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 KЀЀRKTIED 

Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte  

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 8 

week 15-6-2019 

t/m   5-7-2019 

 

 

 

 

Gedachte 

 

In ieder mens zitten veel warme kleuren, 

talenten, krachten,  positiviteit. 

Het is maar wie dit alles even opmerkt 

en je met inzicht aarzelend begeleidt. 

 

Om ’t allerbeste een sterke kans te geven, 

aan dieper denken, handelen en zijn. 

En door de jaren heen iets toe te voegen, 

aan wat ongeraakt was, in het klein. 

 

In ieder mens liggen veel vakjes open, 

die wachten op ontdekking en groei. 

Het is maar wie dit aarzelend even aanraakt 

en omzet in een lieve nieuwe bloei. 

 

Om ’t allerbeste uit jezelf te halen, 

is er één ding dat alles overwint. 

Geloven in jezelf en ….in de ander, 

waardoor je elke dag opnieuw begint. 
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Gebeds/eucharistievieringen  

 

Week zaterdag 15 juni  t/m vrijdag 21 juni  2019 
 

zo. 16 juni 9.00 uur  Woord- en Communieviering 

 Voorganger Riet Kottink    

Lectrice Marja Hartman 

m.m.v. Bel Canto  

 
 
Week zaterdag 22 juni  t/m vrijdag 28 juni 2019 
 
Za. 22 juni 19.30 uur Eucharistieviering  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis  

Lectrice Anja Ribbert 

m.m.v. Bel Canto 
 

 
Week zaterdag 29 juni  t/m vrijdag 5 juli 2019 

 
Zo. 30 juni 9.00  uur Woord- en Communieviering  

   Voorganger Jan Pol 

   Lector Jan Arends 

   m.m.v. Bel Canto  
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 15 juni  t/m vrijdag 21 juni 2018 

Jgd. Erik Kienhuis; 

Jgd. Johan Koehorst en Marietje; 

Ouders Mollink (Hunnebekke); Ouders Voorpostel-Boomkamp;  

Trees en Fons Voorpostel; Gerard ter Braak; Ouders Rekers-Blokhuis 

en Lies Rekers-Kienhuis; Tonnie Rekers; Gerard Groeneveld;   

Ouders Kienhuis-Benerink; Jan Veldhuis; Agnes ten Dam-Koopman 

nms. de noabers; Marietje Mollink-v.d. Aa; Gerard Arends;         

Frans Arends nms. Dames- en Herenkoor Bel Canto. 

 

 

week zaterdag 22 juni  t/m vrijdag 28 juni  2019 

Bernard Meijners; Marietje Schulte; Ouders Mollink (Hunnebekke); 

Ouders Brunninkhuis-Groente; Sanny Haamberg-Kamphuis;      

Bertus Groeneveld; Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave;  

Marietje Mollink-v.d. Aa; Jan Hesselink. 

 

 

week zaterdag 29 juni  t/m vrijdag 5 juli 2019 

Jgd. Gerard Koehorst; 

Jgd. Tonnie Rekers; 

Jgd. Truus Blokhuis-Roeleveld en Toon; 

Ouders Mollink (Hunnebekke); Tonnie Lansink;                      

Marietje Mollink-v.d. Aa; Gerard Arends. 

 

 

 

 

PASTORPRAAT 

Vrijdag na Hemelvaart. 

De vrijdag na Hemelvaart is voor alle pastores die in juli 1964 gewijd 

zijn een heilige dag. Dat is de dag van de reünie. 
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Dit jaar voor de 55ste keer. Inmiddels komen we van heinde en ver. 

Uitgezonderd dat er een is die een hele goede reden heeft om niet te 

komen, maar meestal is het volle bak. Het is ieder jaar de zelfde vaste 

datum, en de plaats ‘waar’ wordt bij het afscheid geregeld voor het 

volgende jaar. 

Het is een feest om elkaar weer tegen te komen, te ontmoeten. Er is 

wel een geweldige verschuiving gekomen in de onderwerpen die zo 

op die dag ter sprake komen. In de begin jaren waren het seminarie 

verhalen, weet je nog van toen; weet je nog dat voorval, waardoor de 

hele klas straf kreeg, weet je nog van toen en toen, en wat hebben we 

een schik gehad !! 

Maar met de jaren verschoven ook de onderwerpen. 

Hoe sta jij in deze tijd in de beleving van  kerk-zijn  ? 

Kun jij de moed er in houden ?  Ik ben heel anders gaan preken, ik 

durf nu veel meer te zeggen. Is jouw eigen geloof ook veranderd. En 

door zo te praten, raak je elkaar veel en veel beter. 

Dit jaar was er weer iets heel bijzonders. We zitten bijna allemaal in 

de 80. Dat hoef je niet te vragen, dat is te zien. De een hoort 

moeilijker, de ander loopt met een wandelstok, weer een ander is 

vaste klant bij de dokter geworden; we hebben ook de dag anders 

ingedeeld zodat iedereen weer voor donker thuis kan zijn. 

