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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  

Kerkplein 3    29 29 91 

maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,  

van 09.00 uur tot 11.00 uur. 

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 

Bankrekening:  NL56 RABO 0140 1005 12 
 

Parochie Lumen Christi.  
 

 

 

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

Adres: Kerkplein 3  7631 EV Ootmarsum 

Taak: beheer gebouwen en financiën. 

Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78 

mailadres: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

De pastoraatsgroep   

Coördinatie pastorale activiteiten. 

Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter, tel.292114   

e-mail: oudeelberink@msn.com 
 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 

Karin Diepenmaat: 06 – 46 62 43 80 

Bennie Sanders:  06 – 53 95 51 22 

Hans Rozendaal: 06 – 51 17 39 56 

Jan Veldboer:  0541 - 291954  
 

Caritas: 

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 

Telefoon 06 – 30 14 55 12 

Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Website: www.caritaslumenchristi.nl   

Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk:  06 –  12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)   

mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:oudeelberink@msn.com
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/


3 

 

Pastoraal team  
 

Th.H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 

7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

tel.: 06-57 64 52 45   e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel: 06-22 92 46 57   e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231 

7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89   e-mail: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Voor misintenties:  

Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 29 29 91  

e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl   
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 11 (voor de periode van 17 augustus tot 6 sep-

tember) kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 5 augustus 2019 tot 18.00 

uur op het secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
mailto:reaksteulke@outlook.com
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur,  

tel.: 0541-35 35 51  -  fax: 0541-35 63 80 

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl     website: www.lumenchristi.nl 

 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-

men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

  

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-

gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 

bij uw eigen secretariaat, tel.  29 29 91 of bij het secretariaat van Lumen 

Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel thuis als 

in het ziekenhuis. 

  

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact op-

nemen met het secretariaat van Lumen Christi. 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. 

 

 Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 

maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbe-

reidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het se-

cretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  

 

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  (niet voor uitvaarten!). 

 

Dopen:  

Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich dan aan 

bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 

Mieke Luttikhuis – Wissink, op de leeftijd van 88 jaar 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Collectes 

De opbrengst collectes eigen kerk in juni bedroeg € 487,--  

De penningmeester 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Uitstapje 65-plussers uit Ootmarsum en Buurtschappen 

Het jaarlijkse, gezellige uitstapje is weer georganiseerd. Dit jaar ver-

trekken we op donderdag 12 september om 9.30 uur met de bus naar 

Giethoorn en naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Deze is gewel-

dig om te zien. 

In de namiddag teug naar Twente waar we tegen half zeven stoppen 

voor een lekker drie gangen diner. Tegen 9 uur zijn we dan weer 

thuis. 

Al met al wordt het een prachtige, gezellige dag. Er is plaats voor 100 

personen dus wacht niet te lang met opgeven, want vol is vol. 

De kosten zijn € 68,00 per persoon. 

Opgave: telefoon 0541 292270 of  291244 of 291579 of 291466. 

Truus Tenniglo 
----------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/huis-

van-spiritualiteit 

 

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 ge-

dichten op zich, waarin levenservaring, waarneming, gevoel of her-

innering 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 31Ootmarsum 

Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl 

0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur) 

 

  

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
http://www.lennykuhr.com/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

27 juli tot 2 augustus 2019 

Liturgische vieringen 

Zondag 28 juli om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering    m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger:  Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag  1 augustus om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en  Communieviering 

 

Vrijdag 2 augustus 1e vrijdag om 9.30 uur 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger:  Diaken J. Kerkhof Jonkman 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

3 tot 9 augustus 2019 

Liturgische vieringen 

Zondag 4 augustus om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering  /    Samenzang 

Parochiële voorganger:  C. Bolscher – van Duinen 

 

COLLECTE:  Er is vandaag 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag  8 augustus om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

10 tot 16 augustus 2019 

Liturgische vieringen 

Zondag 11 augustus om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering   m.m.v. Het Herenkoor 

Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

COLLECTE:  Er is vandaag 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen  

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

NA DEZE VIERING WORDT U ALLEN VAN HARTE UITGENODIGD 

VOOR EEN KOP KOFFIE OF THEE IN DE PASTORIE. 

 

Donderdag 15 augustus om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:  TEL.:  06 – 57 94 09 01 

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 

 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 22  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 


