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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. 9 (voor de periode van 6 tot 26 juli) kunt u in-

leveren: uiterlijk op maandag 24 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 « 

 

Sinie Weierink onderscheiden met de Willibrordplaquette. 

Donderdag 23 mei 2019 is tijdens de viering op Zorgcentrum Francis-

cus de Wilibrordplaquette uitgereikt aan Sinie Weierink. Ze kreeg deze 

welverdiende onderscheiding voor haar grote inzet voor persoonlijke 

aandacht voor de bewoners en voorbereidende werkzaamheden wat 

pastorale zorg betreft. Maar ook voor haar werk als vrijwilliger in de 

parochiekerk. 

Sinie, die te kennen had gegeven met haar werkzaamheden te stop-

pen en daarmee ook uit de pastoraatsgroep vertrekt, nam afscheid tij-

dens de wekelijkse viering, waarin pastor Jan kerkhof Jonkman voor-

ging, met de mooie titel:  “Wees een licht voor elkaar”. Dat is en was 

ook steeds haar grootste drijfveer in haar werk als vrijwilliger van on-

ze geloofsgemeenschap. Zo heeft zij veel voor de bewoners van Fran-

ciscus kunnen betekenen. Vanaf 1990 was zij namens de parochie 

contactpersoon, wat later resulteerde in permanent lid van de pasto-

raatsgroep. Maandelijks bracht zij verslag uit tijdens de vergadering 

waarin haar betrokken verantwoordelijkheid duidelijk tot uitdrukking 

kwam. Gedurende bijna 34 jaar was zij het luisterende oor en ‘door-

geefluik’ naar het pastoresteam, voor wie een pastor wilde spreken. 

Zij verzorgde daarbij  al die jaren de altaartafel met toebehoren, voor 

de wekelijkse vieringen, was  er lector en verving indien nodig de 

voorganger. Zij was  heel duidelijk in haar streven: “deze bewoners 

verdienen een pastorale zorg die bij hen past”.                                                                                                                                                                    

Daarnaast was ze 27 jaar lang lector in onze parochiekerk en 25 jaar 

lid van de werkgroep Avondwakes, waarin zij vele jaren zelfstandig 

voorging  en ook alle contacten met de betrokken nabestaanden on-

derhield.  

Wij zijn haar veel dank verschuldigd.  Ook voor haar inzet om een 

goede opvolger te krijgen. Wij zijn heel blij dat zij Ria Bossink daartoe 

bereid heeft gevonden.  
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Tijdens de laatste vergadering in juni zullen we in de pastoraatsgroep 

afscheid van Siny nemen. 

Namens de pastoraatsgroep, Marian Oude Elberink–van der Aa, vrz. 
 

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

 

In onze Geloofsgemeenschap zijn gedoopt: 

Daniela  Alting 

Siem Bolscher 

Emma Stevelink 

Pim Tijans 

Allen van harte gefeliciteerd. 

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

 

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)   
----------------------------------------------------------------------------------  

 

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 

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

 
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. La-

chen, spelen en leren horen bij elkaar. Hoe meer je 

lacht, hoe beter je je voelt en hoe meer je aankunt. Door te lachen er-

vaar je meer verbinding met anderen. We hebben vaak de beste her-

inneringen aan de mensen met wie we vroeger de slappe lach had-

den. De lachworkshop brengt deze ervaringen opnieuw. Je leert la-

chen zonder reden. We hebben plezier ómdat we lachen. 

Wij organiseren een lachbijeenkomst met gast Saskia van de Lach-

winkel.  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, Gun-

nerstraat 33 in Weerselo. We beginnen met koffie/ thee met gebak. 

Na de workshop drinken we nog iets samen.  

 

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 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotione-

le steun aan mantelzorgers. 

We zien je graag op 20 juni!  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, Mantelzorgconsulenten 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Hallo allemaal, 

Op zaterdag 22 juni om 18:00 uur is er een 

gezinsviering in de buitenlucht! Het thema 

van deze viering is bos / natuur. 
Daarom is deze viering niet in de kerk  maar 

in het bos op het erf van Hoeve Springendal. 
Het belooft een bijzondere viering te worden! 

