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 KЀЀRKTIED 

 

Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte  

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 11 

week 17-8-2019 

t/m   6-9-2019 

 

 

 

 

 

 

ER IS HOOP! 

 

De zon wordt niet moe 

en staat elke dag weer op. 

Ook mensen staan op 

en geloven in een nieuwe dag. 

Ze zien de zon 

en voelen de warmte van haar stralen 

en geloven weer in het licht. 

 

Er is hoop! 

Er worden nog kinderen geboren 

met lachende ogen. 

Er zijn nog zoveel mensen met „n 

hart onder de jas. 
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Gebeds/eucharistievieringen    

 

Week zaterdag 17 augustus  t/m vrijdag 23 augustus  2019 
 

Za. 17 aug 19.30 uur  Woord- en Communieviering 

 Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman    

Lectrice Anja Ribbert 

Geen koor 
 
Week zaterdag 24 augustus  t/m vrijdag 30 augustus 2019 
 
Zo. 25 aug 9.00 uur Woord- en Communieviering  

   Voorganger Marja Hartman  

Lectrice Riet Kottink 

m.m.v. Bel Canto 

Er is een 2e collecte voor de MIVA. 

Do. 29 aug 10.30 uur Schoolviering 

   Voorganger Ingrid Schraven 

 
 

Week zaterdag 31 augustus  t/m vrijdag 6 september 2019 
 

Za. 31 aug 19.30 uur Eucharistieviering  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 

   Lector Jan Arends 

   M.m.v. Bel Canto 

Vr. 6 sept  9.00 uur vrijdagviering.  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 

 

 

 

N.B. 

Als er geen koor aanwezig is, dan is er de mogelijkheid om achter in 

de kerk de liederenbundel mee te nemen. 
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 17 aug  t/m vrijdag 23 aug  2018 

Jgd. Gerrit Huisken; 

jgd Dinie Mollink (Hunnebekke) en Jan 
Jgd. Gerard Scholtenhave en Bertha; 

Bernard Meijners; Gerard Groeneveld; Pater Ben Ribberink; 

Gerard Lansink; Ouders Kienhuis-Benerink; Jan Hesselink; 

Frans Arends nms. Dames- en Herenkoor Bel Canto; Jan Loman; 

Ouders Loman-Peters; Bernard Loman; Ouders Bodde-Heerink. 

 

 

week zaterdag 24 aug  t/m vrijdag 30 aug  2019 

Jgd. Marietje Schulte; 

Jgd. Hennie Scholtenhave en Marietje; 

Jgd. Bennie Ribbert; 

Jgd. Zuster Martina Beijerink; 

Overl. (bestuurs)leden, dirigenten, instructeurs en vrijwilligers 

van de muziekver. Amicitia; Bernard Scholtenhave; 

Sanny Haamberg-Kamphuis; Bertus Groeneveld; 

Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave; Tonnie Lansink; 

Jan en Marietje Goosink; Ouders Beijerink-Meijners; 

Marietje Mollink-van der Aa. 

 

week zaterdag 31 aug  t/m vrijdag 5 sept 2019 

Jgd. Toon Blokhuis en Truus Blokhuis-Roeleveld; 

Jgd. Tonnie Lansink; 

Ouders Brunninkhuis-Groente; André Borgerink;  

Frans Arends; Jan Hesselink; Gerard Arends;  

Wilma ter Braak-Arends; Jette Arends;  

Voor alle overleden leden van Twents Oldtimerfestival. 

 

 

Het secretariaat is in de maanden juli en augustus 

op donderdag gesloten. 
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PASTORPRAAT 

Het is midden in de vakantieperiode dat dit stukje geschreven wordt. 

Het is rustig overal; velen zijn vakantie aan het vieren, en wanneer 

deze afgelopen is wordt het gewone dagelijkse leven weer opgestart.  

In de tussentijd zijn anderen druk in de weer geweest om alles zo goed 

mogelijk door te laten gaan, ik denk hier in het bijzonder aan de 

mensen in de zorg, die met grote personeelstekorten te kampen 

hebben. Omzien naar de ouderen, zieken en zwakkeren in de 

samenleving, is een taak die in de bijbel vaak met “zorg voor de 

naasten” wordt aangegeven. De naasten zijn heel dichtbij; dat kunnen 

bijvoorbeeld je buren zijn. In 2015 had de PKN een startzondag met 

als thema “Goede buren.” Het is een thema dat tot de verbeelding 

spreekt, want wij zijn allemaal buren. Sterker nog, we hebben 

allemaal buren. Iedereen zal zo zijn eigen ideeën hebben over wat 

goede buren zijn. Zo ben ik blij met de buren in onze straat waarvan 

ik weet dat ik in noodgevallen altijd terecht kan. Het is niet zo 

gemakkelijk om goede buren te zijn, dat weten we ook allemaal. 

Goede buren zijn betekent uiteindelijk niet dat alles maar moet 

kunnen, maar dat we rekening houden met elkaar. Daarom ook is het 

thema van de komende vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”.  

