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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   

06-07-2019 t/m 26-07-2019 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 

      

Zondag 7 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering  

      Parochiële voorganger: Harrie Smienk  

  Lectrice: Agnes Scholte Lubberink  

   M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

  

Bennie Muntel / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Bennie en 

Truus Ruel-Kamphuis (beide jaarged.)  

 

 

Zaterdag 13 juli 19.30 uur  Woord- en Communieviering      

      Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman(di) 

      Lectrice: Ellen Niehoff 

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

Ouders Huusken-Hemmelder / Bernard Teders en overl. familie / Bennie 

Fox en overl. familie / Gerard Peters en overl. familie / Ouders Meijners-

Hulsmeijers en overl. familie / Hendrik Meijners / Gerard Scholte 

Lubberink en overl. familie / Johan Groeneveld en overl. familie 

Groeneveld-Bloemen / Uit Dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig huwelijk van 

het echtpaar Pikkemaat- Busscher. 

 

 

Zondag 21 juli  09.00 uur  Woord- en Communieviering      

      Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman(di) 

      Lectrice: Bernadette Hulsmeijers 

      Geen koor 

 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Emma Huisken-Sanning en 

familie / Overl. familie Damhuis-Keujer / Gerard en Riky Hulsmeijers-

van Langen.  
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Acolieten 

Zaterdag 27 juli   19.30 uur 

 

 

Gedoopt  

Op zondag 9 juni jl. zijn gedoopt door pastor Ingrid Schraven: 

- Silke Greve, Lemsmatenweg 4, 7635 LG Breklenkamp, 

Ouders Frank en Sabine Greve-Veldhuis en zusje van Stan en 

Lotte. 
- Mart Krabbe, Dorpsstraat 44, 7635 NC Lattrop, 

Ouders Marcel en Kristel Krabbe-Roelofs en broertje van Lauren. 

 

 

Nieuwe doopdata voor Lattrop: 

Zaterdag 7 september om 17.30 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. 

 

 

Verhuisbericht 

Mevrouw Annie Groeneveld-Pikkemaat is verhuisd naar de Gravenstate, 

Gravenallee 12, 7591 PE  Denekamp. 

 

 

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding 

De collecte van het epilepsiefonds heeft in Lattrop Breklenkamp dit jaar 

€ 536,76 opgebracht. Het epilepsiefonds bedankt alle collecte-

vrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant. 
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Jubileumfeest 200 jaar Jongkind en 200 jaar Kerk 

De feestweek ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. En wat een 

fantastische week hebben we met ons allen beleefd. Van alle kanten 

beschouwd was het één grandioos succes! 

Hoe enthousiast hebben we alle kinderen van de basisschool samen met 

de leerkrachten bezig gezien met hun schilderproject, onder begeleiding 

van Ine Heerink van Atelier ’t Alding. 

 

Ook het geschiedenis- en cultuurproject met daarbij een eigen 

Jongkindlied was een feest om mee te maken; bij de kinderen was het 

naast plezier een en al oor en aandacht in die week. En wat kunnen ze er 

nu vol enthousiasme over vertellen. Niet alleen de kinderen hebben 

genoten, maar zeker ook alle andere dorpsgenoten. Voor ieder was er wel 

wat wils. Overweldigend was de opening op zondag 2 juni met de 

oecumenische viering in het dialect van drie kerkgenootschappen in onze 

H.H. Simon & Judaskerk. De Ned. Hervormde kerk Ootmarsum, de 

Evangelisch-Lutherse kerk Lage en Lumen Christi (locatie Lattrop-

Breklenkamp en Ootmarsum) voor het eerst in 200 jaar weer samen in 

Goede Harmonie Verbonden! Groots was daarna het Groot Lattrop’s 

Ontbijtbuffet, dat mede door het mooie weer, buiten op straat kon worden 

gehouden. Een plaatje om te zien; hulde aan de bouwers, organisatoren en 

sponsoren! 

 

Na het ontbijt werd de expositie over( Kerk)geschiedenis en Johan 

Barthold Jongkind met ode aan Johan Niehoff en Karl Sauvagerd  in onze 

gerestaureerde oude pastorie geopend. Het is een ongekend succes 

geworden; zeer velen hebben intussen de expositie bezocht, zelfs een deel 

van diverse familiedagen werd er aan besteed om iets meer over de 

geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp te weten te komen. Ook de 

noabers van over de grens bezochten in groten getale de tentoonstelling. 

