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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/
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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. 10 (voor de periode van 27 juli tot 16 augus-

tus) kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 15 juli 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: 

Ben Keupink op de leeftijd van 87 jaar 

Ria Engbersen – Goorhuis op de leeftijd van 77 jaar 

Siny Polman – Reinders op de leeftijd van 85 jaar 

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

 

Wat neem ik straks mee in mijn rugzak? 

Deze weken wordt er weer volop gevlagd in de straten van onze dor-

pen. Aan de huizen van de geslaagden wappert vol trots onze natio-

nale 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 dron-

ken een pilsje onder de topper van die zomer: Brandend Zand van An-

neke 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 verbe-

teren, 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 sec-

tor, wel weerstaan? Wat nemen zij mee in de rugzak voor hun toe-

komst? Welke waarden, normen en rituelen die men van huis uit heeft 
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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 weg-

gooien 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 al-

leen 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 
----------------------------------------------------------------------------------  

Ooit wordt het wonder waar….. 
……breng vrede 
 

Zondag 7 juli om 9.00 uur is er een  

gezinsviering/themaviering waarin het 

themakoor en het kinderkoor samen de 

de muzikale diensten verlenen aan de  

viering met het thema: “Ooit wordt het wonder waar….. breng vrede” 
  

Pastor Ingrid Schraven zal ons voorgaan in deze viering. We hopen op 

een mooi samenzijn waar vele kinderen van het kinderkoor heel trots 

zijn dat ze een keer samen met hun moeder in de kerk mogen zingen 

in een groot koor.  Komt u luisteren/Kom je luisteren naar de bood-

schap; hoe we VREDE kunnen brengen in deze wereld, laat je inspire-

ren en kom samen met ons hopen en bidden dat het wonder waar 

wordt….  

Werkgroep gezinsviering en themawerkgroep 
----------------------------------------------------------------------------------  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL8ved3_LiAhUNUlAKHSF2D34QjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.jesus.net/jezus-is-de-vredekoning/&psig=AOvVaw2zOoiRQSXmR7eqKXEhxnBP&ust=1560937426227616
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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 ver-

schillende plaatsen in Nederland gewoond te hebben, zijn wij alweer 

ruim twintig jaar geleden teruggekeerd naar Twente, waar wij zijn 

gaan wonen in Hengelo. Ik kreeg toen de kans om – in deeltijd – the-

ologie 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 Jo-

risparochie in Almelo Noord. Een aantal jaren later ben ik door de sa-

menwerking 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 verdrieti-

ge 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 
----------------------------------------------------------------------------------  
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Hulp op de Siepelmarkten 

De Protestantse kerk vraagt ons of er mensen zijn die hen willen hel-

pen tijdens de Siepelmarkten in en rond Ons Gebouw aan de Gan-

zenmarkt. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hans Jurgen Oort-

mann via de mail oortmann25@zonnet.nl   

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

 

Jaarlijkse Bedevaart Kevelaer 

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer ge-

vierd. 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 bedevaarts-

oord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de be-

langrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa. 

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bede-

vaart in augustus naar Kevelaer. Een groot aantal katholieken uit Oost 

Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar Kevelaer om nieuwe inspiratie op 

te doen. Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om geor-

ganiseerd 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 Nederlandstalige 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 

mailto:oortmann25@zonnet.nl
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vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is on-

geveer 11.00 uur. De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In 

processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de proces-

siekaars 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 Keve-

laer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerk-

hof 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 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 augus-
tus 's morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbede-

vaart 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 au-
gustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.  
 

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

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer 

Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer ge-

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

aangesloten. Het was toen een mooie en inspirerende wandelbede-
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vaart. Deze groep wil nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer ma-

ken. 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): 

Gerard Lohuis, Profietstraat 20, tel. 06-12353745 

Herman van der Aa, Van Opburenstraat 2, tel.0541-292778 

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 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.  

Tot ziens in Kevelaer! 

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

 

2 daagse Bedevaart Banneux 

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 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de 

plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.  
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U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt verder voor u gere-

geld. 

