
 

 
Negenenveertigste jaargang nr. 10 
 
27 juli t/m 16 augustus 2019 
 
Hemelse Vader wij eren en danken u voor alles wat geschapen is. 
Wij danken U vooral voor Maria die door U uitverkoren is moeder van Uw 
Zoon Jezus Christus te worden. 
Zij is onze voorspreekster bij U en met haar komen wij vol vertrouwen tot 
U met onze vragen en zorgen. 
Wij bidden U, laat ons eens zoals zij reeds nu, met haar van Uw eeuwige 
vrede en gerechtigheid genieten. 
Amen.  
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LITURGISCHE KALENDER 
Zeventiende zondag door het jaar 
zondag 10.30 uur:  Eucharistieviering,  pr. Th. Munsterhuis 
28 juli  (herenkoor) 
dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  
30 juli      pr. Th. Munsterhuis 

 

Achttiende zondag door het jaar  
zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 
  4 aug.   (herenkoor) 
dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 
  6 aug. Na de viering is er koffie in het P.C. 
 

Negentiende zondag door het jaar 
zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis   
11 aug.   (dameskoor)  
dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  
13 aug.   pr. Th. Munsterhuis 
 

MARIA TEN HEMELOPNEMING 
donderdag 19.00 uur Eucharistieviering in de  
15 aug.  kapel aan de Molendijk  
  pr. Th. Munsterhuis 
  (Sint Nicolaaskoor) 
 
 

PAROCHIELE KRONIEK 
Gedoopt: Bram Mulder, Haarspit 45 
 Loek Evertman, De Paander 6 
 Rens Willemsen, de Beumer 33 
 Lotus Schnettberg, Begoniastraat 28 
 Willem Morskieft, Stroothuizerweg 9 
 

Sacrament der zieken: Margaretha Hanter-Fehnker, Asterstraat 11 
 

Overleden:   2 juli, Frans Heerink 86 jaar Gerardus Majella 
 12 juli, Bennie In het Veld, 63 jaar, de Houtsnip 1 
 13 juli, Joyce Meijer 26 jaar, Hakselaar 4 

 

In je hart leven mensen  
die daar helemaal thuis zijn 
en die daar blijven wonen.  

Zelfs als ze er niet meer zijn…. 
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Kerkbalans 
Van de parochianen die zelf hun toezegging van de kerk- 
bijdrage verzorgen zijn nog niet alle bedragen binnengekomen 
Bij deze vragen we u vriendelijk de toegezegde kerkbijdrage 
voor 2019 over te boeken zodat we onze afsluiting kunnen 
maken. U kunt uw bedrag overmaken op bankrekening  
NL80 RABO 0110 705297. 

        Met vriendelijke groeten, commissie kerkbalans H. Nicolaas 
 
 
WERKZAAMHEDEN BINNEN ONS KERKGEBOUW 
Naar aanleiding van een discussiestuk in 2016, van het parochiebestuur 
Lumen Christi, inzake het gebruik van de ruimte in onze kerk, zijn er 
vanuit de locatieraad, meerdere mogelijkheden bekeken en besproken. 
Uiteindelijk is de beslissing genomen om niet de koepelkerk te gaan 
verkleinen, maar een glazen schuifwand aan te brengen tussen de 
koepelkerk en de oude kerk. 
Dit plan is bouwkundig uitgewerkt en besproken met het parochiebestuur, 
het pastoresteam en alle werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 
Van het Bisdom is goedkeuring voor de aanpassing ontvangen, 
Naast de glazen wand als afscheiding, betekent dit ook dat er in de oude 
kerk een separate verwarming dient te worden aangebracht. 
Verder zal er een doorbraak komen van de koepelkerk naar het parochie-
centrum, achter in de koepelkerk bij de gedenkwand met kruisjes. 
Zonder verder op dit moment in te gaan, op de lange en soms toch wel 
moeilijke weg, deze operatie daadwerkelijk ten uitvoer te mogen en te 
kunnen brengen, kunnen wij u mededelen dat hier nu, om in de spreek-
woordelijke toepasselijke uitspraak te blijven: “de kogel door de kerk is”; 
we kunnen beginnen. 
De werkzaamheden m.b.t. de doorbraak en de verwarming oude kerk, 
zullen in week 34, direct na de bouwvakvakantie, beginnen. 
U zult kunnen begrijpen dat dit, zo links en rechts, enige ongemakken 
achter in de kerk met zich meebrengt. Hiervoor willen wij uw begrip 
vragen. Tijdelijk zullen ook nog enkele banken achter in de koepelkerk 
worden verwijderd. Verder zal er t.z.t. achter in de kerk nog een bord 
komen te hangen, waarop e.e.a. gedetailleerd zal worden weergegeven en 
toegelicht.          De locatieraad H. Nicolaas 
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Zero55 
De jongeren van JOIN US Denekamp en Jeugdhonk De Mare uit Noord 
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 
  