 

Zo zijn we de week verder ingegaan met tal van activiteiten, zoals op 

maandag de vlekkeloze skype-verbinding met onze Franse Jongkind-

vrienden in La Côte- Saint André en omgeving, waar ze eveneens een 

feestweek hadden georganiseerd, het schilderen in het kader van 
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“Gezelligheid in Lattrop”, “de speciale open eettafel” in de parabool, de 

ouderenviering, de spectaculaire cabaretavond op vrijdag en de prachtige 

open dag op het Huis te Breckelenkamp, de parochiespelen op zaterdag 

met de afsluitende drive-inmuziek avond. Stuk voor stuk geweldig mooie 

en goed georganiseerde feestmomenten. 

 

Met Pinksteren hebben we de in alle opzichten geslaagde feestweek 

middels een dankviering officieel afgesloten. We hebben met ons allen 

iets fantastisch neergezet, waar we nog jaren met veel genoegen en 

voldoening op terug kunnen zien. Het is een feest van één grote 

saamhorigheid en harmonie geworden. 

Een groep van 25 dappere fietsers uit Lattrop en enkelen van over de grens 

deed er zaterdag 22 juni nog een schepje bovenop en fietste de 

Jongkindtour van Vlaardingen (woonplaats van Jongkind na Lattrop) naar 

Lattrop; een knappe sportieve prestatie! 

 

Na zo’n feestweek , met zulke geweldig georganiseerde evenementen past 

natuurlijk een woord van grote dank! De organisatie Buurtschapsraad 

Lattrop-Breklenkamp en de locatieraad van de H.H. Judaskerk willen 

hierbij iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje aan het 

welslagen van dit groots evenement heeft bijgedragen van harte bedanken. 

En vanzelfsprekend ook de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Iedereen en ook, niet te vergeten, de medewerkers van buiten ons dorp 

nogmaals bijzonder bedankt!  

 

 

 

 

Bijzondere dank 

Tijdens de feestfeest was onze kerk wel op een heel bijzondere en 

uitbundige manier versierd  

met grote witgele banen vanuit de gewelven en prachtige bloemstukken 

en aanverwante versieringen; het was een waar plaatje, waarop veel 

positieve en lovende reactie is gekomen. De locatieraad/Buurtschapsraad 

wil iedereen, die hieraan heeft meegewerkt en ook de sponsoren 
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tuincentrum Oosterik en kwekerij Timmerhuis heel hartelijk bedanken. 

Het maakte het 200-jarige jubileumfeest compleet. 

 

Ook het Jongkindmonument aan de Frensdorferweg was fantastisch 

versierd door de buurtschap, een prachtig gekozen palet van gekleurde 

rozen met groene boog versierde het landschap. 

Super mooi gedaan! Waarvoor onze bijzondere dank. 

Tenslotte nog onze dank aan de versierders van de dorpsstraat en de 

ontbijttafels; het zag er fantastisch uit! 

 

 

Beëindiging taak 

Onlangs heeft Sientje Fox i.v.m. haar leeftijd besloten om met haar taak, 

het schoonhouden en verzorgen ( kaarsen en bloemetjes) in en rond de 

Mariakapel, te gaan stoppen.  

 

We zijn Sientje zeer erkentelijk voor het jarenlang perfect schoonhouden 

en verzorgen van onze bijzondere Mariakapel. Heel veel dank daarvoor. 

Voor de opvolging zoeken we nog een geschikt persoon; wie wil ons 

komen helpen? 

Aanmelding via het secretariaat, Anita Roesthuis of Judith Japink. 

 

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER 2019 

 

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer 

gevierd. Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit 

Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer 

geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien 

wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan 

het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot 

één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa. 

 

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart 

in augustus naar Kevelaer. Ook een groot aantal katholieken uit Oost 
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Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar Kevelaer om nieuwe inspiratie op te 

doen. Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om 

georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Hierbij willen wij u 

van harte uitnodigen hiervoor. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op 

vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019. 

 

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale 

begeleiding zorgen. Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van 

dames van het nederlandstalig Plechelmus Koor Oldenzaal zal de zang 

verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus. Het koor van Noord 

Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus. 

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel: 

”HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?” 

 

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost 

Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit 

vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer.  

De aankomst is ongeveer 11.00 uur. De opening van de bedevaart is om 

13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de 

processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering. 

Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het 

lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang 

zal de kruisweg worden gebeden. ’s Avonds om 20.00 uur vindt de 

lichtprocessie plaats. 

