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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  

Kerkplein 3    29 29 91 

maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,  

van 09.00 uur tot 11.00 uur. 

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 

Bankrekening:  NL56 RABO 0140 1005 12 
 

Parochie Lumen Christi.  
 

 

 

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

Adres: Kerkplein 3  7631 EV Ootmarsum 

Taak: beheer gebouwen en financiën. 

Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78 

mailadres: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

De pastoraatsgroep   

Coördinatie pastorale activiteiten. 

Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter, tel.292114   

e-mail: oudeelberink@msn.com 
 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 

Karin Diepenmaat: 06 – 46 62 43 80 

Bennie Sanders:  06 – 53 95 51 22 

Hans Rozendaal: 06 – 51 17 39 56 

Jan Veldboer:  0541 - 291954  
 

Caritas: 

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 

Telefoon 06 – 30 14 55 12 

Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Website: www.caritaslumenchristi.nl   

Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk:  06 –  12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)   

mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:oudeelberink@msn.com
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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Pastoraal team  
 

Th.H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 

7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

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

 

L.M. Ros, pastoraal werker  

Doormanstraat 3 

7622 HL Borne 

tel.: 06-22 68 98 67   e-mail: l.ros@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel: 06-22 92 46 57   e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231 

7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89   e-mail: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Voor misintenties:  

Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 29 29 91  

e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl   
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 8 (voor de periode van 15 juni tot 5 juli) kunt u 

inleveren: uiterlijk op maandag 3 juni 2019 tot 18.00 uur op het secretariaat, 

Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

 

  

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:ootmarsum@lumenchristi.nl
mailto:reaksteulke@outlook.com
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur,  

tel.: 0541-35 35 51  -  fax: 0541-35 63 80 

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl     website: www.lumenchristi.nl 

 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-

men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

  

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-

gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 

bij uw eigen secretariaat, tel.  29 29 91 of bij het secretariaat van Lumen 

Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel thuis als 

in het ziekenhuis. 

  

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact op-

nemen met het secretariaat van Lumen Christi. 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. 

 

 Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 

maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbe-

reidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het se-

cretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  

 

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  (niet voor uitvaarten!). 

 

Dopen:  

Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich dan aan 

bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


» Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep « 

 

1e Vrijdagviering 

De vieringen op de eerst vrijdag van de maand, werden beurtelings 

verzorgd door één van de pastores en door Harry Nijhuis. Wij denken 

terug aan de geweldige inzet van Harry en zijn dankbaar dat hij 

steeds in deze viering wilde voorgaan. Door zijn plotselinge overlijden 

kwam daar verandering in. De pastores van onze parochie, zullen in 

deze vrijdagvieringen voorlopig bij toerbeurt voorgaan. 

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn, in deze woord- en 

communieviering  op de eerste vrijdag van de maand om 9.30 uur in 

onze kerk. Het dameskoor “Stem en Klank” verzorgt de zang. Na af-

loop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de pastorie. 

------------------------------------- 

 

Vanaf 1 juni alleen op zondag een viering. 

Zoals u al meerdere keren meegedeeld is via het Preaksteulke, zal er, 

mede door het afscheid van pastor Ros, vanaf 1 juni ieder weekend 

slechts één viering zijn.  

Dat is telkens om 9.00 uur op de zondagmorgen.  

Vanwege de verdeling van het aantal vieringen in de andere geloofs-

gemeenschappen, blijft de viering voorlopig op dit tijdstip staan.  

De reeds lang geplande Bosviering  op zaterdag 22 juni gaat wel door. 

Evenals vorig jaar is er dan op “Hoeve Springendal” een gezinsviering 

in de open lucht. Dit jaar is dat in samenhang met de afsluitende vie-

ring van het project voor de communicantjes en de vormelingen. Een 

heel bijzondere viering waarin u, maar zeker ook de betrokken ouders, 

van harte welkom bent. Het kinderkoor verzorgt de zang en pastoor 

Munsterhuis gaat voor. Bij regen wordt uitgeweken naar onze kerk. 

