
 
 
 
 
 
Zondag 7 juli:   Hellehondsdagen 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  : Tess Kleissen en Lars Grote Beverborg 
     
Woensdag 10 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 14 juli :  Plechelmusfeest 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars : Eva Oude Egbrink en Ytse de Cocq van Delwijnen  

 Collecte    : 2e collecte voor Onderhoud processiepaden en eigen               
          geloofsgemeenschap 
 
Woensdag 17 juli  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 21 juli : 
09.00 uur       : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Bart en Joyce Rolink 
 
Woensdag 24 juli   : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 7 juli:.Bernard Sanderink, Rikie grote Punt Nijhuis, ouders Grote Punt 
Nijhuis, Johan Closa Reynès, Willy Punt, Ouders oude Egbrink-Beernink, ouders 
Kok-Morsink, Hendrik Christenhusz. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Tijhuis-Rosink, Ouders Meijer-Notkamp en Henk 
Meijer, Geertruida Wonniger. 
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Zondag 14 juli. Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Annie Niehof-Nolten, 
Gerard Heijdens. 
 
Jaargedachtenis: To van Boxtel, Hans Damgrave, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke 
en Jos, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Marietje 
Nijkamp-Schopman, Grootouders/ouders Wonniger-Koertshuis,  
Frans Koertshuis. 
 
Zondag 21 juli: Annie Benneker-Steghuis, Jan Heijdens, Annie Benneker-
Steghuis, Herman Koertshuis, Henny Lesscher en overl. fam., Willy Punt,  
Echtpaar Welhuis-Westerik. 
 
Jaargedachtenis: Gerhard Nijhuis (Dorpstraat), Annette Olde Hendrikman-
Wigger, Gerhard grote Beverborg, Gerda Olde Rikkert-Oosterbroek. 
 
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 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 
 
Informatieavond H. Vormsel 
Op dinsdag 17 september om 20:00 uur is er in het parochiecentrum een 
informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wiens kind 
komend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt 
uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de 
kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te 
laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind 
over het Vormsel? Kom dan naar deze informatieavond. Voor meer informatie 
over het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel 
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 
0541-552809 of per mail: carmen@bekke.nl 
 
Nieuwe pastoraal werkster parochie Lumen Christi 
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. 
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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. M
   Met hartelijke groet, José 
Gastenboek 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we sinds kort een mooi gastenboek hebben achter 
in de kerk, deze ligt op een mooie console gemaakt door Gerard Evering. 
Het gastenboek is geschonken door een mede parochiaan. Hartelijke dank 
hiervoor. Mocht u hier ook in  willen schrijven dan stellen we dit zeer op prijs. 
Voor mij als voorzitter is weer een wens in vervulling gegaan. 
    Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraad voorzitter 
 
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 muziekvereniging uit Ootmarsum mee. Onze pastores begeleiden 
deze bedevaart. U kan ook wandelen of met de fiets meegaan met deze 
bedevaart. Informatie bij uw broedermeester. Kosten voor de 2 daagse 30 euro 
voor de bus. Kosten voor de eendaagse 55 euro all in arrangement. 
Opgave voor 12 augustus.  
2 daagse: Ria Vloothuis, 06 22044822, riavloothuis@hotmail.com 
1 daagse: Ans van Langen, 06  20477333, ansvanlangen373@gmail.com 



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. Dezezijn 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. Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen 
de kosten: met 2 personen op 1 kamer: € 140,00 p.p.  Alleen op een kamer kost 
€ 155,-. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes tijdens diner voor 
eigen rekening ). Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoons-
kamer € 9.00 en voor eenpersoonskamer € 10,65.  
Ook dit najaar, eind augustus begin september gaan we vanuit het bisdom 
Utrecht weer naar Banneux. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen 
en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam 
mogelijk te maken. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators 
aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330, De vijfdaagse bedevaart is van 30 
augustus t/m 3 september. U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven 
tot 1 augustus bij: Ans Olde Theussink.  Deurningen   Tel: 074-7370100   
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  
 

Aangepaste openingstijden parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat is van 29 juli t/m 16 augustus  

alleen geopend op  
woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 1.30 uur 
                                Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   9.00 -  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

