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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  

 

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:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

15-06-2019 t/m 05-07-2019 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 

      

Zaterdag 15 juni 19.30 uur   Eucharistieviering   

       Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis  

   Lectrice: Bernadette Hulsmeijers  

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

  

Jan Pikkemaat en overl. familie / Bennie en Truus Ruel-Kamphuis / Johan 

Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen. 

 

 

 

Zondag 23 juni 09.00 uur   Woord- en Communieviering     

       Parochiële voorganger   

       Lectrice: Sonja Pahlplatz 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

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

en overl. familie / Ouders Peters-Groeneveld en overl. familie / Gerard en 

Sientje Haamberg-Edelkamp / Overl. familie Damhuis-Keujer / Bennie 

Niehoff en overl. familie. 

 

 

 

Zaterdag 29 juni  19.30 uur  Herhalingsviering        

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman 

       Lectrice: Irma Huusken 

       M.m.v. Themakoor 

 

 

Familie Niehof-Berning.  
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Vrijdag 5 juli  09.30 uur  Ouderenviering     

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman  

    

 

      

 

Acolieten 

Zaterdag 15 juni   19.30 uur  

Zaterdag 27 juli   19.30 uur 

 

 

 

Ziekentriduüm 

Het ziekentriduüm wordt dit jaar 4 en 5 oktober voor de vijftigste keer 

georganiseerd. Net als vorig jaar wordt het triduüm in Huize Elisabeth te 

Noord Deurningen gehouden. Voor deze dagen worden ook parochianen 

uit Lattrop en Breklenkamp uitgenodigd. Om deze dagen te bekostigen 

wordt er jaarlijks een huis aan huis collecte gehouden. 

 

De enveloppen worden door de collectanten in de week van 1 juli tot en 

met 8 juli opgehaald. Door de vakanties van enkele collectanten kan het 

zijn dat enkele enveloppen een week later opgehaald worden.  

Mocht het zakje niet worden opgehaald dan kunt u het alsnog deponeren 

in de brievenbus van het parochiecentrum. 

 

Werkgroep ziekentriduüm. 

 

 

Samenwonen  

Sinds februari 2019 zijn gaan samenwonen: 

Rachel Schulten en Robbin Groeneveld, Kraakenhof 26,  

7635 NT Lattrop. 
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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 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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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)   

 

 

 

 

Nieuwe pastoraal medewerkster 

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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Titus in de zomer  

Karmel Zenderen zaterdag 27 juli 2019 

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) 

 

 

 

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring 

 

Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je 

leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? 

Schrijf je dan in voor een van onze trainingen. 

 

Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met 

de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training 

bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van 

het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van 

vaardigheden ter ondersteuning van anderen. 

Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je 

voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het 
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bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele 

familieleden en naasten. 

 

Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de 

leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan 

meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke 

trainingen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of 0647504724 

Aanmelden kan via: aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720 

 

 

 

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 20 juni 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.  

 

mailto:j.huisman@siztwente.nl
mailto:aanmelden@siztwente.nl
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Aanmelden kunt je doen voor donderdag 13 juni per email bij 

e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369 of 

06-38275388 (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt 

ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun 

aan mantelzorgers. We zien je graag op 20 juni!  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt  

Mantelzorgconsulenten 

 

 

 

Vernieuwde website katholiekleven.nl online 

 

De vernieuwde website van katholiekleven.nl is op 10 mei online gegaan. 

Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 

2016 zijn gestart. “In de voorbije jaren is katholiekleven echter 

uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon 

de website een upgrade gebruiken,” vertelt projectcoördinator Daphne 

van Roosendaal. 

 

“Er zijn op de site naast video’s steeds meer artikelen en foto’s geplaatst. 

Later startten we ook met podcasts, waarvoor nog geen goede plek op de 

website was ingericht. Nadat de bisschoppen eind 2018 besloten 

katholiekleven.nl voort te zetten voor opnieuw een periode van drie jaar, 

ging de redactie aan de slag met de vernieuwing van de website.” 

 

De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring. 

Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek. 

Parochies kunnen hiervan gebruik maken in hun media uitingen. “Een 

service waarmee we de parochies van dienst willen zijn,” aldus Van 

Roosendaal. “Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig om aan mooie 

rechtenvrije foto’s te komen. In samenwerking met fotograaf Ramon 

Mangold komen op de nieuwe website regelmatig foto’s beschikbaar die 

parochies kunnen gebruiken in hun parochieblad en op hun website. 

Katholiekleven.nl maakt daarvoor een afspraak met de fotograaf over het 

gebruiksrecht. Parochies kunnen deze foto’s dan gratis gebruiken in hun 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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eigen uitgaven.” 

 

Op de vernieuwde site verdwenen verschillende rubrieken, daarvoor in de 

plaats zijn de thema’s ‘Actueel’ en ‘Geloven. Hoe zit dat?’ gekomen. 

Deze nieuwe rubrieken worden uitgewerkt in video’s, artikelen, 

fotoseries en podcasts. ‘Actueel’ zal berichten over nieuws binnen de R.-

K. Kerk en actuele thema’s. ‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt 

onderwerpen over het katholieke geloof voor mensen die daar meer over 

willen weten. De items die hiervoor gemaakt worden, zijn praktisch van 

opzet en goed bruikbaar voor pastorale teams en werkgroepen in de 

parochies. 

Een voorbeeld hiervan is de rozenkrans infographic die katholiekleven.nl 

al eerder verspreidde. Parochies mogen de inhoud hiervan zonder 

voorafgaande toestemming vermenigvuldigen en overnemen in hun eigen 

parochie-uitgaven onder vermelding van het copyright. Van Roosendaal: 

“Overigens kunnen parochies de video’s, podcasts en artikelen van 

katholiekleven.nl al langer gebruiken. De video’s kunnen via hun link 

worden ‘embed’ op parochiesites, podcasts kunnen worden gelinkt en 

artikelen mogen worden overgenomen. We hopen met de vernieuwde 

website de Nederlandse parochies nog beter van dienst te zijn met 

inspirerende verhalen en praktische materialen.” 
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Om te onthouden 

 

 

Woensdag 19 juni     Ophalen oud papier 

Maandag 1 t/m maandag 8 juli  Collecte Ziekentriduüm 

Woensdag 10 juli   11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 09 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 06 juli 2019 t/m vrijdag 26 juli 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 27 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 04 juli / vrijdag 05 juli 2019. 

 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