Zorg en aandacht voor elkaar, velen wonen alleen, aandacht is dan een 

zegen. 

Aandacht voor elkaar, warmte in je leven, elkaar zien staan, Dat noem 

ik ook Pinksteren. 

Hartelijke groeten 

Henk Jacobs 

De Lutte 
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Opbrengst collectes  

 

Roepingenzondag  op 12 mei jl. € 91,37. 

Lourdesgangers op 18 mei 2019  € 37,20. 

Nederlandse Missionarissen  op 2 juni 2019 € 48,40. 

 

Doopdatum 

De volgende doopdatum is op zondag 30 juni. 

 

Afscheid  

 

In de maand mei heb ik afscheid genomen van de parochie, tijdens 

weekendvieringen in al onze zeven kerken. In kleine kring met gezin, 

collega’s van het Pastoraal Team en leden van het parochiebestuur 

was daarvoor nog een ander moment. Ik ben iedereen dankbaar voor 

deze wijze van afscheid nemen. Het was al met al goed-werken in de 

parochie. Dank voor alle fijne woorden, goede wensen en cadeaus bij 

dit afscheid. Ook mooi dat er een opvolgster komt. En misschien, tot 

ziens!  

Vriendelijke groet, L.M. Ros (pastoraal werker)  

 

Beste medeparochianen, 

 

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team kunnen we u 

meedelen dat we verheugd zijn dat er in de vacature van pastoraal 

werker Leo Ros per 1 september a.s. is voorzien. De nieuwe pastoraal 

werkster heet Jose van den Bosch. Ze is tot nu toe werkzaam in de 

Jorisparochie van Almelo en in de Marcellinusparochie van West 

Twente. De presentatie van haar zal zijn op vrijdag 6 september om 

19.00 uur. Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd. 
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Huis van Spiritualiteit 

De Andersons en Zuster Christella Warini brengen verwondering naar 

Ootmarsum Ter afsluiting van het jaar van het Huis van Spiritualiteit 

is op zondag 23 juni‘ Hier Dooft Niets’ van De Andersons te zien in 

de Simon en Judas kerk in Ootmarsum. De Andersons zullen tijdens 

de voorstelling een bijzondere gast uit de regio ontvangen, deze avond 

is dat Zuster Christella Warini. Deze voorstelling doet de grootste 

pessimist weer geloven in het leven. De Andersons bruisen, verstillen, 

ontroeren, passioneren en laten je niet meer los. In hun sprankelende 

theaterconcert ‘Hier Dooft Niets’ gaat het over verwondering. Een 

begrip dat ze opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote 

kregen: de jongste non van Nederland. De Andersons nemen je mee in 

een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over opnieuw 

beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol 

levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de 

onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke voorstelling 

nodigen ze ook een bijzondere  gast uit en deze avond is dat Zuster 

Christella Warini. In haar geboorteland Indonesië trad ze in als zuster 

waarna ze in 2000 naar Nederland werd uitgezonden en lid werd van 

de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Het leven is voor Zuster 

Christella een pelgrimage. Onderweg ontmoet ze medepelgrims die 

uitnodigen om de vele kleuren van het leven met elkaar te delen. Als 

onderdeel van dit theaterconcert zal deze betrokken Zuster vertellen 

én zingen over wat haar verwondert, inspireert en beweegt. Eerder 

maakten De Andersons samen met Arjen Lubach de voorstelling 

Stockholm Sneeuwt en brachten ze een voorstelling over het leven en 

werk van Cornelis Vreeswijk. Daarnaast speelden ze als zangers en 

theatermakers in diverse producties (o.a. in ‘Verboden te Lachen’ van 

en met Herman van Veen en ‘Het Vreemdelingenlegioen’). De pers 

over De Andersons: "Wonderschone liedjes.", "Ze zetten iets heel 

bijzonders op de planken. Conceptueel een vondst en qua acteren en 

zang een topprestatie.", "Een warme en overdonderende gebeurtenis.". 

Kaarten kunnen aan de kassa worden gekocht of kunnen vooraf 

gereserveerd worden via:secretariaat@lumenchristi.nl| Prijs: €12,50 

Aanvang: 20:00 |Meerinfo:www.deandersons.nl 
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Titus in de zomer    Karmel Zenderen 

 

De karmeliet Titus Brandsma is bij velen bekend als een  

voorvechter voor gerechtigheid en vrede. Het kostte hem zijn leven;   

26 juli 1942 stierf hij in het concentratiekamp Dachau.  

 

Titus leefde vanuit een diepe verbondenheid met zijn Schepper. Uit zijn 

vele toespraken en publicaties weten wij dat steeds zocht naar een 

Godsbeeld dat tegemoet kon komen aan de behoeften van de mensen 

van deze tijd.  

