
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 11 

 

17  augustus t/m 6 september  2019 

 

God, die weet wat in ons leeft, 

Gij die weet wat ons gelukkig maakt, 

maar ook wat ons bindt en gevangen houdt, 

spreek tot ons hart, 

opdat wij, behoed voor illusies,  

U aanhangen, 

die ons aller werkelijke vrede 

en ons aller toekomst wilt zijn. 

Spreek tot ons hart, en hecht ons aan U, 

die liefde en onvergankelijk leven zijt. Amen.  
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LITURGISCHE KALENDER 

 

MARIA TEN HEMELOPNEMING 

donderdag 19.00 uur Eucharistieviering in de kapel aan de Molendijk 

15 aug.  pr. Th. Munsterhuis (Sint Nicolaaskoor) 

   

Zeventiende zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur:  Eucharistieviering,   

18 aug.  pater F. Eppink (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  

20 aug.      pr. Th. Munsterhuis 
 

Achttiende zondag door het jaar  

 2
de

 collecte voor de Miva 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,  

25 aug.   pr. Th. Munsterhuis  

   (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

27 aug. pr. Th. Munsterhuis 
 

Negentiende zondag door het jaar 

zaterdag 14.00 uur: Huwelijksviering van   

31 aug.   Dominique Borggreve en  Wijnand Peterse 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,   

  1 sept.   pr. Th. Munsterhuis (dameskoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. B. Schrijver 

  3 sept.   na de viering is er koffie in het P.C. 
 

 

PAROCHIELE KRONIEK 
 

Huwelijksafkondiging: Dominique Borggreve en Wijnand Peterse 

Overleden: 30 juli,  Bennie Nijmeijer 69 jaar, Nassaustraat 9 

   2 aug., Marietje Zwiep-Kuiper, Penninksbrugweg 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda en vergaderingen 

maandag  26 aug.  20.00 uur: Werkgroep Missietent 

dinsdag 27 aug.  19.00 uur: Locatieraad  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS6rb1rvDjAhVFY1AKHZarC6oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kerknet.be/parochie-deinze/artikel/nieuwe-uurregeling-zondagsvieringen-vanaf-1-november-2017&psig=AOvVaw2-4EUPVVCwtCz5pLMkxSg3&ust=1565253655084802
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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MIVA kerkcollecte 2019 vraagt aandacht voor meisjes in Kameroen 

 

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken 

plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.  

De bestemming van Zuster Clementine  
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit 

gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een 

hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn 

eenzaam achtergebleven zonder ouders, zuster Clementine trekt zich het 

lot van deze kinderen aan.  

Vaardigheden geven meisjes een toekomst  
De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaar-

digheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms 

elektriciteit vangt zuster Clementine deze meisjes op. Ze krijgen naailes, 

computerles of leren het kappersvak. Dankzij zuster Clementine hebben zij 

weer kans op een mooie toekomst. zuster Clementine: ‘Een glimlach 

toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.  

Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de 

zorg die zo hard nodig is.  

Marvelous kan nu staan!  

De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. 

Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van 

MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er 

gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog 

zes auto’s nodig.  

Over MIVA In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg 

en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 

lokale mensen die zich inzetten om anderen  

te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen  

met onmisbare vervoer- en communicatie- 

middelen.  

Meer informatie en beeldmateriaal  

Kijk op www.miva.nl/collecte-2019  

Contactpersoon Pers: Geertje van der Beele,  

Stichting MIVA E-Mail: gvdbeele@miva.nl  

tel.: 076-5217150   
     De 3-jarige Marvelous 
 

In de viering op 25 augustus is de 2
de

 collecte hiervoor bestemd! 
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“Aandacht maakt alles mooi..!?” 

Onder deze paraplu vinden de activiteiten van de jongerenpastoraatgroep 

JOIN US plaats. Aandacht geven aan wie, aan wat en vooral wanneer?  

Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, niet waar? JOIN US hoopt als 

groep, en individueel, de aandacht goed kunnen verdelen. We willen weer 

mooie ontmoetingen regelen met en voor onze jongeren. Het zal gezellig 

zijn en bv. sportief of lekker. Maar dat kleine beetje extra aandacht voor 

dat wat anderen en ons mooier maakt, daar gaat het dit jaar speciaal om!  