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: € 140,00 p.p.  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 eucha-

ristieviering zijn op het heiligdom. De zondagmorgen is er na het ont-

bijt 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 maaltij-

den 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.  
 

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

5 daagse Bedevaart Banneux 

Ook dit najaar, eind augustus begin september gaan we vanuit het 

bisdom Utrecht weer naar Banneux.  

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de 

plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor 

ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. 

Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu mee te gaan. Dit is juist 

wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen 

en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aan-

genaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. 

Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met 

het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er vol-
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doende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs 

van € 330, =   

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld, ja, 

als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te ste-

ken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we 

een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. 

Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging 

en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Be-

co en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met 

eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlo-

pen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, 

dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspan-

ning. U bent daar vrij in.  

De vijfdaagse bedevaart is van 30 augustus t/m 3 september 2019. 

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  

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

 

Computercursus “Omgaan met een Tablet” 

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland geeft dit najaar in samen-

werking met Seniorweb Almelo een cursus “Omgaan met een Tablet”.  

De cursus is vooral bedoeld voor de senioren binnen de gemeente 

Dinkelland. Op een laagdrempelige niveau gaan we u uitleggen hoe 

een Tablet werkt en wat u er allemaal mee kunt doen. De cursus is 

gericht op mensen die al wel in het bezit zijn van een Tablet, maar er 

echter nog geen ervaring mee hebben.  

 

Voor de duidelijkheid: er zijn meerdere merken Tablets. Het is echter 

bijna onmogelijk voor de docent om tijdens de cursus op alle soorten 

in te gaan. De cursus is daarom alleen gericht op de Samsung/Android 

Tablet en de IPad/ios Tablet, deze is herkenbaar aan het appeltje.  
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De cursus zal bij voldoende belangstelling, bij een groepsgrootte rond 

8 à 10 deelnemers, worden gehouden op maandagochtend 23 en 30 
september en 7, 14 en 21 oktober. Al naar gelang het aantal aanmel-

dingen die er binnenkomen, zal er of met de Samsung of met de IPad 

worden gestart. De volgende cursus zal plaats vinden op 28 oktober 
en 4, 11, 18 en 25 november. Beide cursussen worden gegeven in de 

sporthal ’t Trefpunt, aan de Legtenbergerstraat 6 in Weerselo. De les-

sen zijn van 9.30 uur tot 12.00 uur. De cursuskosten bedragen € 75,00 

per persoon voor 5 lessen (incl. koffie/thee). 

Onderwerpen waar we in de cursus aan gaan werken zijn o.a.: 

► account aanmaken (icloud) 

► communiceren: mailen, facetime, etc. 

► foto’s maken / album maken 

► downloaden van apps, muziek etc. 

► internet, google, maps, streetview etc. 

 

Heeft u ook interesse in het leren werken met een Tablet, neem dan 

contact op met de Adviseur Senioren van de SWTD,  Ria Kamphuis. 

Telefoon 06-12222840 van maandag t/m woensdag, of per mail 

r.kamphuis@swtd.nl  

Opgave t/m 16  september a.s.   
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

6 juli tot 12 juli 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 7 juli om 9.00 uur 

Gezinsviering  /   Themaviering  m.m.v.  Het Kinderkoor en Themakoor 

Voorganger:  Pastoraal werkster  I. Schraven 

 

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. 

mailto:r.kamphuis@swtd.nl
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Donderdag 11 juli om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 12 juli om 9.00 uur 

Viering t.g.v. het afsluiten en  van het schooljaar met alle leerlingen 

van de “Meander” School. 

Voorgangers: Pastoraal werkster I. Schraven en Dominee Kloosterziel 

 

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

 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

13 juli tot 19 juli 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 14 juli om 9.00 uur 

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

Parochieel voorganger:  C. Hamers 

 

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. 

 

NA DEZE VIERING WORDT U ALLEN VAN HARTE UITGENODIGD 

VOOR EEN KOP KOFFIE OF THEE IN DE PASTORIE. 

 

Donderdag 18 juli om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

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

20 juli tot 26 juli 2019 

 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 21 juli om 9.00 uur 

Eucharistieviering   m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis 

 

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 25 juli om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Eucharistieviering 

 

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

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