Op Pinksterzaterdag, 8 juni, bent u welkom in de gezamenlijke viering 

van Lumen Christi die dit jaar in Denekamp plaatsvindt. 

Per 1 september zal er een nieuw rooster ingaan, waarbij naast de 

viering op zondag, één keer per maand op zaterdag een viering 

plaatsvindt, telkens in het tweede weekend van de maand. 

-------------------------------------  
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Opbrengst collecte vastenactie 

De opbrengst van de jaarlijkse vastenactie heeft het geweldige be-

drag van  

€ 3.311,56 opgeleverd. Hartelijk dank aan allen die hebben zich heb-

ben ingezet om dit bedrag in te zamelen maar natuurlijk een dankje-

wel aan allen die een geldelijke bijdrage hebben geleverd 

 

» ========================================== « 

 

Maandagavondvieringen 

Op maandag 3 juni 2019 zal de allerlaatste viering op de maandag-

avond plaatsvinden. Na een goed onderling overleg met de betrokken 

voorgangers en kosters is besloten om deze viering na de vakantie 

geen doorgang te laten vinden. Dat betekent dat op de laatste maan-

dag vóór Pinsteren,      3 juni, de laatste viering zal zijn. Wij sluiten 

daarmee een periode af waarin we bezinnend en vierend in onze pa-

rochiekerk samen kwamen en waarin ook gelovigen via de kerktelevi-

sie zich met ons verbonden. Het afnemend aantal aanwezige parochi-

anen heeft echter de doorslag gegeven tot dit besluit. Zeer dankbaar 

zijn wij de vaste bezoekers, die ook door weer en wind naar de kerk 

kwamen en waarmee als vanzelfsprekend een band werd  opge-

bouwd.  

Wij zijn blij u te kunnen zeggen dat op donderdagmorgen de moge-

lijkheid blijft om een woord- en communiedienst bij te wonen in het 

zorgcentrum Franciscus, om 10.00u. En op de Eerste vrijdag van de 

maand bent u van harte welkom in onze parochiekerk waar om 9.30u 

een woord- en communieviering plaatsvindt. 

De Werkgroep Maandagavondvieringen. 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 

Gerard  Eertman in de leeftijd van 65 jaar. 

Annie Burink – Kuipers in de leeftijd van 72 jaar. 

----------------------------------------------------------------------------------   
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MISINTENTIES PINKSTEREN 

 

Siny Oude Vrielink-Schulte jaargedachtenis 

Gerard en Annie Brunninkhuis 

Overleden ouders Ria en Jan Bolscher 

Overleden ouders Reinders-Meijerink 

Overleden ouders Eppink-Stevelink 

Overleden ouders Bloemen-Heesink 

Overleden ouders Beijerink-Rekers 

Bennie en Marietje Blokhuis-Peters 

Sien ten Bokum 

Overleden familie Borggreve-Mollink 

Hennie, Sien en Marie Groeneveld 

Antoon Kamp 

Marietje Krop-Pikkemaat 

Jan Lohuis en Marie Lohuis-Mollink 

Hermien Olde Meule-Engbers 

Herman Oude Hengel 

Dhr. van Rooijen en Mevr. van Rooijen-Wassink 

Herman en Lien Schröder 

Jan en Lies Leferink-Tenniglo 

Overleden ouders Kruiper-ten Dam 

Bennie Weersink en overleden ouders Weersink-Reest 

Gerard Scholte Lubberink en overleden familie 

Annie Steggink-Geuke 

Overleden familie Steggink-Geuke 

Herman en Marie Dijkhuis-Quaink 

Johan Nollen 

Gerard en Roos Nijhuis-Boerrigter 

Overleden ouders Heisterkamp-ten Veldhuis 

Hendrik, Feem en Johan Kloeze 

Herman Kloeze 

Overleden ouders Roelink-Kloeze, Annie en Mieke 

Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie 

Frans en Annie Wilbers-Quaink en Maria Wilbers  
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Annie van der Aa-Oude Voshaar 