Marieke Rijpkema van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen zal 

ons, vanuit zijn diesrede van 1932, inleiden in het Godsbeeld van Titus. 

In deze rede presenteerde hij een nabije, levende God, met wie ook wij 

in nauwe verbondenheid kunnen en mogen  staan.  

We gaan met elkaar in gesprek wat zijn teksten voor ons  kunnen 

betekenen. Na een viering is er een broodmaaltijd ter afsluiting.   

  

Zaterdag 27 juli van 15.30 – 18.30 uur 

Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

Kosten € 10,-  Aanmelden noodzakelijk (i.v.m. catering) 

 

DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

 

 

Open eettafel   
In de maanden juni en juli is er geen Open Eettafel. 

 

Ouderensoos 

 

Op 17 juli hebben we ons jaarlijks uitstapje. We gaan naar vliegveld 

Teuge met de bus van ter Beek. Hebt u familie of kennissen die graag 

mee willen of mensen uit Tilligte e.o. U kunt zich opgeven bij Ine 

Pross 221358 of Dunja Borggreve 221255. Ook voor vragen omtrent 

het uitstapje.  

Met vriendelijke groet het bestuur Ouderensoos. 
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Opbrengst collecte Longfonds 2019 

 

In de derde week van mei gingen 33.000 collectanten op pad voor het 

Longfonds. De opbrengst van de collecte in Tilligte bedroeg € 529,69 

(vorig jaar € 524,93).  

Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage. 

Dankzij uw gift én dankzij de inzet van de collectanten komt een 

wereld zonder longziekten steeds dichterbij.  

 

Fietstocht KVO  
 

Woensdag 19 juni gaan we weer een avondje fietsen!  

Vertrek om 18.00 uur bij MFA.  

Graag even opgeven bij: Frida Haafkes  tel. 221489  of Annette 

Tijink  tel. 221252.  

Zijn er dames die liever niet fietsen; zij kunnen mee in de auto bij de 

organisatie!  

Graag  dit ook even melden.  

De organisatie heeft de weergoden al om goed weer gevraagd!  

 

 

 

NIEUWS AMICITIA 

 

In de periode 19 juni tot en met 30 juni a.s. houdt de 

muziekvereniging Amicitia haar jaarlijkse donateursactie. 

De opbrengst van deze donateursactie wordt o.a. gebruikt voor de 

aanschaf van instrumenten voor de slagwerkgroep. 

 

Op zondagmiddag 7 juli a.s. geeft Amicitia een concert in de tuin bij 

het woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp. Aanvang 14.30 uur. 

U bent van harte welkom. 
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Lachworkshop voor mantelzorgers uit Dinkelland ! 

 

Wist je dat kinderen wel tot wel 300 keer per dag lachen, volwassenen 

gemiddeld nog maar 15 keer. Kinderen lachen en spelen, spelen en 

leren. Lachen, spelen en leren horen bij elkaar. Hoe meer je lacht, hoe 

beter je je voelt en hoe meer je aankunt. Door te lachen ervaar je meer 

verbinding met anderen. We hebben vaak de beste herinneringen aan 

de mensen met wie we vroeger de slappe lach hadden. De 

lachworkshop brengt deze ervaringen opnieuw. Je leert lachen zonder 

reden. We hebben plezier ómdat we lachen. Mantelzorgconsulenten 

Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen-

Dinkelland, SWTD) organiseren een lachbijeenkomst met gast Saskia 

van de Lachwinkel. Als je aanwezig wilt zijn op deze middag, ben je 

van harte welkom op: Donderdag 20juni 14.00 tot 16.00 uur bij ‘t 

Twents Kwartiertje, Gunnerstraat 33 in Weerselo. We beginnen met 

koffie/ thee met gebak. Na de workshop drinken we nog iets samen. 

Aanmelden kun je doen voor donderdag13juniper email bij 

e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch06-38594369 

of06-38275388(ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent 

biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en 

emotionele steun aan mantelzorgers. 

 

AGENDA 

Wo. 19 juni  14.00 uur Spellenmiddag bij MFA 

Wo. 19 juni 18.00 uur KVO verzamelen MFA 
 
 
 
Parochiële Caritas Instelling 
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nl  

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 

 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
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 geval van overlijden, tel. 221206 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. 

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- 57940901. Dit nummer is niet 

voor het melden van uitvaarten. 
 
Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
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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 de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 

51. 

 

Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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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.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 

18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 Hans 

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

 

tel. :  0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 
e-mail : secretariaattilligte@hotmail.com 
Bank :  Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 
t.n.v. Lumen Christi. 
Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte NL 

30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 4/5 

juli. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 26 juni a.s. Dit blad loopt van za. 6 juli  t/m vr. 26 juli 

2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk 

of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

