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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 10 

27 juli t/m 16 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede God 

U die meegaat met mensen 

Wij bidden U 

Voor alle mensen 

In deze dagen onderweg 

En samen op vakantie 

Behoed hen 

Op hun wegen 

En breng hen allen 

Weer veilig thuis 

 

  

 

 

 

 



 
2 

 

Kopij kerkblad: inleveren voor donderdag 8 augustus 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

   

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

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. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

Pastoraal team 

 

 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63  

E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken (diaconie, gemeenschapsopbouw) 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

Tel.: 06-57 64 52 45  

E-mail: j.kerkhofjonkman@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  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

Kosters: Ben Geers Tel. 35 22 57 

 Jos Bentert          Tel. 35 37 68         E-mail: jbentert@gmail.com 

 Benny Tijman Tel. 35 49 80 E-mail: bjp.tijman@live.nl  

 Maria Schiphorst Tel. 29 64 36 E-mail: schiphorstmaria@gmail.com  

 

                                                                                                                              AC           
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  LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 27 juli t/m 2 aug 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Communieviering 
27 juli    M.m.v. Themakoor 
Pastor J. Kerkhof Jonkman 

 
Jaargedachtenis Gerard Kooiker, 
Jaargedachtenis Annie Bossink-Niehof, 
overleden ouders Johannink-Lohuis, Gerrit 
Niehoff, Eef Stevelink, Gerard Brookhuis, 
Tuus Veldscholten-Notkamp, Mechtild 
Meinders-Schepers, Annie ter Laak-Borghuis, 
Frieda van Braam, Mieni Sleiderink-Welhuis, 
Johanna Bekhuis-van Braam, familie Tijhuis 
en familie Haarhuis. 

 
Zondag   Geen viering 
28 juli 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
1 aug    t.i.v. de gezinnen 
    Daarna koffie drinken. 
 
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
 
Necrologie 
 

Engelina M. Ottenhof (Denekamp) 27 jul 2010 

Hendrikus Mulders    31 jul 1975 

Gerhardus J. Jansen   02 aug 1979 

Herman Jozeph Veldscholten  02 aug 2009 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 3 t/m 9 aug 2019   
                   

Zaterdag   Geen viering 

3 aug     

 

Zondag 09.00 uur Communieviering 

4 aug      
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Pastor J. Kerkhof Jonkman 

 

Ouders Stevelink-Busscher, familie Kamphuis 

en familie Keizers, familie Tijhuis en familie 

Haarhuis.  

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

8 aug      t.i.v. de gezinnen 

      

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 
 

Gerardus Johannes Oude Griep 03 aug 2017  

René Wargers    05 aug 1975 

Maria Aleida Bulter-Berning  06 aug 2017 

Sandra Schiphorst   07 aug 1979 

Hermanus J. Braakhuis   07 aug 1980 

Geziena H. van Bentem-Bos  07 aug 1993 

Aleida M. Krabbe-Nijmeijer   09 aug 1982 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 10 t/m 16 aug 2019 
 
Zaterdag  19.30 uur  Eucharistieviering 
10 aug 
Pastor T. Munsterhuis 
 
 Bernard Veldscholten, Annelies Veldscholten-

Blokhuis, Bennie Meinders, Bernard en Marie 
Demmer-Zwiep en Wilma, Johannes Tijman, 
ouders van Bentem-Bos en familie, overleden 
ouders Bodde-Tijman en familie, pastoor 
Misdorp, Dora Jansman, Mieni Sleiderink-
Welhuis (namens de buurt), familie Tijhuis en 
familie Haarhuis.    

 
Zondag         Geen viering 
11 aug    
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Donderdag 09.00 uur Maria ten Hemelopneming 
15  aug    Eucharistieviering 
   t.i.v. de gezinnen 
    
    

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie:    

Geertruida C. Brookhuis-Gosemeijer 10 aug 1967 

Gerhardus M. A. Derksen    10 aug 1977 

Maria J. Wojtysiak-Blokhuis    11 aug 1970 

Margeretha Snijders-Kuipers    11 aug 1972 

Gerardus M. Bodde    11 aug 1994 

Maria J.C. Goossink-Stoelers   11 aug 2015 

Maria L. Bodde-Johannink   12 aug 1991 

Maria G. H. Bodde     13 aug 1974 

Hedwig Schiphorst-Geers   13 aug 1999 

Gerardus H. Ruël    15 aug 2010 
 
 

AGENDA 26 juli t/m 16 aug 2019 

30 juli  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

31 juli  09.30-10.30 uur secretariaat 

06 aug  19.00 -20.00 uur secretariaat  

09 aug  18.30 uur  BBQ Herenkoor 

12 aug  13,30 uur  Liturgiegroep     

13 aug  19.00-20.00 uur secretariaat  

14 aug  9.30-11.30 uur secretariaat  
   

Open eettafel augustus 2019 

 

Op  vrijdag 2 aug wordt u in de gelegenheid gesteld om in de Mare deel te 

nemen aan de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.  

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij 

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 
 



 
6 

 

 De jongeren van JOIN US Denekamp en Jeugdhonk De Mare uit N. 

Deurningen, 13 in totaal,  hebben op hun manier geprobeerd om in de 

voetsporen van Max Verstappen te treden. Want op 28 juni vertrokken ze 

onder begeleiding van vier JOIN US begeleiders richting Enschede, naar 

ZERO 55. Voor velen ging een lang gekoesterde wens in vervulling: karten. 

Sinds 2014 is het al het meest gewenste programma voor een bijeenkomst. 

In de pitstraat kregen de jongeren in twee groepen de juiste helm en 

nekbrace aangemeten. Ze namen plaats in een kart en konden in één ronde 

op het indoorcircuit uitproberen hoe de e-kart werkte. Vanaf de zijlijn hield 

één van de medewerkers de karts nauwkeurig in de gaten. Als een coureur 

te veel risico nam werd vanuit zijn i-pad het vermogen van die kart 

teruggebracht tot een veilige snelheid. Na het oefenrondje ging de groep 
voor de wedstrijd. 8 minuten over de baan racen, en je moed, je snelheid en 

je adrenaline kon stijgen tot grote hoogte. Iedereen zette een prachtige tijd 

neer! 

Na de pauze was het tijd om te gaan lasertaggen. Dat was volgens de 

jongeren ook heel gaaf. Sommigen hadden het al eens eerder gedaan en dat 

was ook wel te merken. De ontvangst bij Zero55 was vriendelijk en gastvrij.  

We zijn terug gereden naar Denekamp en hebben op het grasveld naast de 

kerk nog nagepraat en genoten van een heerlijke bak patat.  

Namens de begeleiders wens ik iedereen een goede afsluiting van dit 

schooljaar en een fijne vakantie toe. JOIN US meldt zich weer in 

september! 

Ans te Lintelo 

 

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 
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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 

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 

  

http://www.lennykuhr.com/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12   

website: www.caritaslumenchristi.nl 

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

Banknummer: NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

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, tel. 0541-351498 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). 

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 dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

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 tel. 0541-353551). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

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 Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

Kerkradio/kerktelevisie 

Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

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.nl 

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