
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 8 

 

15 juni t/m 5 juli 2019 

 

God, Gij houdt niet op te roepen en te vragen, of wij U volgen willen. 

Maar hoe klein en machteloos voelen wij ons soms daarbij. 

Geef ons daarom, God, oren om uw stem te horen,  

ogen die méér zien dan het hier en nu,  

handen die zich openen naar de ander. 

Geef ons een hart dat durft te hopen en te dromen,  

een geest, vrij om naar toekomst te verlangen,  

en voeten om te gaan, zonder twijfel, zonder angst. 

Want als wij volgen, God, gaat Gij toch altijd voorop. 

Amen. 

                    

       
 

 



 
-2- 

Elfde zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur:  Eucharistieviering, pr. J. Kortstee,  

16 juni  (themakoor) met als thema:  

  “meer dan vader alleen” 

 12.00 uur: Doopviering 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  

18 juni      pr. Th. Munsterhuis 
 

Twaalfde zondag door het jaar Sacramentsdag 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,  

23 juni   pr. Th. Munsterhuis (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

25 juni   
 

zaterdag 12.00 uur: Huwelijksviering van Elisabeth Demirci en Tom  

29 juni   Raatgerink  
 

Dertiende zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur: Communieviering, d. J. Kerkhof Jonkman   

30 juni   (herenkoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

  2 juli   na de viering is er koffie drinken in het PC 

 

Huwelijksafkondiging: Elisabeth Demirci en Tom Raatgerink  

 

Overleden:  1 juni, Willie Kienhuis, 87 jaar, Churchillstraat 1 

   2 juni, Marja Mulder-ten Hove, 58 jaar, Telgenhöfke 17 

 
Hemelse Vader, leid de doden binnen in het licht waarin Gij woont, toon hen 

altijd Uw aangezicht. 

 

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 José 

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 te zijner tijd. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE5u-bvdTiAhWEZVAKHUzvAWIQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/religieus.html&psig=AOvVaw28ITe2U7eLPu-NPiza5A72&ust=1559897515160819
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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 cadeau’s bij dit afscheid. Ook mooi dat er een 

opvolgster komt. En misschien, tot ziens!  

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

 

 

Parochiële collecte Ziekentriduüm 2019 

Geachte parochianen van de H. Nicolaas. 

In week 27, de week van 1 tot en met 7 juli, is er weer de jaarlijkse 

parochiële collecte voor het ziekentriduüm. 

Het ziekentriduüm wordt dit jaar weer op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 

gehouden in huize Elisabeth, bij de zusters in Noord Deurningen. 

Op deze dagen wordt ook aandacht besteed aan het feit dat dit jaar de 

werkgroep van het ziekentriduüm 50 jaar bestaat. 

Een zeventigtal parochianen van onze locatie en van locaties uit de 

omliggende kerkdorpen worden door ons namens de parochianen van 

deze locaties weer twee dagen uitgenodigd. De dagen worden gevuld met 

een aantal kerkelijke vieringen en overwegingen. De parochianen die 

hiervoor worden uitgenodigd zijn ouderen en mindervaliden, die niet meer 

in staat zijn om nog naar de kerk te gaan. Tijdens deze dagen worden de 

aanwezigen verzorgd door een twintigtal vrijwilligers uit de parochie. 

In dit parochieblad is een zakje bijgevoegd waarin u uw bijdrage kunt 

deponeren. Onze collectanten halen dat in week 27, de week van de 

collecte, weer bij u op. De collectanten worden door de organisatie 

komende weken benaderd voor verdere afspraken. 

Mede door middel van uw bijdrage kunnen de parochies de bezoekers een 

tweetal mooie dagen aanbieden. We hopen op uw financiële medewerking, 

omdat het ziekentriduüm namens al de parochianen aangeboden wordt 

aan deze ouderen en minder validen. 

Mocht het collectezakje niet worden opgehaald zou u het dan in de 

brievenbus van het parochiecentrum willen deponeren. 

Namens de “Werkgroep Ziekentriduüm”, Ton Huttenhuis 
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JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER 

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd.  

Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in 

het wegkapelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de 

Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims 

jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is 

Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen 

van Europa. Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de 

jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Ook een groot aantal 

katholieken uit Oost Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar Kevelaer om 

nieuwe inspiratie op te doen. Naast de busprocessie bestaat ook de 

mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen hiervoor. Dit jaar is de Oost 

Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus. 

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale 

begeleiding zorgen. Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van 

dames van het Nederlandstalig Plechelmuskoor Oldenzaal zal de zang 

verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus. Het koor van Noord 

Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus. 

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel: 

“HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?” 

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost 

Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit 

vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. Aankomst is ± 11.00 uur. 

De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij 

naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. 

Aansluitend is er een eucharistieviering. 

Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het 

lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal 

de kruisweg worden gebeden.  

’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats. 

Zaterdag 24 augustus is er 's morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis 

in de Basiliek. Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en 

om 14.00 uur is er een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan 

we weer huiswaarts. De vieringen worden verzorgd door de pastores die de 

reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, 

diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink. 
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Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en 

persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.  

Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met 

een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag 

(één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten. 

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus   

's morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart 

wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Op zaterdag 24 augustus, 

na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente. 

Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op  

vrijdag 23 augustus om 06.00 uur vanuit Ootmarsum.  
 

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer 

Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. 

Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten. 

Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep wil 

nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 

augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23
e
 aansluiten 

bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen.  

Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis is per bus;  

om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten) 

Contactpersoon Jos Bijen uit Weerselo,  06-23997906.  
 

Voor inlichtingen over de fietsprocessie en eventuele aanmelding voor 

deelname contactpersoon: Ria Vloothuis uit De Lutte,  06-22044822 of 

Jos Bijen uit Weerselo. 

 

Voor inlichtingen over de busprocessie en aanmelding voor deelname kunt 

u contact opnemen met de broedermeesters van uw geloofsgemeenschap: 

Heinz Dierselhuis,  0541-352737 of Jos Mollink,  0541-352928. 

De kosten van de processie bedragen € 30,- volwassenen, jongeren t/m 17 

jaar betalen € 20. Logies zijn hierbij niet inbegrepen. 

De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht bedragen € 10,-. 
 

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.  
 

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende: 

Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan 

aansluiten bij de processie. Van deze bedevaartgangers wordt een bijdrage 

van € 5,- gevraagd voor de kosten van het programmaboekje, lampion en 
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een bijdrage in de andere kosten die voor de bedevaart moeten worden 

gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de broedermeester van 

uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.  

Tot ziens in Kevelaer! 

 

 

 

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. 

Dit jaar voor de 55
ste

 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. 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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Zaterdag  27 juli 2019 

 Titus in de zomer 

 Karmel Zenderen 

 
De karmeliet Titus Brandsma is bij velen 

 bekend als een voorvechter voor gerechtig- 

 heid 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 hij 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 tot 

18.30 uur in het Karmelklooster te Zenderen, Hertmerweg 46.  

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

 

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 

 

Wandel de ochtend tegemoet 

Meditatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van 

langste dag en kortste nacht beleven we het ontwaken van Gods schepping.  

We sluiten af met een broodmaaltijd. Kosten: € 7,50 (inclusief ontbijt) 

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 km.) Wanneer: 16 juni, 05.00 uur 

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij 

het landkruis. 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
http://www.parochielumenchristi.nl/
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 PERSBERICHT 

 

 
 

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 Judaskerk in Ootmarsum. De Andersons zullen tijdens de voor-

stelling 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.  
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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 theater-

makers 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 worden 

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

Aanvang: 20:00 uur | Meer info: www.deandersons.nl  

 

 

INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 

drie maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. 

de voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u 

indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi,  353551 
 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn 

en de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis 

wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met  351332. 
 

Ziekenbezoekgroep  

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen 

thuis bezoekt. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de 

ziekenbezoekgroep bezocht te worden bel dan met   351332.  
 

Bezoek pastor   
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te 

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen 

secretariaat, ook in het geval van overlijden  351332. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.deandersons.nl/
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U kunt het ook melden bij het secretariaat van Lumen Christi  353551.  

