
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 9 

 

6 t/m 26 juli 2019 

 

Goede God, 

 

Vader van onze Heer Jezus Christus,  

Uw kerk leeft van de Heilige Geest die door U gezonden is. 

Wij bidden U, vervul ons steeds met Zijn kracht  

en geef ons de Geest van wijsheid, van inzicht en van raad. 

Dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer.  

Amen. 
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Veertiende zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur:  Gezinsviering, p.w.  

  7 juli  I. Schraven, (jeugdkoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  

  9 juli      pr. H. Jacobs 
 

Vijftiende zondag door het jaar  

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. J. Huisman 

14 juli   Vivace met thema: “Kunnen, willen, doen”. 

  12.00 uur: Doopviering   

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

15 juli  pr. Th. Munsterhuis 
 

Zestiende zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis   

21 juli   (dameskoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

23 juli    

 

 

PAROCHIELE KRONIEK 

Getrouwd:  Elisabeth Demirci en Tom Raatgerink, Ootmarsum  
 

Gedoopt: Wietze Damhuis,  

 Nordhornsestraat 23 

 Sven Hövels, Anjerstraat 25 

 Bodil Kok, Brandlichterweg 8 

 Sill Dingeldein, de Kerkuil 63 

 
 

Overleden: 12 juni: Marietje Hulskotte-Brink, 85 jaar, Gerardus Majella 

 12 juni: Fons Gortemaker, 76 jaar, Berghumerstraat 10 
 27 juni: Truus Bloemen-Johannink, 82 jaar,  
   Geert v. Woustraat 29  
 
Heer, neem allen die deze wereld verlaten hebben op en maak hen voor altijd 
gelukkig in Uw paradijs. 
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Beste parochianen 

Per 1 september zal ik als pastoraal werkster worden aangesteld in de 

parochie Lumen Christi. 

Graag stel ik mij aan u voor. 

Mijn naam is José van den Bosch-van Os.  Ik ben getrouwd met Jos en 

samen hebben wij drie zonen (Kees-Jan, Hugo en Anton). De oudste twee 

studeren en wonen op kamers, de jongste zit op de middelbare school.  

Eenenvijftig jaar geleden ben ik geboren in Enschede waar ik ook ben 

opgegroeid. Na een aantal jaren voor studie en werk in verschillende 

plaatsen in Nederland gewoond te hebben, zijn wij alweer ruim twintig 

jaar geleden teruggekeerd naar Twente, waar wij zijn gaan wonen in 

Hengelo. Ik kreeg toen de kans om - in deeltijd - theologie te gaan 

studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht.  

Mooie, rijke jaren waarin ik mij heb mogen verdiepen in de wetenschap 

van ons geloof. 

Na mijn studie ben ik als pastoraal werkster aangesteld in de Sint 

Jorisparochie in Almelo Noord. Een aantal jaren later ben ik door de 

samenwerking van de Sint Jorisparochie en de Marcellinusparochie 

(Rijssen en omliggende geloofsgemeenschappen) ook in die parochie 

aangesteld. Na ruim zeven jaar ga ik deze beide parochies nu verlaten. 

Waar de studie mij de nodige theoretische basis van ons geloof heeft 

meegegeven, daar daagt het parochiepastoraat mij uit om het geloof in 

verbinding te brengen met het leven van alledag, met alles wat wij daarin 

aan mooie en goede, maar ook moeilijke, pijnlijke en verdrietige dingen 

meemaken. Dat is, wat mij betreft, vaak zoeken, omwegen maken, niet 

zeker weten, twijfelen… En toch, de weg die wij gaan, gaan wij niet alleen 

en niet zomaar. Ik geloof dat God met ons op weg gaat in ons leven en dat 

wij die weg al gaande leren zien en kennen.  

Daar hebben wij andere mensen en de geloofsgemeenschap voor nodig. 

Van harte ga ik met u op weg - en u hopelijk met mij - om zo al gaande 

God te mogen leren kennen in ons leven van alledag. 

Met hartelijke groet José 

Agenda en vergaderingen 
dinsdag    9 juli  19.00 uur: Kerkbestuur  

maandag 15 juli  10.30 uur: Werkgroep  

     Nabestaanden 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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  TWEE DAAGSE 

   BEDEVAART 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 
Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux? 