Het kinderkoor zingt mooie liedjes en voor de vormelingen en com-
municanten  is een actieve rol weggelegd. 

Graag tot ziens! 

Werkgroep gezinsvieringen 
 

Voor deze viering zijn wij op zoek naar communicanten en vormelin-

gen die een bijdrage aan deze viering willen leveren. 

 

Aanmelden kan via: mariekestoolhuis@hotmail.com of persoonlijk bij 

een lid van de werkgroep.  

 

Bij droog weer op het erf, bij regen in de kerk. 

Volg vanaf Ootmarsum de borden richting Hoeve Springendal, (Brun-

ninkhuisweg 3 in Hezingen) ongeveer 5 km buiten Ootmarsum.  

U kunt bij de Hoeve op de parkeerplaats parkeren. Of u komt met de 

fiets via de Blauweweg zodat u door het Springendal kunt fietsen.  

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

 

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 

mailto:mariekestoolhuis@hotmail.com
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werkster heet Jose van den Bosch. Ze is tot nu toe werkzaam in de Jo-

risparochie van Almelo en in de Marcellinusparochie van West Twen-

te. De presentatie van haar zal zijn op vrijdag 6 september om 19.00 

uur. Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd. 

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

 

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 Gods-

beeld 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 Ti-

tus. 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 be-

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

Zaterdag 27 juli van 15.30 – 18.30 uur - Kosten € 10,- 

Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

Aanmelden noodzakelijk (i.v.m. catering) 

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

 

Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/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 zon-

dag 23 juni ‘Hier Dooft Niets’ van De Andersons te zien in de Simon 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
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en Judaskerk in Ootmarsum. De Andersons zullen tijdens de voorstel-

ling een bijzondere gast uit de regio ontvangen, deze avond is dat 

Zuster Christella Warini. 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 thea-

terconcert 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 geboorte-

land Indonesië trad ze in als zuster waarna ze in 2000 naar Neder-

land 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 the-

aterconcert zal deze betrokken Zuster vertellen én zingen over wat 

haar verwondert, inspireert en beweegt. 

Eerder maakten De Andersons samen met Arjen Lubach de voorstel-

ling Stockholm Sneeuwt en brachten ze een voorstelling over het le-

ven en werk van Cornelis Vreeswijk. Daarnaast speelden ze als zan-

gers en theatermakers in diverse producties (o.a. in ‘Verboden te La-

chen’ van en met Herman van Veen en ‘Het Vreemdelingenlegioen’). 

De pers over De Andersons:  

"Wonderschone liedjes",  "Ze zetten iets heel bijzonders op de plan-
ken. Conceptueel een vondst en qua acteren en zang een toppresta-
tie.", "Een warme en overdonderende gebeurtenis.". 
Kaarten kunnen aan de kassa worden gekocht of kunnen vooraf ge-

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

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

  

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.deandersons.nl/


11 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

15 juni tot 21 juni 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 16 juni  om 9.00 uur 

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

Parochieel voorganger C. Bolscher – van Duinen 

 

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  20 juni om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord – en Communieviering 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

22 juni tot 28 juni 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

ZATERDAG 22   JUNI   OM  18.00  UUR   “ BOSVIERING “ 

Eucharistieviering / Kinderviering  m.m.v.  Het Kinderkoor 

Herhalingsviering van de 1e communiekantjes en het H. Vormsel. 

Deze viering wordt gehouden in het bos op het erf van  

HOEVE “ SPRINGENDAL “, Brunninkhuisweg  3,  Hezingen. 

Bij slecht weer wordt de viering verplaatst naar de Kerk. 

Zie artikel elders in het “Preaksteulke” 

Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis 

 

Zondag 23 juni om 9.00 uur 

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

Voorganger:  Diaken J. Kerkhof Jonkman 
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COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte.. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eugen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag 27 juni om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Eucharistieviering 

 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

29 juni tot 5 juli 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 30 juni om 9.00 uur 

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

Voorganger:  Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

COLLECTE:  Er is vandaag 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag 4 juli om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 5 juli 1e vrijdag  om 9.30 uur 

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

Parochieel voorganger: C. Loves 

 

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

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  

 
 