Beide secretariaten zijn elke werkdag tussen 09.00-11.30 uur bereikbaar. 

(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

 

Ziekenzalving/ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving/ziekenzegening kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere 

werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur  353551). 
 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  
 

Pastorale hulp 

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

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

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

uitvaarten. 
 

Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 

 06-34361691; website:  www.caritaslumenchristi.nl  

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

Banknr. NL91 RABO 0110 7797 89  

t.n.v. RK Parochiele Caritasinstelling Lumen Christi 

 

 

 

 

 
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 

 

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


 
-11- 

PASTORESTEAM:    
  

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53163563 - email t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl 
  

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser, tel: 06-30 95 86 89 - email: 

ans.telintelo@lumenchristi.nl 
 

 

 

 

Het aanvragen van intenties 

De administratie is voor aanvragen van intenties alleen op de dinsdagmorgen 

geopend tussen 09.30-11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus 

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 

uur bellen met de administratie 351332. De kosten blijven ook dit jaar € 8,-. 

 

INTENTIES 
 

zondag 16 juni 10.30 uur: Leny Kokkeler-Kuipers; Grada Nijmeijer-

Wargers; Frans Luft; Willie Kienhuis; Marja Mulder-ten Hove; Hendrik en 

Truus Scholten-Derkman; Herman en Fien Oude Griep-Peters; echtpaar 

Steunebrink-Rolink; Jan Westerhof en fam.; Sjaak Oude Spraaksté; ouders 

Groener-Beernink en fam.; Bertus Nijhuis; ouders Derkman-Remerink; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders Oude Elferink-Kip; Bernard Eppink 

en fam; Theo Post; Rikie Berning-Nijmeijer en Monique; Hendrik 

Wiefferink; ouders Aveskamp-Schasfoort en Suze; echtpaar Oude Nijhuis-

Gosemeijer; ouders Blokhuis-Veldhuis; Toon Aveskamp; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; Antoon Groeneveld; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; 

Frans Berning en fam.; Maria Fernandus de Freitas; Truus Blokhuis-

Groener en fam.; Gerrit Rikhof; Toos en Gerrit Keur; Truus en Hennie 

Bos; Johan Veldhuis; João Tolentino Vieira da Luz. 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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dinsdag 18 juni 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk. 
 

zondag 23 juni 10.30 uur: Annie van Bentem-Wissink; ouders Aarninkhof-

Oude Nijhuis; Jos Oude Griep; echtpaar Steunebrink-Rolink; Theo Post; 

Jan Stavleu; fam. Nijhuis-Tasche; echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders 

Mollink-Kuipers en fam.; ouders Derkman-Remerink; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; Tim Duursma; Jos en Martijn Bulter; Annelies 

Veldscholten-Benneker; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Annie 

Kamphuis-Boomhoff; Ineke Westrik-Levink; Bennie Hermelink; João 

Tolentino Vieira da Luz; int. uit dankbaarheid. 
 

dinsdag 25 juni 09.00 uur: Corrie Oude Elferink. 
 

zondag 30 juni 10.30 uur: Jos Oude Griep; echtpaar Steunebrink-Rolink; 

ouders Kuipers-van der Ham; fam. Oude Elferink-Herens; echtpaar 

Hemme-Gortemaker; Henny en Riet van Lange-Oude Elberink; Theo Post; 

Toon Nijhuis; Marietje Koekkoek-Veldkamp; ouders Tijhuis-Nijmeijer; 

Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Antoon Groeneveld; ouders Rikkink-

Ophuis en fam.; Ine Rikkink-Gilbers en Ben; Suze Rikkink-Broekhuis; 

Gerrit Rikhof; João Tolentino Vieira da Luz.  
  

dinsdag 2 juli 09.00 uur: Johan Hanter; Anna Fehnker; An Sauer; Bennie 

Wiefferink en fam. 
 

 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

 0541-351332  
Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 
Email: denekamp@lumenchristi.nl 
Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (alléén voor de kerkbijdrage) 
 

Voor intenties alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 
 

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 
Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 26 juni 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