We gaan vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een twee 

daagse bedevaart. Dit jaar is die op:  

zaterdag 24 en zondag 25 augustus  

 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats 

waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.  

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt verder voor u geregeld. 

 

We hebben dit jaar een ander programma. 

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn, waarna we tegen 15.30 

uur in Banneux arriveren.  

We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de 

heiligdommen. In de avond brengen we al een bezoek aan de bron en er 

zal die avond een eucharistieviering zijn op het heiligdom.  

De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering 

en ‘s middags na de lunch kunnen we de kruisweg lopen en bidden.  

Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan 

we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar 

huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.  

(drankjes tijdens diner zijn voor eigen rekening)    

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.  

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten: 

met 2 personen op 1 kamer: € 140,- p.p.  Alleen op een kamer kost € 155,-.  

Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten tweepersoonskamer € 9,-  

en voor een eenpersoonskamer € 10,65.  

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:  

Ans Olde Theussink, tel.:  0627408273 

 



 
-5- 

De vijfdaagse bedevaart  
Van 30 augustus t/m 3 september gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer 

naar Banneux. Nu hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al 

genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu mee te 

gaan. Dit is juist wel iets voor u.  

We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen, brancardiers en vele 

vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U 

hebt niets te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen 

bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. 

In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. U stapt in 

uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld, en als u dat wenst 

gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen 

van een souvenirtje.  

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. En dat alles 

voor een prijs van € 330,-.    

Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, 

de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die 

Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de 

lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het 

Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen.  

Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee.  

Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.  

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven tot 1 augustus bij: 

Ans Olde Theussink, Deurningen, tel.:  0627408273 

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  

 

 

BEDEVAART KEVELAER 

Ook dit jaar organiseert Oost Twente op 23 en 24 augustus de jaarlijkse 

bedevaart naar Kevelaer zoals u in het vorig parochieblad heeft kunnen 

lezen. De intentie is : “Heer welke weg moeten wij gaan?”. 

Dit jaar sluit de eendaagse bedevaart van De Lutte/Beuningen op vrijdag 

23 augustus aan. Het koor: “Het Lutters geluutke” met aanvulling van 

dames van het Nederlandstalig Plechelmuskoor uit Oldenzaal zullen de 

zang op vrijdag verzorgen. Ook gaat de muziekvereniging uit Ootmarsum 

mee. Onze pastores begeleiden deze bedevaart. 

U kunt ook wandelend of met de fiets meegaan met deze bedevaart. 

Opgave voor 12 augustus, informatie bij uw broedermeester. 
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Kosten voor de 2 daagse bedevaart: € 30,- voor de bus. 

Eendaagse bedevaart opgave bij: Ans van Langen, tel.: 06-20477333  

email: ansvanlangen373@gmail.com  

De kosten voor de eendaagse bedevaart all in arrangement: € 55,-. 

 

 

PASTORPRAAT 
 

Wat neem ik straks mee in mijn rugzak? 

Deze weken wordt er weer volop gevlagd in de straten van onze dorpen. 

Aan de huizen van de geslaagden wappert vol trots onze nationale 

driekleur met een lege rugzak bungelend aan de vlaggenstok. Eindelijk is 

de spanning voorbij, kan de rugtas leeg gekieperd worden en met het 

diploma op zak kun je een nieuwe stap maken naar een vervolgstudie. 

Velen verlaten dan ook het ouderlijk huis. Graag wil ik alle geslaagden 

van harte feliciteren met hun diploma en hen een mooie, zorgeloze 

vakantie toewensen in hun zomers interbellum, een fase waarin je lekker 

niets meer hoeft, en je je helemaal vrij voelt.  

Zelf hou ik goede herinneringen over aan die tijd waarin ik de periode van 

het Kleinseminaries afsloot. Een vakantie met vrienden naar een zonnig 

oord, ver buiten Nederland, om daar totaal uit je dak gaan zat er bij mij 

niet in. Maar de vakantieweek op Terschelling met twee schoolvrienden, 

was fantastisch. We logeerden in een omgebouwd kippenhok bij een boer, 

lieten ons verbanden op het strand en dronken een pilsje onder de topper 

van die zomer: Brandend Zand van Anneke Grönloh. Het kon voor ons 

niet meer stuk.  

