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Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

L.M. Ros, pastoraal werker 

Doormanstraat 3 , 7622 HL BORNE 

Tel.: 06 - 226 89 867    Email: : l.ros@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    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 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het volgende 
vermelden: ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 

 
Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

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
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

25-05-2019 t/m 14-06-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood 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 niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Huisarts Heeft men ̀ s avonds, ̀ s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts 

nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. Banknr. NL91RABO 0110 7797 89 

t.n.v. PCI Lumen Christi 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

 

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag 

en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met 

de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 

uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact opnemen 

met Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith Japink, tel: 

229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren u over de 

gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke 

werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51  

 

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor 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. 

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 het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

      

Zondag 26 mei 09.00 uur   Woord- en Communieviering 

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman  

   Lectrice: Agnes Scholte Lubberink 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

  

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Trees Wassink-Bonnes 

en overl. familie / Jan en Henk Oortman en overl. familie / Gerard 

(jaarged.) en Sientje Haamberg-Edelkamp / Gerard Scholte Lubberink 

en overl. familie / Overl. familie Damhuis-Keujer / Hennie Damhuis en 

Gerrit Grondman / Uit dankbaarheid en tot zekere intentie / Bennie 

Niehoff en overl. familie. 

 

 

Woensdag 29 mei 19.30 uur  Woord- en Communieviering 

       (woensdag vòòr Hemelvaart) 

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman

  L     Lectrice: Bernadette Hulsmeijers  

       

 

Marietje Muntel en tot zekere intentie. 

 

 

Zondag 02 juni 10.00 uur   Feest Parochie 200 jaar 

       Oecumenische viering       

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman 

   M.m.v. Dames- en Herenkoor 

       Lectrice: Ellen Niehoff 

 

Bennie Fox en overl. familie / Ouders Roepe-Kerkhof Jonkman en Gerard 

Roepe / Jan Beld en overl. familie / Gerrit Grondman (namens de noabers) 

Ouders Hulsmeijers-Teders. 
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Vrijdag 07 juni  09.30 uur   Ouderenviering        

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman 

        

 

 

 

Zaterdag 08 juni 18.00 uur   Viering van alle parochies samen 

       Pinksteren in Denekamp 

   

 

 

 

Zondag 09 juni 10.00 uur   Pinksteren/Feest Parochie 200 jaar 

       Voorganger: Pastor I. Schraven 

   Lectrice: Christine Scholte Lubberink 

       M.m.v. Themakoor 

 

 

Bennie Muntel / Truus Goosink-Roelink en overl. familie / Ouders 

Goosink-Bruns en overl. familie / Johan en Hannie Horsthuis-Wanstrath 

/ Pastor Stapelbroek / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus 

Niehof / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Gerrit en Riek Hek-

Hofste / Frans Kamphuis en Bernard Kamphuis / Bennie en Truus Ruel-

Kamphuis / Bernard Teders en overl. familie / Johan Hulsmeijer en 

Gerard Hulsmeijer / Overl. familie Leliefeld / Gerard Peters en overl. 

familie / Tot zekere intentie en uit dankbaarheid / Ouders Meijners-

Hulsmeijers en overl. familie / Hendrik Meijners / Marietje Muntel en tot 

zekere intentie / Ouders Haamberg-Fox en Herman / Ouders Arens-

Busscher en ouders Arens-Beijerink / Overl. ouders Schuurman-Roelink 

en Yvonne ten Dam-Schuurman / Ouders Hulsmeijers-Hanter en overl. 

familie / Johan en Bennie Hulsmeijers / Ouders ter Brake-Warmes / 

Gerard Scholte Lubberink en overl. familie / Emma Huisken-Sanning en 

familie / Hennie Damhuis en Pam Meenhuis / Gerard en Annie Scholten-

Borghuis / Jadwiga Peters-Tatarynowicz (namens de noabers) / Gerard en 

Riky Hulsmeijers-van Langen. 
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Zondag 09 juni 11.15 uur   Doopviering      

       Voorganger: Pastor I. Schraven 

 

         

 

 

Acolieten 

Zaterdag 15 juni   19.30 uur  

 

 

Bericht van het secretariaat 

Op donderdag 06 juni 2019 is het secretariaat gesloten. 

 

 

Verhuisbericht 

Familie Japink (Hans, Judith, Lieke, Joost en Stijn) zijn m.i.v. 13 april 

verhuisd naar Brekkelerveldweg 6, 7635 LN Lattrop-Breklenkamp. 

 

 

Opbrengst collecte EHBO 

De EHBO vereniging Denekamp bedankt alle inwoners van Lattrop en 

Breklenkamp die een bijdrage hebben geleverd aan het mooie collecte- 

resultaat. Er is een mooi bedrag opgehaald van € 378,84. 

Alle collectanten bedankt voor jullie inzet. 