Overleden ouders ten Oever-Mensink 

Overleden ouders Wilhelm en Marie Silderhuis-Sleiderink 

Wil Löwik-Silderhuis 

Overleden ouders Bernhard en Marie Löwik en oom Hendrik Löwik 

Rikie Roelink-Keupink 

Overleden familie Ribbert-Wigger 

Bernhard en Nats Lentferink-Hulsink 

Overleden ouders Lentferink-Pelgröm 

Antoon, Marie en Ben Wiefferink 

Overleden ouders Heesink-Kamphuis 

Lies Wassink-Busscher 

Overleden ouders Lohuis-Pikkemaat 

Gerard Nijhuis en overleden familie Nijhuis-Veelers 

Gerard en Truus Heerink-Peters 

Harry Vos 

Overleden ouders Wiegink-Arkink 

Overleden ouders Vennegoor-Oude Monnink 

Frans Rauwers  

Overleden ouders Morshuis-Klaas 

Overleden ouders Alberink-Ensink 

Overleden ouders Rouwers-Steggink 

Rie Heesink 

Frans Peters en overleden familie 

Jan ten Oever en overleden familie 

Johan Borggreve en overleden familie 

Overleden familie Heerink-Veelders 

Harrie Wenneger en overleden familie Wenneger 

Overleden ouders Meijer-Brookhuis en overleden familie Meijer 

Rikie Peters-Schiphorst 

Gerard Meijer 

Overleden ouders Borggreve-Niehoff 

Overleden familie Lansink-Holtwijk 

Gerard Lansink 

Henny Stevelink en overleden familie Stevelink-Reest  
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Overleden ouders Hesselink-Schröter 

Overleden ouders Mensink-Veldhuis 

Overleden ouders van der Aa-Bodde 

 Henny en Frank Busscher 

Overleden ouders Busscher-Loman 

Frans en Tonny Lansink 

Overleden ouders Kerkhof Jonkman-Alberink 

Everhard Tijink en Geertruida Tijink-Ensink 

Ine Stevelink-Alberink 

Overleden ouders A. Oude Monnink-Borggreve 

Carmen Blokhuis 

Overleden ouders Bruggink-Heesink, Annette en Pauline Bruggink 

Jan Bekhuis 

Overleden ouders Groeneveld-Veelders 

Jan Koopmans 

Gerard Droste 

Overleden ouders Droste-Kunne en overleden familie 

Overleden ouders van den Hoek-Struis en overleden familie 

Anna en Herman Kunne-Mers en overleden familie 

Overleden ouders Bossink-van der Klamp 

Marcel Pikkemaat en overleden familie Pikkemaat-Nijhuis 

Overleden ouders Aveskamp-Koopman 

Sien Aveskamp-Nieuwe Weme 

Gerard Luttikhuis 

Overleden ouders Niehof-Mulstege en overleden familie 

Overleden ouders Eertman-Schimmel jaargedachtenis 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Roepingenzondag 

In het weekeinde van 11/12 mei vierden we Roepingenzondag en ba-

den 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   
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om roepingen, zodat de Kerk van Utrecht ook in de toekomst kan re-

kenen op priesters, diakens, religieuzen en vrijwilligers die de gelovi-

gen willen voorgaan in Woord en Sacrament.  

Bidden om roepingen is heel belangrijk. Jezus zelf zegt in het Evange-

lie: 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 ontwik-

kelingen met betrekking tot het roepingenpastoraat en de verschil-

lende opleidingen in ons aartsbisdom. Achterin de kerk vindt u een 

intekenlijst om u direct op te geven.  

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde. 

Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum 

tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige 

oogst. Traditiegetrouw vindt dit plaats op de maandag-, dinsdag- en 

woensdagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zon-

nenbergweg in de Ageler Es. 