 

Zaterdag 24 augustus is er 's morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis 

in de Basiliek. Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en 

er is om 14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan 

we weer huiswaarts. De vieringen worden verzorgd door de pastores die 

de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, 

diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink. Tussendoor is er uiteraard 

tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat 

is ook waar bedevaart om gaat.  

Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met 
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een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag 

(één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten. 

 

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus 

's morgens om 08.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart 

wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Op zaterdag 24 augustus, 

na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente. 

Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 

augustus om 06.00 uur vanuit Ootmarsum. Ook dit jaar weer: 

Wandelen naar Kevelaer 

Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. 

Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten. 

Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep wil 

nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 

augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten 

bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. 

Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per 

bus gaan; om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten)  

 

Bij belangstelling: neem contact op met Jos Bijen uit Weerselo, telefoon 

06 – 23 99 79 06. Voor inlichtingen over fietsprocessie en eventuele 

aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met: Ria Vloothuis 

uit De Lutte, 06 – 22 04 48 22 of met Jos Bijen uit Weerselo. Voor 

inlichtingen over de busprocessie en eventuele aanmelding voor deelname 

kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie: 

Ans Pegge Dorpsstraat 15 tel. 0541-229345.. 

Johan Niehof hoofdstraat 11 tel. 0541-229239 

 

De kosten van de processie bedragen € 30 voor volwassenen en  

voor jongeren t/m 17 jaar € 20. Logies zijn hierbij niet inbegrepen. 

De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht bedragen € 10. 

 

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag 12 augustus a.s.  

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende: 

Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan 
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aansluiten bij de processie. Van deze bedevaartgangers wordt een bijdrage 

van € 5 gevraagd voor de kosten van het programmaboekje, lampion en 

een bijdrage in de andere kosten die voor de bedevaart moeten worden 

gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de broedermeester van 

uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.  

Tot ziens in Kevelaer! 
 

 

 

 

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 Klein-

Seminarie 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 op 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 
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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 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 het 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 

 

 

 

Nieuwe pastoraal werkster José van den Bosch-van Os 

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 
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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 

 

 

Rondleiding Zorgboerderij Erve Sleiderink  voor mantelzorgers uit 

Dinkelland! 

 

Beste mantelzorger,  

Hierbij nodigen mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt 

van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD)  u graag uit voor 

een rondleiding op zorgboerderij Erve Sleiderink in Beuningen.  
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Zorgboerderij erve Sleiderink bestaat uit Francien en Harrie die samen 

met een vast team van medewerkers en vrijwilligers met hart en ziel 

werken. Zij zijn 2005 gestart met de Zorgboerderij. Hun agrarische bedrijf 

met melkkoeien en stuks jongvee is een actief melkveebedrijf en de 

combinatie met de zorgboerderij hebben ze bewust gemaakt.. De 

zorgboerderij biedt mensen met een vorm van dementie of mensen met 

een niet aangeboren hersenletsel een gezonde plek om hun dag zinvol te 

besteden.  De doelstelling van Erve Sleiderink is om mensen een fijne en 

levendige dag te bezorgen. Ook worden hierdoor de mantelzorgers ontlast. 

 

De rondleiding is inclusief koffie of thee en iets lekkers en zeker ook 

bedoeld om ‘even bij te praten’ Wilt  u graag mee op deze rondleiding? 

U bent van harte welkom, geef wel even door dat u komt. Er zijn ongeveer 

20 plekken. Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk 11 juli bij 

e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 

06-38275388.  

 

Waar: Erve Sleiderink, Harbertweg 1 in Beuningen.  

Wanneer: 18 juli van 14.00 tot circa 16.00 uur. 

 

Edith Harmsen en Nicolet Plegt  

Mantelzorgconsulenten 

 

  

 

 

 

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ? 

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor 

een 2-daagse bedevaart. Dit jaar is die op. zaterdag 24 en zondag 25 

Augustus 2019 

 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
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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. 

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie. 

Voor deze 2-daagse bedevaart bedragen de kosten: 

met 2 personen op 1 kamer: € 140,- per persoon 

Alleen op een kamer kost € 155,-. 

 

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 voor eigen rekening )    

Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoonskamer € 9.00 

en voor eenpersoonskamer € 10,65.  
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Om te onthouden 

 

Dinsdag 9 juli    19.00 uur Vergadering Locatieraad / 

        Pastoraatsgroep en kosters  

Woensdag 10 juli   11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

Woensdag 24 juli     Ophalen oud papier 

 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 10 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 27 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 18 juli 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 25 juli / vrijdag 26 juli 2019. 

 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 
 

De redactie wenst iedereen een fijne 
zomervakantie toe!  

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

