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Vieringen en intenties 27 juli t/m 2 aug. 2019. 
Zondag 28 juli 09.00 uur: 
  Communieviering. 
  Dames en herenkoor. 
  Mandy Berning, Berend Geers. 
  Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink. 
Jaargebed: Gerard Smellink, Maria Ensink op Reimer- Roesthuis. 
Intenties: pastoor van Burgsteden, Antoon Ensink op Reimer,  
Hendrik en Marie Engbers.   
 
Vieringen en intenties 3 aug. t/m 9 aug. 2019. 
Zaterdag 3 augustus 19.30 uur:  
  Communieviering. 
  Voorganger pastor Kerkhof-Jonkman. 
  Muzikale omlijsting. 
  Maarten Hoonberg, Tim Zanderink. 
  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 
Intenties: Johan Koehorst, Johan Sanderink.  
  
Woensdag 7 augustus 08.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Eva Hobbelink, Naduah Bloemen. 
Intentie: Johan Sanderink. 
  
Vieringen en intenties 10 aug. t/m 16 aug. 2019. 
Zondag 11 aug. 09.00 uur: 
  Communieviering. 
  Dames en herenkoor. 
  Maud Zanderink, Lonneke Geers. 
  Collectant: H.Rolink.   
Jaargebed: Jan Zanderink. 
Intenties: ouders Steunebrink- v.d Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, 
echtpaar Grunder- Groeneveld, Bets Loman, Jacob Lucassen. 
 
Donderdag 15 augustus 19.30 uur: 
  Maria ten Hemelopneming. 
  Voorganger: pastor Kerkhof-Jonkman. 
  Dames en herenkoor en themakoor. 
  Job Zanderink. 
  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 
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Parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat zal van 31 juli t/m 15 aug. ivm vakantie gesloten 
zijn. Intenties voor die periode kunnen tot 25 juli worden doorgegeven.  
Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe. 
Gerda Loman en Jos Heinink. 
 
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 
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Maria ten hemelopneming 
Maria ten hemelopneming valt dit jaar op donderdag 15 augustus. Die 
avond  zal er bij goed weer een Mariaviering zijn  bij de Mariakapel aan de 
Schoolweg.  De viering is om  19.30 uur en zal in het teken staan van Maria, 
de patrones van onze geloofsgemeenschap Beuningen.  Pastor diaken 
Kerkhof-Jonkman  zal voorgaan en het dames- en herenkoor en het 
themakoor zullen samen de viering opluisteren. Er zullen banken worden 
geplaatst zodat veel bezoekers van de viering kunnen zitten. Voorafgaand aan 
de viering zal pastor Kerkhof-Jonkman  met enkele acolieten vanaf de kerk 
lopen naar de Mariakapel. Ook enkele kinderen met bloemen zullen 
meelopen. Mensen, die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten. Het vertrek 
is kwart over 7  bij de kerk, zodat op tijd met de viering bij de kapel kan 
worden begonnen. Na de viering zal pastor Kerkhof-Jonkman met enkele 
acolieten de hosties ook weer lopend terug brengen naar de kerk.. 
Aanwezigen die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten.  
Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan zal de viering in de kerk worden 
gehouden, eveneens om 19.30 uur. 
We hopen samen met veel gelovigen op een mooie viering.   
Ook belangstellenden uit andere locaties zijn van harte welkom op deze “ 
Moeder-Gods-dag.” Tot 15 augustus om 19.30  uur bij de  
Mariakapel aan de Schoolweg.   
 
 
Kevelaer. 
Er is dit jaar een verandering gekomen in ons jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer, die altijd de 1e dinsdag van de maand september was. 
Veel van de vaste bedevaartgangers, hebben besloten om een andere  datum 
te gaan, en dat houdt in dat 3 september komt te vervallen. 
Hieronder de mededeling zoals ik het heb door gekregen: 
 
Bedevaart Kevelaer 
Ook dit jaar organiseert Oost Twente de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 
Op 23 en 24 augustus Intentie:"Heer welke weg moeten wij gaan" 
Dit jaar sluit de eendaagse bedevaart De Lutte/ Beuningen op vrijdag 23 
augustus aan. Het koor:"Het Lutters geluutke"met aanvulling van dames van 
het Ned.talig Plechelmuskoor uit Oldenzaal zullen de zang op vrijdag 
verzorgen.Ook gaat de muziekverening uit Ootmarsum mee. Onze pastores 
begeleiden deze bedevaart. U kunt ook wandelen of met de fiets meegaan met 
de bedevaart. Informatie bij u broedermeester. 
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Kosten voor de 2 daagse 30 euro voor de bus 
Kosten voor de eendaagse 55 euro all in arangement 
Opgave voor 12 augustus 
2 daagse: Ria Vloothuis  06 22044822   riavloothuis2hotmail.com 
1 daagse : Ans van Langen 06 20477333 ansvanlangen373@gmail.com 
 
Een verandering, wat voor mij het moment gaf dat ik het kan overdragen en 
niet meer in de organisatie deel neem. Uiteraard mag u altijd bellen als u 
vragen heeft, of informatie wilt hebben. Kitty Dijkstra 06 46027510. 
 

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 
 
 
 
 

http://www.lennykuhr.com/
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Misdienaarsreisje 2019 
Het was weer zover! Op maandag 15 juli zijn we weer met alle misdienaars 
en acolieten een dagje uitgeweest naar Attractiepark Slagharen. De kinderen 
hebben zich goed vermaakt. Deze dag hadden ze wel verdiend na een goede  
inzet dit jaar!  
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Parochiële Caritas Instelling  
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
Locatieraad. 
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl                             
Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl 
MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405 
miranda.noltenwesterhof@gmail.com 
Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet.nl 
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, tel.  ...... 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 (iedere werkdag 
tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551). 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3altendam%40hetnet.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3ar.scholten%40huifkarverhuur.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3amiranda.noltenwesterhof%40gmail.com
tel:0541-353568
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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Pastoraal team 
Th.H.P. Munsterhuis. 
Van der Heijdenstraat 1 
7591 VL Denekamp 
tel:06-53 16 35 63 
t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

            J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken. 
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

            tel.: 06-57 64 52 45 
Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. 
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 
Tel: 06-22 92 46 57 
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 

Bij overlijden graag contact opnemen met : 
Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende 
uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland    tel. : 35 32 70 
Opening parochiesecretariaat : woensdag   09.00-10.00 uur. 
                                                  donderdag 18.30-19.30 uur 
Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39 
Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429    
Kopij  inleveren voor 7 augustus 2019. 
Email : beuningen@lumenchristi.nl 
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,  
                         Marja Beld, tel. 0620528901. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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