 

Dit jaar wordt er op 27 en 28 mei om 19.30uur gebeden voor een 

goede oogst, met medewerking van Lianne Geerdink en pastor  

I. Schraven. 

Op 29 mei om 19.00uur wordt  er een Woord en Communieviering 

gehouden bij het Landkruis i.p.v. in de kerk.  

Hier zal pastor L. Ros voorgaan. 

Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten dan 

zal de viering alsnog in de kerk plaatsvinden. 

We hopen velen van u dit jaar op 27, 28 en 29 mei te mogen begroe-

ten. 

Marianne van de Rakt 
----------------------------------------------------------------------------------  
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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 verbonden-

heid 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 ont-

moeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen zal er frisdrank 

zijn.  

In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond geen vierin-

gen. Bij slecht weer zal de viering in de kerk van Denekamp plaats-

vinden.  

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 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zonnebloem Lotenverkoop van 3 juni tot 17 juni 2019 

Ieder jaar wordt door de Zonnebloem een nationale lotenverkoop ge-

houden. Ook onze afdeling doet hier aan mee. Rondom Pinksteren 

komen onze vrijwilligers weer bij u langs om loten te verkopen. De 

loten kosten €2,- per stuk.  

 
PRIJZENPAKKET 
Naast de bekende geldprijzen zijn er ook cadeaubonnen, dagjes uit en 

zelfs een auto te winnen. Door loten te kopen, steunt u vooral ook het 

werk van al die Zonnebloemvrijwilligers die actief zijn om het leven 

van mensen met een lichamelijke beperking in te kleuren.   
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TREKKING ZONNEBLOEMLOTERIJ 
Op maandag 7 oktober 2019 is vanaf uiterlijk 17.00 uur de trekkings-

uitslag te vinden op www.zonnebloem.nl/loterij, Teletekst en via de 

uitslagenlijn 0900 – 0633.  

Mensen die hun lot online hebben geregistreerd, ontvangen op 9 ok-

tober bericht via e-mail. 

OPBRENGST 
Een groot deel van de opbrengst van deze lotenverkoop, maar liefst 

€1,50 per lot, komt ten goede aan onze eigen afdeling Ootmarsum. 

Hiermee kunnen wij onze gasten weer gezellige momenten bezorgen. 

Wij hopen dan ook dat, net als voorgaande jaren, weer veel mensen 

loten kopen!   

Namens alle gasten en vrijwilligers bij voorbaat dank voor uw onder-

steuning van de Zonnebloem Ootmarsum! 

Christha Lohuis 0541-293056. 
 

Bericht voor onze vrijwilligers: Loten afhalen is op maandag 3 juni om 

19.30 uur. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Met jongeren naar Aviodrome  

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 ge-

passioneerd 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 hangaars stonden oude en nieuwe 

vliegtuigen. De geschiedenis van de luchtvaart konden we na de rond-

leiding zelf gaan bekijken. De rondleider daagde de groep uit met 

praktische vragen. Ook het gedeelte 'ruimtevaart' had onze belang-

stelling. De Boeiing 747 is wel heel groot, een vrachtruim met daarin 
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de black box en een passagiersdeel. We zijn zelfs bij de cockpit ge-

weest. Na de rondleiding hebben we geluncht en sommigen zijn naar 

een 20 minuten durende 4D film geweest. Anderen zochten de flight-

simulator van de raket op, of gingen naar het pretpark deel van Avi-

odrome.  

Om 15.00 u. vertelde Ans over Wings of Support. Dat is een club op-

gericht 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 Do-

nalds. Frank en Shirley nog bedankt namens alle 11 jongeren voor jul-

lie tijd en gezellige begeleiding. 

Ans te Lintelo, jongerenwerkster 
----------------------------------------------------------------------------------  
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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 be-

wustwording.  

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

ve 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 alle-

daagse drukte wil loslaten en wil ervaren waar het in het leven wer-

kelijk om gaat. 