 

 

Opbrengst collecte Maag Lever Darm stichting 2019 

Maag Lever Darm Stichting bedankt alle inwoners van Lattrop en 

Breklenkamp die een bijdrage hebben geleverd aan het mooie collecte- 

resultaat. Door de inzet van de collectanten is er weer een mooi bedrag 

opgehaald van € 400,30. 
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Gezelligheid in Lattrop-Breklenkamp  op dinsdag 4 juni (Feestweek) 

In de week van 2 t/m 9 juni (Feestweek) zal de “Gezelligheid in Lattrop-

Breklenkamp” op dinsdag 4 juni een gezellige middag organiseren.  

De aanvang van deze middag is om 14.00 uur. En de bijeenkomst vindt 

plaats in het Parabool.  Tevens zal Marieke Rademaker aanwezig zijn op 

deze middag. 

Voor koffie/fris zal een bijdrage van 2 euro worden gevraagd. 

In verband met de organisatie is opgave noodzakelijk. Opgave voor 30 

mei bij Suze Hassink. Telefoon: 229215 

Voor degene die maandelijks aan de activiteiten deelnemen is opgave niet 

nodig. Wij hopen U met velen te begroeten, 

Medewerkers Gezelligheid in Lattrop-Breklenkamp. 

 

 

 
Evenementenkalender feestweek ‘200 jaar’ van 2 t/m 9 juni 2019 

(actueel overzicht, onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
Datum Activiteit Opmerking 

Zondag 2 juni  10.00 uur feestelijke 

oecumenische viering met 

opening feestweek 

Locatie H.H. Simon en 

Judaskerk te Lattrop 

Zondag 2 juni  Ca. 11.00 uur Ontbijt 

aansluitend aan de 

openingsviering in de 

kerk. Daarna gezellig 

samenzijn. 

Bij de opening van de feestweek 

zingt het Shantykoor DE 

SCHUYTENVAERDERS  

uit Tubbergen 

Maandag  

3 juni 

Geboortedag van Johan 

Berthold Jongkind. 

18.00 uur Bijeenkomst in de kerk 

of Parabool 

Dinsdag  

4 juni 

14.00 uur Gezelligheid in 

Lattrop – activiteit 

schilderen 

Locatie Parabool of nader te 

bepalen locatie bij grote 

belangstelling. 

Woensdag  

5 juni 

12.00 uur Open eettafel in 

de Parabool 

Kan in de tent plaatsvinden bij 

grote belangstelling. 

Vrijdag 7 juni 09.30 uur Ouderenviering In de pastorie. Bij grote 

deelname kan de kerk gebruikt 

worden. 



8 

Vrijdag 7 juni 20.00 uur Cabaretavond 

o.a. m.m.v. ensemble 

Dempsey (openingsact), 

Jan Riesewijk, Durido, 

Bergven’n kapel 

In de feesttent op het DTC’07 

terrein 

Zaterdag  

8 juni 

Vanaf 10.00 tot 14.00 uur 

Open dag in Havezathe 

Breklenkamp 

Alle inwoners van Lattrop-

Breklenkamp zijn van harte 

welkom! 

Zaterdag  

8 juni 

Vanaf 16.00 tot 18.00 uur 

Parochiespelen /6-kamp 

Sportactiviteiten bij DTC ’07 

met tent op de parkeerplaats 

Zaterdag  

8 juni 

Aansluitend vanaf 18.00 

tot ca 24.00 uur feest-

avond na sportevenement 

Met drive-in muziek 

Voor jong en oud 

In/om de feesttent op het 

DTC’07 terrein 

Zondag 9 juni 10.00 uur Afsluitende 

viering in reguliere 

Pinksterviering + sluiting 

Jongkindweek 

Locatie H.H. Simon en 

Judaskerk te Lattrop 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 juni 

Tentoonstelling Jongkind 

en Kerkgeschiedenis 200 

jaar Lattrop-Breklenkamp 

in de oude pastorie en/of kerk 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 juni 

Jongkindproject 

basisschool 

Kunst atelier; spelen met 

licht 

School en open ruimte /tent 

 

 

Open dag van het Huis te Breckelenkamp voor inwoners van Lattrop 

en Breklenkamp zaterdag 08 juni 

Ter gelegenheid van de jubileumweek 200 jaar kerk en 200 jaar Jongkind 

is het Huis te Breckelenkamp op 8 juni a.s. van 10.00 uur tot 14.30 uur 

opengesteld voor inwoners van Lattrop en Breklenkamp.  

Het Huis kan op die dag bezichtigd worden tijdens een van de vijf 

rondleidingen van ongeveer een kwartier. De rondleidingen vinden plaats 

om 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. Er kunnen 

maximaal 25 personen tegelijk aan een rondleiding deelnemen.  
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De tuinen en de 18e-eeuwse vakwerkschuur op het terrein zijn van 10.00 

tot 14.30 uur vrij toegankelijk. U bent op 8 juni van harte welkom, 

Matthijs en Gerrie Wanrooij 

 

 

Update 2019 

Even voor alle inwoners van Lattrop en Breklenkamp een overzicht van 

alle bezigheden waar u aan mee zou kunnen doen, gebruik van zou 

kunnen maken of naar toe zou kunnen! 

