwdheid belandde hij in 
het ziekenhuis. Daar kreeg hij ook de ziekenzalving .Net voor zijn 90ste 
verjaardag kwam Henny weer thuis. Hier mocht hij nog 5 maanden genieten 
van het samenzijn met zijn vrouw Truus, kinderen en kleinkinderen in zijn 
vertrouwde omgeving. In de vroege morgen van 24 april is Henny  thuis 
rustig ingeslapen. Op 30 april, tijdens de  gezongen uitvaartviering hebben we 
hem te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof.   
Wij wensen de fam. Nieuwhuis veel sterkte toe. Werkgroep avondwake. 
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Dauwtrappersviering te Hertme 
Hemelvaartsdag 30 mei 2019. 
 
Over een aantal weken is het weer 
Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al 
jarenlang in alle vroegte naar Hertme 
getogen om deel te nemen aan de 
Dauwtrappersmis.  
Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het 
gebruikelijke tijdstip van halfzeven in 
de ochtend wordt in het 
Openluchttheater van Hertme de 
eucharistie gevierd, deze keer ondersteund 
met zang van het St. Stephanus 
parochiekoor van Hertme. 
U wordt van harte uitgenodigd deel te 
nemen aan deze Dauwtrappersviering. 
Houd u er a.u.b. vanwege het vroege 
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de 
banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te 
nemen. 
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast 
gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. 
Wij heten u van harte welkom. 
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme. 
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Een bijzondere viering!  
Op 22 juni a.s. vindt een bijzondere viering in de kerk in Beuningen plaats 
i.v.m. het 40 jarig bestaan van het themakoor en het 25-jarig jubileum van 
haar dirigente Ursula Hesselink. 
In de afgelopen 40 jaar 
heeft het koor uiteraard 
veel veranderingen 
ondergaan. Van een 30-tal 
koorleden in haar 
gloriedagen bestaat het 
koor op dit moment uit 15 
zangers en zangeressen. 
Het koor is aan de kerk 
verbonden en verzorgt 
afwisselend met het 
dames-en herenkoor de 
vieringen waaronder ook 
uitvaart- en 
huwelijksmissen. De 
Nederlands- en Engelstalige nummers van het themakoor worden in 3 of 4 
partijen gezongen en zijn vaak een vertaling van bekende nummers.  
Het themakoor staat dit jaar 25 jaar onder leiding van Ursula Hesselink. Een 
prachtige gelegenheid om aan beide jubilea tijdens de gezinsviering op 22 
juni extra aandacht te besteden! Inmiddels is Ursula ook al een aantal jaren 
dirigente van het dames-en herenkoor. 
Oud-koorleden zijn uitgenodigd om deze viering, met het toepasselijke thema 
“Daar zit muziek in,” mee te zingen. Vooraf zullen zij de gelegenheid 
hebben om 2 repetities bij te wonen en wel op 10 en 17 juni. Het koor hoopt 
dat zich veel oud-koorleden zullen aanmelden op het volgende e-mailadres: 
fam.boerkamp@outlook.com. 
Na afloop van de feestelijke gezinsviering worden alle aanwezigen 
uitgenodigd om achter in de kerk de jubilarissen te feliciteren onder het genot 
van een kop koffie met iets lekkers erbij.  
Mocht iemand interesse hebben om lid te worden dan ben je van harte 
welkom! De repetitie is elke maandagavond van 20:30 tot 21:30 uur in de 
kerk. 

mailto:fam.boerkamp@outlook.com


 -9- 

 

“Locatie nieuws” 
 
Kerk TV  
Sinds kort hebben we in Beuningen ook Kerk TV. 
Bent u niet in staat om de vieringen in Beuningen bij te wonen, maar u zou ze 
wel graag willen horen en zien, dan bestaat nu de mogelijkheid om de viering 
thuis te volgen.  
 
Wat moet u hiervoor doen? 
Ga naar  http://kerktv.niehoff.nl/  
U komt dan op een site en ziet u wat u moet doen om het verder te regelen. 
Als u dat allemaal te lastig vindt neemt u dan rechtstreeks contact op met 
Gerard Niehoff aan de Venweg 13 in Denekamp. Het telefoonnummer is 0541-
351451. 
 
Er zijn 2 manieren om naar kerk TV te kijken: 

a. Het is mogelijk om via uw eigen PC, laptop of tablet Kerk TV en Kerk 
TV herhaling te kijken. De maandelijks kosten bedragen € 5-.  Deze 
manier vraagt enige handigheid maar is te doen. Als u deze manier kiest 
moet u zich aanmelden bij de heer Niehoff. 

b. Het is ook mogelijk om naar de Kerk TV (geen herhaling) te kijken op 
uw gewone TV scherm. U schaft hiervoor een eenvoudig te bedienen 
Marcus Video ontvangstkastje aan dat éénmalig € 249,- gaat kosten 
inclusief de aansluitkosten. Maandelijkse abonnementskosten bedragen 
€ 5,-. De aansluiting kan gerealiseerd worden door o.a. Oude Lashof of 
EP Molendijk. 

U kunt dan ook een H. Mis in Denekamp, Tilligte, Noord Deurningen en 
Ootmarsum kijken.    
 
De mensen die nu gebruik maken van de kerkradio kunnen deze gewoon 
blijven gebruiken, deze blijft nog bestaan.  
 
De Locatieraad 
 

http://kerktv.niehoff.nl/
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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?  

Zorgen voor je naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, 
angst en onzekerheid met zich meebrengen. Deze gevoelens komen 
mantelzorgers vaak slecht van pas, want ze moeten doorgaan. De ander heeft 
je immers nodig. Je kunt er alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren, 
door er tegen te vechten, ze te vermijden of proberen te verdoven. Het blijkt 
nogal eens dat de gevoelens juist sterker worden.   
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
mailto:n.plegt@swtd.nl
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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 
 
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. 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=7gMJHO7ihQlOm1bH_xaCzdXoGUM1NSgArFITiwjRIoPqazHh_dnWCA..&URL=mailto%3acbosgoed%40hetnet.nl
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Luchtvaart. 
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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Parochiële Caritas Instelling  
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
Locatieraad. 
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl                             
Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl 
MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405 
miranda.noltenwesterhof@gmail.com 
Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet.nl 
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.  ...... 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 (iedere werkdag 
tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551). 
 
 
 
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: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks bereikbaar 
van 08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3altendam%40hetnet.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3ar.scholten%40huifkarverhuur.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3amiranda.noltenwesterhof%40gmail.com
tel:0541-353568
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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.nl 
 
Pastoraal team 

Th.H.P. Munsterhuis. 
Van der Heijdenstraat 1 
7591 VL Denekamp 
tel:06-53 16 35 63 
t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

            J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken. 
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

            tel.: 06-57 64 52 45 
Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

            L.M. Ros, pastoraal werker. 
Doormanstraat 3, 7622 HL Borne. 
tel.: 06-22 68 98 67 
Email: l.ros@lumenchristi.nl 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. 
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 
Tel: 06-22 92 46 57 
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 graag contact opnemen met : 
Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende 
uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland    tel. : 35 32 70 
Opening parochiesecretariaat : woensdag   09.00-10.00 uur. 
                                                  donderdag 18.30-19.30 uur 
Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39 
Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429    
Kopij  inleveren voor 6 juni 2019. 
Email : beuningen@lumenchristi.nl 
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,  
                         Marja Beld, tel. 0620528901. 

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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