
1  

 KЀЀRKTIED 

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

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 10 

week 27-7-2019 

t/m   16-8-2019 

 

 

 

 

 

Stop met het werk, 

stop met de zorgen, 

stop met de slaafse doordeweekse sleur. 

Stop met de haast en het hollen. 

Leg alles stil: 

machines, muizenissen, 

onmin, verdeeldheid, 

jaloezie en achterdocht. 

Word stil in jezelf. 

 

Ouders maken weer tijd voor hun kinderen. 

Kinderen krijgen tijd om te spelen. 

Mensen worden nomaden, 

op zoek naar nieuwe dingen. 

Vakantie is zwerven, 

terugvinden wat verloren was. 

 

Man en vrouw en kinderen, 

zichzelf, 

een stukje natuur. 
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Gebeds/eucharistievieringen    

 

Week zaterdag 27 juli  t/m vrijdag 2 augustus  2019 
 

zo. 28 juli  9.00 uur  Eucharistieviering 

 Voorganger Pastor J. Huisman    

Lectrice Ine Pross 

m.m.v. Bel Canto  

 
 
Week zaterdag 3 augustus  t/m vrijdag 9 augustus 2019 
 
Za. 3 aug  19.30 uur Eucharistieviering  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis  

Lectrice Carla Koehorst 

Geen koor 
 

 
Week zaterdag 10 augustus  t/m vrijdag 16 augustus 2019 

 
Zo. 11 aug 9.00 uur Eucharistieviering  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 

   Lectrice Ine Pross 

   M.m.v. Bel Canto 

 

 

 

N.B. 

Als er geen koor aanwezig is, dan is er de mogelijkheid om achter in 

de kerk de liederenbundel mee te nemen. 

 

 

In de maanden juli en augustus is er geen viering op vrijdag. 
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 27 juli  t/m vrijdag 2 aug  2018 

Ouders Beijerink-Meijners; Gerard Mensink;                              

Ouders Brunninkhuis-Groente; Sanny Haamberg-Kamphuis;      

Ouders Mollink (Hunnebekke); Gerard Groeneveld;                     

Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave;  Frans Arends;            

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

 

week zaterdag 3 aug  t/m vrijdag 9 aug  2019 

Jgd. Gerard ter Braak; 

Pastoor Terra; Marietje ten Berge-Oude Kotte;                             

Ouders Voorpostel-Boomkamp; Trees en Fons Voorpostel;       

Marietje Mollink-v.d. Aa namens de noabers; Jan Hesselink. 

 

week zaterdag 10 aug  t/m vrijdag 16 aug 2019 

Jgd. Agnes ten Dam-Koopman; 

Jgd. Gerard Mensink; 

Gerard Arends; Johan en Marietje Koehorst-Huy;                         

Sanny Haamberg-Kamphuis; Ouders Haamberg-Meinders;          

Benny Haamberg; Sien Kloese-Arends; Ouders Beijerink-Meijners. 

 

 

Het secretariaat is in de maanden juli en augustus 

op donderdag gesloten. 

 

 

 

Vrijwilligersavond 

 

Op donderdag 19 september wordt de twee jaarlijkse vrijwilligers- 

avond van de locatie Tilligte gehouden. Nader bericht volgt.  
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PASTORPRAAT 

 

VAKANTIE 

Beste mensen, 

Veel mensen hebben of krijgen binnenkort vakantie. Misschien een 

signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Lekker weer, minder 

vergaderingen, tijd om te lezen en eens rustig in de tuin te gaan zitten. 

Misschien ook wel een tijd, dat sommige negatieve gevoelens door de 

zonnestralen verdreven worden. Heerlijk dus, om een moment naar 

een lagere versnelling over te schakelen. En dat mag ook, zeker als je 

een jaar druk bent geweest. Even afstand nemen van je dagelijkse 

beslommeringen. 

Maar vakantietijd zou ook nog wel eens bij uitstek geschikt kunnen 

zijn om meer aandacht te besteden aan onze relatie met God, onze 

Hemelse Vader en met Jezus Christus. Het lezen van de Bijbel en 

bidden zouden daartoe een handleiding kunnen zijn; ook om ons de 

energie terug te geven die we het afgelopen jaar verbrand hebben. 

Vakantietijd, ook een tijd om na te denken over vragen als: hoe ben ik 

christen in deze wereld? Wat heeft de wereld aan mij als christen? 

Hoe kan ik mijn talenten dienstbaar maken aan de 

geloofsgemeenschap en aan de mensen om mij heen? Dan kunnen er 

zomaar goede voornemens ontstaan, die hopelijk geen voornemens 

blijven. Zo onze talenten gebruiken tot opbouw van God’s kerk. 

Namens de collega’s van het team wens ik u allen een goede 

vakantietijd toe. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 

 

 

Doopdata 

 

De volgende doopdatum is 12 oktober. 

 

 

Collecte 

De extra collecte voor pater Haamberg op zondag 30 juni jl. heeft      

€ 261,50 opgebracht. 
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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 wegkappelletje 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 2019. 

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale 

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

dames van het nederlandstalig Plechelmus Koor 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. De aankomst is 

ongeveer 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. 
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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 er is om 

14.00 uur 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. 

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 6.00 uur vanuit Ootmarsum.  

 

Mochten wij bij deze uw interesse gewekt hebben om een keer mee te 

gaan voor deze tweedaagse bedevaart dan kunt u zich opgeven bij: 

Ine Pross 0541-221358. 

 

Opgeven kan t/m zaterdag 13 augustus. 
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Openingsbijeenkomst Huis van Spiritualiteit  

met Lenny Kuhr, 22 september PKN kerk  

“Het lied gaat door”  

Lenny Kuhr is een begenadigde zangeres, die haar sporen in de kunst 

verdiend heeft. Haar stem is in de loop der jaren warmer geworden. 

De liederen zijn gedichten op zich, waarin levenservaring, 

waarneming, gevoel of herinnering doorklinkt.  

Zelf zegt ze; “In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die 

voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de 

metafoor. De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de 

mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de 

mens en zonder ziel is er geen leven, dus ook geen muziek. Het besef 

dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij 

zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit 

programma te horen zal zijn. Met Mischa Kool op basgitaar laten wij 

de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar 

in jou te vinden. De duizenden dingen vergaan. Maar het lied zal alle 

harten doordringen. Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen. Iets 

mooiers is er niet”. Meer info op www.lennykuhr.com  

Deze prachtige avond is zeer de moeite waard: kortom genieten!  

Wanneer: zondag 22 september, 19.30 uur, € 12,50  

Waar: PKN-Kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31, Ootmarsum  

Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl  
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

 

Nieuws van KV. Ons Streven 

 

De K.V. “Ons Streven” Tilligte organiseert dit jaar haar jaarlijkse 

kloatschééters Marathon op zaterdag 17 augustus.   

In verschillende klassen wordt gestreden om de felbegeerde beker. 

Niet alleen geoefende sporters, maar ook recreanten kunnen 

meedoen.    

Voor meer informatie en aanmelden kijk 

op www.onsstreventilligte.nl.   

 

Open eettafel   

 

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

 

Vakantie voor ondernemers van de minimarkt  

Wegens vakantie is er geen minimarkt vanaf woensdag 31 juli t/m 

woensdag 14 augustus. Woensdag 21 augustus zijn de ondernemers 

van de markt u weer graag van dienst.  

 

AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onsstreventilligte.nl/
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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 
 
 
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. 
 

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

15/16 aug. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 7 aug. a.s. Dit blad loopt van za. 17 aug.  t/m vr. 6 sept. 

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