In onze vervolgstudie wilden we werken aan een betere wereld, hoe dan 

ook, dat waren de idealen van alle drie, hoewel we allen een andere 

richting uit gingen. Medicijnen, Onderwijs en Filosofie, daarin dachten we 

onze idealen waar te maken. Geld verdienen stond niet boven aan het 

lijstje.  

Net als wij, zullen ook de huidige jongeren vol zitten met idealen, die zij 

ook in deze tijd vorm willen geven. Willen zij ook de wereld verbeteren, 

net als wij? Kunnen zij de verleidingen van de huidige tijd, die je een 

zinvol leven garanderen wanneer je een hoge positie verwerft in de 

samenleving of veel geld verdient, het liefst in de financiële sector, wel 

weerstaan? Wat nemen zij mee in de rugzak voor hun toekomst? Welke 

waarden, normen en rituelen die men van huis uit heeft meegekregen, 

vinden zij waardevol om mee te nemen? Horen daar ook nog idealen bij 

mailto:ansvanlangen373@gmail.com
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als: streven naar een betere wereld, je inzetten voor een rechtvaardige 

samenleving, voor kwetsbare groepen in onze samenleving? Waarden die 

ons, de eeuwen door, door het christelijk geloof met de paplepel zijn 

ingegoten. Of ga ik door de knieën voor de verleiding van het grote geld, 

voor een Zwitserleven, waarbij ik vooral aan mij zelf denk en pas een 

geslaagd leven kan hebben als ik zoveel mogelijk materieel bezit heb 

kunnen vergaren?  

Hoe het leven van onze geslaagden ook verder gaat, ik hoop dat ze niet 

alles weggooien uit de vulling van hun rugzak die zij tijdens hun leven 

hebben meegekregen. Dat er in hun rugzak ook ruimte blijft voor waarden 

en normen die zij van huis uit hebben meegekregen, waarbij er niet alleen 

plaats is voor het “hebben”, maar ook voor het “zijn”, het er zijn voor de 

ander/je naaste!  

Een fijne toekomst toegewenst!  Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 

 

 

UIT HET GASTENBOEK 
 

In dit boek, dat achter in de koepelkerk ligt bij de glazen schuifdeur, 

kunnen bezoekers aan onze kerk hun mening en indrukken over de Sint 

Nicolaas kwijt. Hieruit zullen wij zo af en toe aansprekende teksten 

citeren. 
 

Hallo, ik ben Nel en kom regelmatig in jullie kerk een Mis bijwonen, net 

als nu Pinksterzaterdag. 

Ik luister met heel veel plezier naar jullie koren en kijk met nog meer 

plezier naar de dirigente die er voor staat. Super! 

Kom uit Hengelo, maar deze kerk zit fijn in mijn hart!!         

Gr. Nel 
 

Lieve mensen laat u niet leiden door angst.  

Doe  “gewoon” uw best  

zodat u elke avond  

voor ’t slapen gaan met een zuiver geweten kunt uitrusten. 

God heeft zijn redenen waarom dingen gebeuren.  

Ik wens u allen kracht en hoop maar vooral geloof.  

  Hanneke 
 

De duurste vrede is goedkoper dan de goedkoopste oorlog! 
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INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 

drie 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,  353551. 

 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn 

en de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis 

wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met  351332. 
 

Ziekenbezoekgroep  

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 bel dan met   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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Je kijkt mij aan 

 

Jezus, je kijkt me aan 

Jij, wiens blik vol goedheid is 

Jij, wiens blik vol mededogen is 

Jij, wiens blik vol liefde is 

Jij wiens blik vol hoop is 

 

Jezus, je kijkt me aan en jouw blik verandert mij 

je kijkt me aan en jouw blik dwingt mij een antwoord te zoeken 

je kijkt me aan en wacht op mijn liefde 

je kijkt me aan en wacht net zo lang ik jouw stem hoor 

en jouw opdracht aanvaard 

jij kijkt mij aan en ik weet: ik wil er helemaal voor jou zijn 

 

Jezus jouw blik maakt een nieuwe mens van mij 

Jouw blik laat mij diepe vreugde ervaren’ 

Jouw blik maakt me in staat alles los te laten 

Jouw blik houdt me vast en maakt me desondanks eindeloos vrij 

Jouw blik maakt het me gemakkelijk om voor jou te kiezen 

Jouw blik laat me feilloos inzien, wat het betekent 

“ik heb je bij je naam geroepen, je hoort bij mij!”        
 (Jesaja 43,1-7) 
 

U, Heer, kijkt naar mij 

Help mij om, naar U kijkend, Uw blik te verdragen. 