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

Bosgoed, cbosgoed@hetnet.nl 

 

Wanneer  : 21-22 juni 2019 

Locatie  : Klooster zusters Franciscanessen 

                   St. Nicolaasstichting, Huize Elisabeth 

                   Gravenallee 11,  7591 PE  Denekamp 

 
Werkgroep Kloosterweekend: zuster Christella, zuster Reinalda, Mariet 
Bruns, Daniel Geers en Caroline Bosgoed 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

  

mailto:cbosgoed@hetnet.nl
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Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/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 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. We 

sluiten af met een broodmaaltijd.  

De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis. 

 

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer) 

Wanneer:   16 juni, 05.00 uur 

Waar:   parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum,  

   Almelosestraat, bij het landkruis 

Kosten:   € 7,50 (inclusief gezamenlijk ontbijt) 

Aanmelden:  secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.  

 

  

 

Opgavedeelname activiteiten verplicht:  

secretariaat@lumenchristi.nl of bellen naar 

0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur) 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

25 mei tot 31 mei 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 25 mei om 18.00 uur 

Eucharistieviering   m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

Zondag 26 mei  1e H. Communie  om 9.00 uur 

Eucharistieviering  1e H. Communie   m.m.v.   Zang Communiekantjes 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

Zondag 26 mei 1e H. Communie om  11.00 uur 

Eucharistieviering  1e H. Communie   m.m.v.   Zang Communiekantjes 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

COLLECTE:  Er zijn dit weekend 2 collectes. 

De 1e collecte is bestemd voor onze eigen Geloofsgemeenschap. 

De 2e collecte is bestemd voor de onkosten van de 1e H. Communie 

 

Maandag 27 mei om 19.00 uur 

Woord- en Communieviering 

Parochieel voorganger:  C. Bolscher – van Duinen 

 

Maandag 27 mei en Dinsdag 28 mei om 19.30 uur 

Bidden voor het gewas bij het Landkruis (’n Boaken’) in de Agelere Es. 

Op deze dagen zullen veel Ageloërs bijeen komen bij het Landkruis. 

Voorgangers zijn op maandag een leerkracht van de Basisschool                                            

en dinsdag Pastor I. Schraven 
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Woensdag 29 mei om 19.00 uur  

Bidden voor het gewas bij het Landkruis (’n Boaken’) in de Ageler Es 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastor L. Ros 

ER ZIJN ZITPLAATSEN EN NA DE VIERING IS  ER  KOFFIE 

 

Donderdag 30 mei  HEMELVAART  om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Parochieel voorganger C. Loves 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

1 juni tot 7 juni 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 2 juni om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering/ Themaviering   m.m.v.  Het Themakoor 

Voorganger:  Pastoraal werker I. Schraven 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen  

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag 6 juni om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 7 juni 1e vrijdag om 9.30 uur 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger: Pastor I. Schraven 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

8 juni tot 14 juni 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag  8 juni  PINKSTEREN  om 18,00 uur 

Gezamenlijke Eucharistie viering van alle Geloofsgemeenschappen 

van Lumen Christie in DENEKAMP. 

Voorgangers:  Her gezamenlijke Pastorale team. 

 

ER IS DEZE AVOND GEEN VIERING IN DE KERK TE OOTMARSUM 

 

 

Zondag  9 juni  1e PINKSTERDAG om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

Maandag  10 juni 2e PINKSTERDAG  om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Parochieel voorganger C. Bolscher – van Duinen 

 

COLLECTE:  Er zijn dit weekend 2 collectes. 

De 1e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen Geloofsge-

meenschap. 

De 2e collecte is bestemd voor onderhoud van onze monumentale 

kerk van 

de H.H. Simon en Judas 

 

Donderdag 13 juni om 10.00 uur in Zorgcentrum `Franciscus` 

Woord/ en Communieviering 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
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WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:  TEL.:  06 – 57 94 09 01 

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 

 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 22  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