 
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. 
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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 
 
 
 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 
 
Openingsbijeenkomst Huis van Spiritualiteit met Lenny Kuhr,  
 

“Het lied gaat door” 

Lenny Kuhr is een 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”.  
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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 
 
 
 

 
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  
tel. : 0541-353551 
email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 
 
INLICHTINGEN OVER: 
 
Doopdata  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. 
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.  
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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 dinsdag 
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 zijn € 8,-. 
 

INTENTIES 
zondag 28 juli 10.30 uur: Frans Heerink; Bennie in het Veld; Joyce Meijer; Jos 
Oude Griep; Hendrik en Truus Scholten-Derkman; Theo Post; Herman en Hans 
de Lange; echtpaar Steunebrink-Rolink; Bertus Nijhuis; Hendrik Steunebrink; 
echtpaar Hemme-Gortemaker; Gerard Meijners; Frans Berning en fam.; ouders 
Nolten-Meijners; Willy Kienhuis; ouders Tijhuis-Nijmeijer; ouders Derkman-
Remerink; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; ouders Koehorst-Berning en fam; 
Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders Groener-Wipper en fam; int. uit 
dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk.  
 

dinsdag 30 juli 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk. 
 

zondag 4 aug. 10.30 uur: 1e jaargedachtenis van: Marietje Vrerink-Baalhuis, Hans 
de Lange, Jos Grunder en Fien Boxum-Steunebrink. Verder voor: Joey Nijmeijer; 
Theo Post; echtpaar Steunebrink-Rolink; Gerard Heerink en fam.; Jan Stavleu; 
Truus Meenhuis-Damhuis; Jos Oude Griep; ouders Derkman-Remerink; Henny 
en Riet van Lange-Oude Elberink; echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders 
Blokhuis-Ribbert en Alfons; ouders Wiefferink-Mollink; ouders Olde Dubbelink-
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ten Breul; Diny Heuvels en fam.; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Annie 
Oude Elferink-Grashof en fam.; fam. Nijhuis-Tasche; Hennie en Riek Benneker-
Bodde; Willemien Aalbers-Hekke; ouders Laarhuis-ten Barge; ouders Remerink-
Rikhof-ter Marsch en fam.; Anny, Corry en overl. broers Oude Elferink; Truus 
Blokhuis-Groener en fam.; Herman en Hans de Lange; Femie Wiefferink-
Mollink; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker 
 

dinsdag 6 aug. 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Corrie Oude 
Elferink. 
 

zondag 11 aug. 10.30 uur: 1e jaargedachtenis van Leny Hofman-Peters. Verder 
voor: fam. Keizer-Bartels; Toon Nijhuis; echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders 
Bloemen-Heuvels; Theo Post; vader en moeder Derkman-Remerink; Bets en 
Marie Brookhuis-Kooiker; Jos Oude Griep; Henk en Cees Thijssen; Siny en 
Bertus Blokhuis; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; ouders Op de Weegh-Servais; 
Herman en Hans de Lange; Annelies Veldscholten-Benneker; Miny Pikkemaat-
Luttikhuis en John; echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders Scholten-Geertshuis en 
Maria; fam. Oude Elferink-Herens; ouders Aarninkhof-Oude Nijhuis. 
 

dinsdag 12 aug. 09.00 uur: ouders Dierselhuis-Smellink en Dries; An Sauer. 
 

donderdag 15 aug. 19.00 uur: Frans Berning en fam.; Bets en Marie Brookhuis-
Kooiker; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch; ouders Derkman-Remerink. 
 
 
 

 
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 8 augustus 

 