 

Sr. M. Maria Otten, FCJM 

 

 

 

 

 

Pastorale hulp 

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, er als geen 

van de pastores op eigen nummer bereikbaar is,  06-57940901. 

Dit nummer is bereikbaar van 08.00-20.00 uur, niet voor het melden van 

uitvaarten. 
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Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 

 

 

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,-. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.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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INTENTIES 
zondag 7 juli 10.30 uur: Truus Bloemen-Johannink; Gerda Scholten-Peper; 

Jos Broenink; ouders Morsink-Wiefferink en fam.; echtpaar Steunebrink-

Rolink; Theo Post; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Gerard Heerink en fam.; 

Henk Nijboer; Bertus Nijhuis; Jos Oude Griep; ouders Derkman-Remerink; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en fam.; Frans en Riet Tijhuis-

Kenkhuis; ouders Wiefferink-Mollink; Jan Stavleu; ouders Olde Dubbelink-

ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Annie Oude Elferink-

Grashof en fam.; Hendrik Wiefferink; Hennie en Riek Benneker-Bodde; 

Gerhard Busscher; fam. Heisterkamp; ouders Nolten-Meijners; ouders 

Laarhuis-ten Barge; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Ans Bekhuis-

Engelbertink en fam.; Herman en Hans de Lange; Anny, Corry en overl. 

broers Oude Elferink; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Bennie Hermelink; 

Annelies Veldscholten-Benneker. 
 

dinsdag 9 juli 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; ouders Kuiper-

Damhuis; fam. Rolink-Oude Elferink; Gerrit Oude Egbrink en Anja. 
 

zondag 14 juli 10.30 uur:  
Herman en Hans de Lange; Jos Oude Griep; fam. Keizer-Bartels; Frans Luft; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; vader en moeder Derkman-Remerink; echtpaar 

Schellings-Velthuis; ouders Bloemen-Heuvels; Theo Post; Bernard Eppink en 

fam; Gerard Roelink en fam.; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; ouders 

Laarhuis-ten Barge; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Henk en Cees 

Thijssen; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Jan 

Kleijssen; Ben Overmars; Toon Nijhuis; ouders Op de Weegh-Servais. 
 

dinsdag 16 juli 09.00 uur: Jan Sauer; Rikie Berning-Nijmeijer en Monique. 
 

zondag 21 juli 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Herman Blokhuis, 

Marietje Brookhuis-Snijders en Roos Borgman. Verder voor: Jos Oude Griep; 
Toon Nijhuis; Theo Post; echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Oude Elferink-

Herens; echtpaar Hemme-Gortemaker; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; 

ouders Kuipers-v/der Ham; ouders Derkman-Remerink; Herman en Hans de 

Lange; Annelies Veldscholten-Benneker; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; 

Jan en Ruud Hermelink; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Henk en Cees 

Thijssen; Geri Gilbers; Annie en Trudy Kuiper; overleden leden van het 

collectantencollege. 
 

dinsdag 23 juli 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens; ouders Schlepers en 

Theo; Sjaak Oude Spraaksté. 
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Gebed voor een gestorvene  

 

Jij, die leeft in het licht, ik weet:  

je dood was een geboorte.  

Jouw leven was voltooid,  

je had geleerd wat je hier leren moest  

en daarom ging je heen,  

terug naar het stralende licht  

vanwaar je eens gekomen was.  

Jouw dood: een geboorte in het licht.  

Ik zend jou al mijn liefde,  

ik denk aan jou hoe mooi, hoe lief je wel kon zijn.  

Voel mijn dankbaarheid om alles wat je mij gegeven hebt.  

Ik weet: je bent gelukkig, daar, je wordt er lichtend licht.  

Moge God je zegenen op jouw weg!  

En straks, dan zie ik je terug, als jij me opwacht bij de grens.  

Want liefde is sterker dan de dood,  

blijft ons verbinden, nu en straks.  

Dat God jou in zijn liefde bergt! 
 

 

 

 

 

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 18 juli 

 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