Wat kunnen wij betekenen in onze zorg voor de naaste en wat kunnen 

onze naasten betekenen voor ons? Hoe kunnen wij in ons werk en ook 

als kerk een goede buur zijn? We hopen dat deze vraag ons het 

komend jaar kan inspireren in onze zoektocht om kerk te zijn in het 

dorp, in de wijk en samen met andere kerken in deze tijd.  

Ingrid Schraven, p.w.  
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Geboren 

 

Op 16 juli jl. is geboren Siem ten Dam. Hij is een zoon van  

Mark en Anne ten Dam-Roelofes. Zij wonen aan de  

Kerkweg 27A te Tilligte. 

Ouders van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. 

 

Doopdata 

 

De volgende doopdatum is 12 oktober. 

 

Kunst in de Kerk 2019.  

Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van 

augustus 2019, kunt u zich laten verrassen door prachtige 

kunstwerken tentoongesteld in de protestantse kerk aldaar.  

Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, 

naar geloof en spiritualiteit hebben.  

In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen 

en verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het 

denken te zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het 

geloof zelf, kerk zijn en nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf 

aanwezig en gaan graag het gesprek met u aan. Als u dat wilt 

tenminste.  

Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de 

kerk, die zich belangeloos openstelt deze dagen.  

Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn!  

Waar: Protestantse kerk te Ootmarsum  

Wanneer: 23, 24 en 25 augustus 2019 www.parochielumenchristi.nl  
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Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer  

 

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 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.  

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 

augustus 's morgens om 8.00 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 6.00 uur vanuit Ootmarsum.  

 

Mochten wij bij deze uw interesse gewekt hebben om een keer mee te 

gaan voor deze tweedaagse bedevaart dan kunt u zich opgeven bij: 

Ine Pross 0541-221358 
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Vrijwilligersavond 

 

Op donderdag 19 september wordt de twee jaarlijkse vrijwilligers- 

avond van de locatie Tilligte gehouden. Nader bericht volgt. 

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 gedichten op zich, waarin levenservaring, 

waarneming, gevoel of herinnering doorklinkt.  

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 31, Ootmarsum  

Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl  
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

 

Nieuws van KV. Ons Streven 

 

De K.V. “Ons Streven” Tilligte organiseert dit jaar haar jaarlijkse 

kloatschééters Marathon op zaterdag 17 augustus.   

In verschillende klassen wordt gestreden om de felbegeerde beker. 

Niet alleen geoefende sporters, maar ook recreanten kunnen 

meedoen.    

Voor meer informatie en aanmelden kijk 

op www.onsstreventilligte.nl.   

 

Naam voor nieuwe speelveld 

 

Op vrijdag 5 juli is het nieuwe speelveld feestelijk geopend. 

We waren erg verheugd dat zoveel belangstellenden gehoor hebben 

gegeven om hierbij aanwezig te zijn. 

Door uw komst kunnen we terugkijken op een geslaagde opening. 

Tijdens deze opening is door iemand gevraagd of het niet leuk is om 

het speelveld een naam te geven. 

Daarom bij deze de oproep aan iedereen om een leuke of ludieke 

naam voor het nieuwe speelveld te bedenken. 

Dus weet je een leuke naam (mag eventueel ook in Twents) dan deze 

graag voor 15 september inleveren bij de bakker, café Haamberg of 

Kerkepad 1. 

 

KWF-Collecte: 2 t/m 7 september.  
 

Heb je het al gehoord?  

Dit jaar gaan we voor de 70e keer met de collectebus langs de deur!  

Om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.  

Want onderzoek helpt! Samen met miljoenen mensen dromen we van   

een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is!  

Help daarom mee en geef tijdens de collecteweek!  

Namens het collecte-team, Tilligte.  
 

http://www.onsstreventilligte.nl/
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Open Eettafel 

 

Beste mensen   

de OPEN EETTAFEL begint weer op 21 augustus.  

Om 12.00 uur staat het eten weer klaar bij Terra Nova.  

 

Ook nieuwelingen zijn welkom.  

Eerste keer kost niks !!!!  

 

Wel even aanmelden bij Ine 221358 of Dunja 221255   

tot 21 augustus !!  

AGENDA 

 
Wo. 21 aug. 12.00 Open Eettafel in Terra Nova 
 
 
 
 
 
Parochiële Caritas Instelling 
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nl  

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 

 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
Bezoek-pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen 

secretariaat, ook in geval van overlijden, tel. 221206 of bij het 

secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag 

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

(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

 
Ziekenzalving – ziekenzegening 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van de parochie 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- 57940901. Dit nummer is niet 

voor het melden van uitvaarten. 
 
Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 
 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 
 
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 de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 

51. 
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster  

Hofkamp 231, 7582 GS Losser  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

 

 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur  

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 

18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 Hans 

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

 

tel. :  0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 

e-mail :  secretariaattilligte@hotmail.com 

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 t.n.v. Lumen Christi. 

Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte  

NL 30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 5/6 

sept. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 28 aug. a.s. Dit blad loopt van za. 7 sept.  t/m vr. 27 

sept. 2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de 

kerk of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