We hopen dat u er allen veel gebruik van zult maken! 

Gezelligheid in Lattrop 

Iedere derde dinsdagmiddag is er om 14:00 uur een inloopmiddag voor 

dames en heren, jong en oud, in de Parabool. Om leefbaarheid en reuring 

in Lattrop en Breklenkamp te behouden is het belangrijk om als 

gemeenschap samen te komen. 

Met koffie is er gelegenheid voor een gezellig praatje, ook is er de 

mogelijkheid voor diverse wisselende bezigheden (handwerken, 

spelletjes zoals kaarten, rummikub, jeu de boules en koersbal, wandelen 

etc.).Het gaat om de gezelligheid, niks moet en alles mag! 

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet nodig! 

Walking Football 

Ook wordt er iedere donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur een potje 

Walking Football gespeeld 

op het DTC-veld in Lattrop. Eenieder die mee wil doen is welkom! We 

zoeken nog nieuwe leden! Wilt u mee doen of weet u mensen die het 

leuk lijkt, kom en doe gezellig mee. 

Gewoon aanwezig zijn voor de gezelligheid mag natuurlijk ook altijd! 

Kom gerust een keer kijken! 

Prikpost 

Iedere maandagochtend van 8:00 – 9:00 uur is de Medlon aanwezig in de 

Parabool voor bloedafname. Iedereen in de omgeving is van harte 

welkom om hier bloed te prikken.  

Er zijn geen wachttijden.  
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Minimarkt 

Iedere woensdagmiddag kunt u op de parkeerplaats bij de bakker uw 

verse boodschappen doen bij de minimarkt. De groenteboer, kaasboer en 

de slager zijn er vanaf 13:30 uur. Op donderdagmiddag is ook de visboer 

in ons dorp voor een heerlijk visje. 

Duofiets 

Het mooie weer komt er weer aan. Tijd om weer lekker te gaan fietsen. 

De duofiets is een mooie aanwinst voor ons dorp! Alle inwoners van 

Lattrop en Breklenkamp kunnen hier gratis gebruik van maken. Dus wil 

je een keer fietsen met moeder of opa, of heb je een familiefeest waarbij 

je gaat fietsen en je een familielid zo wel mee kan nemen………Neem 

contact op met de werkgroep. Tevens wordt de fiets verder verhuurt aan 

anderen (bijv. toeristen) die graag gebruik wil maken van de duofiets. De 

reservering kan gemaakt worden via Richard Hek 06-27408108 of 

Broenink Tweewielers 06-38148408 alwaar de fiets gestald is. Er zijn ook 

vrijwilligers beschikbaar om met iemand te fietsen die zelf geen 

bestuurder heeft maar wel graag een ritje maakt. Neem hiervoor ook 

contact met ons op! We hopen dat iedereen er weer volop gebruik van 

gaat maken. 

Dorpsbieb 

De dorpsbieb voor en door dorpsbewoners is gerealiseerd, hoe mooi is 

dat! Er zijn veel boeken door iedereen gebracht, dank daarvoor. De bieb 

is maandag t/m zaterdag van zonsopgang tot zonsondergang geopend. 

Volg de pijlen en u vindt de bieb achter de kerk in het oude ketelhuis. 

U hoeft geen lid te zijn, u betaalt geen contributie, u betaalt geen geld om 

een boek te kunnen lenen. De boeken in de bieb zijn “van en voor ons 

allemaal”. U mag zoveel boeken lenen als u wilt, lezen en dan retour 

brengen/ omruilen voor andere boeken. 

Boeken kunnen nog altijd ingeleverd worden in de daarvoor bestemde 

krat. We wensen u veel leesplezier toe. 

 

 

 

 

 



11 

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 volwassenlevens 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.  

Pastor I. Schraven 
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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 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

mailto:cbosgoed@hetnet.nl
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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  

06.30 uur 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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Zondag 16 juni 2019: 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: € 5,00 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Om te onthouden 

 

Zondag 2 juni t/m zondag 9 juni 2019:  

Feestweek 200 jaar parochie Lattrop-Breklenkamp.  

Herdenking 200-ste geboortedag van Johan Barthold Jongkind. 

 

Woensdag 29 mei   19.30 uur Viering vòòr Hemelvaartsdag 

Zondag 02 juni   10.00 uur Oecumenische viering 

        Feest Parochie 200 jaar 

Vrijdag 07 juni   09.30 uur Ouderenviering 

Zaterdag 08 juni   18.00 uur Viering in Denekamp 

Zondag 09 juni   10.00 uur  Pinksteren / Viering Parochie  

        200 jaar 

      11.15 uur Doopviering 

Woensdag 12 juni   11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

Woensdag 19 juni     Ophalen oud papier 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 08 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 15 juni 2019 t/m vrijdag 05 juli 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 06 juni 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 13 juni / vrijdag 14 juni 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

