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Zaterdag 27 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019 
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Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    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 
 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het 
volgende vermelden:  

ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 
 

Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 
 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
 

Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

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

27-07-2019 t/m 16-08-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood 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: 

06-57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Huisarts Heeft men ̀ s avonds, ̀ s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts 

nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. Banknr. NL91RABO 0110 7797 89 

t.n.v. PCI Lumen Christi 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

 

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag 

en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met 

de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 

uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact opnemen met 

Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith Japink, tel: 

229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren u over de 

gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke werkdag 

tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51  

 

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor 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). 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: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 

08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten. 

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 het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

      

Zaterdag 27 juli 19.30 uur  Eucharistieviering   

       Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis  

   Lectrice: Irma Huusken    

    M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

  

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Marietje Muntel en tot 

zekere intentie / Bennie Rerink / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus 

Franciscus Niehof / Lenie ten Dam-Niehof. 

 

 

Vrijdag 02 augustus 09.30 uur  Ouderenviering         

             Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis 

 

 

 

 

Ouders Niehof-Horsthuis en Jette Arends. 

 

 

Zondag 04 augustus 09.00 uur  Woord- en Communieviering     

       Parochiële voorganger 

       Lectrice: Ine Haamberg 

       Geen koor 

 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Ouders Hulsmeijers-Hanter en 

overl. familie / Johan en Bennie Hulsmeijers / Bennie Muntel.   
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Zaterdag 10 augustus 19.30 uur Woord- en Communieviering      

       Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman 

       Lectrice: Christine Scholte Lubberink 

       Geen koor 

 

 

Pastor Meijer / Truus Roelink-Goosink en overl. familie / Bennie Fox en 

overl. familie / Ouders Roepe-Kerkhof Jonkman en Gerard Roepe / 

Gerard Peters en overl. familie / Gerard Scholte Lubberink en overl. 

familie / Johan Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen /  Roy 

Niehoff. 

 

Acolieten 

Zaterdag 27 juli   19.30 uur 

Zaterdag 24 augustus   18.00 uur 

 

Nieuwe doopdata voor Lattrop: 

Zaterdag 7 september om 16.30 uur door pastoor Munsterhuis, 

voorbereiding 15 augustus om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum. 

Zondag 8 december om 10.30 uur door Diaken J. Kerkhof Jonkman, 

voorbereiding 21 november om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum. 
 

Nieuwe opvolgster voor Sientje Fox 

We hebben een opvolgster gevonden voor Sientje Fox, M.b.t. Het 

bijhouden van de Mariakapel. Met ingang van direct neemt Yvonne Hof  

haar taken over. Yvonne bedankt en veel succes bij het uitvoeren van de 

nieuwe taak. 

De locatieraad 

 

Actie Kerkbalans 2019 

Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie 

Kerkbalans 2019.Tot en met juni van dit jaar hebben wij een bedrag van 

€ 18.000,00 mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! 

 

Uw bijdrage maakt het mede mogelijk binnen de locatie onze activiteiten 

én het kerkgebouw in stand te houden. Ons streven voor 2019 is, zoals u 
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in onze actiebrief hebt kunnen lezen, opnieuw op een bijdrage van 

minimaal € 22.000,00 uit te komen. 

Wij nodigen u uit: mocht u nog niet hebben bijgedragen maar dat nog wel 

willen doen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 

(IBAN) NL18 RABO 0127203494 t.n.v. H.H. Simon & Judas Lattrop, 

o.v.v. ‘Kerkbalans 2019’ en uw adres. 

Locatieraad Lattrop 

 

Opbrengst collecte ziekentriduüm.  

De collecte voor het ziekentriduüm heeft  het mooie bedrag van  € 663,- 

opgebracht. Onze hartelijke dank daarvoor. 

In het bijzonder willen we de collectanten danken voor hun inzet. 

Werkgroep  ziekentriduüm  

 

Fietsdriedaagse Lattrop-Breklenkamp  

De 41e fiets3daagse zal dit jaar doorgang vinden dankzij een nieuwe groep 

enthousiaste vrijwilligers.  Het zal plaatsvinden op 19, 20 en 21 augustus 

2019. Net als voorgaande jaren  op de maandag, dinsdag en woensdag in 

de laatste week van de schoolvakantie.                                                                                       

 

Bij een nieuwe groep horen natuurlijk ook een aantal veranderingen.  De 

starttijd is tussen 17.30 en 19.00 uur en zal bij Gasterij de Smid Dorpstraat 

32 plaatsvinden.  Er zijn steeds meer fietsers met een E-Bike en daarom 

hebben wij de routes iets langer  gemaakt (25 tot 35 km per avond). 

Tevens is er de mogelijkheid om tijdens de Fiets3daagse een E-Bike te 

huren bij Broenink Tweewielers.                                                                                                                  

Elke dag zal U een lekkere traktatie worden aangeboden.  Natuurlijk is er 

op de laatste avond de traditionele loterij met prachtige prijzen.                                                                  

De kosten bedragen 5 euro p.p. en voor kinderen tot 12 jaar 3 euro p.p.        

Wij hopen U met grote getale te mogen begroeten.                                          

Noteer: 19, 20 en 21 augustus de Fiets3daagse Lattrop Breklenkamp.                                    

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met de organisatie. 

Boyke Masselink, Thijs Broenink, René en Nicolien Groener,                                  

Clemens en Irma Huusken, Edwin en Ellen Niehoff 

 



7 

 

Jongkindloop zondag 20 oktober 2019! 

Na de geslaagde eerste editie van de Jongkindloop in 2018, gaan we in 

2019 ‘op herhaling’! Op zondag 20 oktober aanstaande kun je weer 

heerlijk (hard)lopen door het grensgebied van Lattrop-Breklenkamp, de 

plaats waar de beroemde schilder Jongkind 200 jaar geleden het 

levenslicht zag. Inschrijven voor deelname kan op www.jongkindloop.nl. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de exacte invulling van het 

programma, maar wat we al zeker weten, is dat we er weer een gezellige 

dag van maken met sportieve en culturele activiteiten op en rond Erfgoed 

Bossem.  

 

Om van de Jongkindloop weer een succes te maken, zijn we (naast 

deelnemers) ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons op de dag 

zelf een handje willen helpen. Denk hierbij aan taken als 

verkeersregelaar/brigadier, bemanning van de waterpunten op de routes, 

ondersteuning bij de catering en de kinderactiviteiten op het terrein. Laat 

het ons weten als je het leuk vindt om ons op 20 oktober hiermee te 

helpen! Voor meer informatie en/of aanmelden als vrijwilliger, zijn wij te 

bereiken op 06-57349428 (Kristel Roelofs) of jongkindloop@lattrop-

breklenkamp.nl.  

Hartelijke groet, 

De organisatie van de Jongkindloop 2019 

 

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. 

http://www.jongkindloop.nl/
mailto:jongkindloop@lattrop-breklenkamp.nl
mailto:jongkindloop@lattrop-breklenkamp.nl
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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 

 

Om te onthouden 

 

Woensdag 14 augustus   11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

Woensdag 04 september    Ophalen oud papier 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 11 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 17 augustus 2019 t/m vrijdag 06 september 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 08 augustus 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

 

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 15 augustus / vrijdag 16 augustus 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