In september gaan we op reis naar Amsterdam. Dit is een drukke, volle 

dag, waar iedereen nog lang over zal napraten.  

In november gaan we uiteraard Sinterklaas weer een handje helpen.  

In december presenteren we ons op de Kerstmarkt in Denekamp.  

In januari- februari zijn we sportief bezig en in maart vragen we aandacht 

voor de duurzaamheid met een leuk en creatief programma. Vervolgens 

gaan we nog een keer op reis. En tot slot staat er weer een feestje op de rol.  

Voor elke activiteit worden per e-mail en per app uitnodigingen verstuurd.  

En, o ja, we kunnen en willen nog graag nieuwe leden 12+sers en nieuwe 

begeleiders opnemen. Interesse? Informatie kun je vinden op de website 

www.lumenchristi.nl Ook via email: joinus.denekamp@gmail.com 

Namens JOIN US begeleiders, Ans te Lintelo 
  

 

 

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 

http://www.lumenchristi.nl/
mailto:joinus.denekamp@gmail.com
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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. 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl 

 

INLICHTINGEN OVER: 
 

Doopdata  351332. 
 

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 het geval van overlijden  351332. 

U kunt het ook melden bij het secretariaat van Lumen Christi  353551.  

Beide secretariaten zijn elke werkdag tussen 09.00-11.30 uur bereikbaar. 

(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 (iedere 

werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur  353551). 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.  

 

PASTORESTEAM:    
  

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53163563 - email t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - 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 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 
 

Openingsbijeenkomst Huis van Spiritualiteit met Lenny Kuhr  
 

“Het lied gaat door” 

Denkt u aan Lenny Kuhr!  

Zondag 22 september, om 19.30 uur, 

in de PKN-Kerk te Ootmarsum. 

Entree € 12,50. 

Deze prachtige avond is de moeite 

waard: kortom genieten!  

Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl 

 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Het aanvragen van intenties 

De administratie is voor aanvragen van intenties alleen op de dinsdag 

geopend tussen 09.30-11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus 

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 

uur bellen met de administratie 351332. De kosten zijn € 8,-. 
 

INTENTIES  

zondag 18 aug. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Leny Hofman-Peters. 

Verder voor: Marietje Zwiep-Kuiper; Bennie Nijmeijer; echtpaar 

Steunebrink-Rolink; Hennie Zanderink en fam.; Henk Nijboer; Theo Post; 

Jan Stavleu; Bertus Nijhuis; echtpaar Hemme-Gortemaker; Bernard 

Eppink en fam; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; Herman Spekhorst; Jos Oude Griep; Jan Kleijssen; 

ouders Derkman-Remerink; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Toon Nijhuis; 

Ben Overmars; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Herman en Hans de 

Lange; Frans Ruël; Truus Bloemen-Johannink; Siny Kooiker-Kokkeler; 

ouders Nijhuis-Beernink en fam.; Gerrit Leus. 
 

dinsdag 20 aug. 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink; Bennie Blokhuis. 
 

zondag 25 aug. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Annie Rondhuis-van 

der Zande. Verder voor: Jos Oude Griep; Truus Bloemen-Johannink; Willy 

Kienhuis; ouders Grunder-Kokkeler; fam. Nijhuis-Tasche; Rikie Berning-

Nijmeijer en Monique; ouders Derkman-Remerink; Frans Luft; echtpaar 

Hemme-Gortemaker; Johan en Marietje Spekhorst; ouders Meijer-Hassink 

en Maria; Theo Meijer; Gerard en Cobie Meijer-Eliesen; Toon Berning; 

Theo Post; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Henk en Cees Thijssen; 

Geri Gilbers; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Frans Luft; Herman en Hans 

de Lange; Annelies Veldscholten-Benneker; Suze Aveskamp-Kuipers en 

ouders Aveskamp; ouders Groener-Engelbertink; Bernard Groener; ouders 

Wintels-Mensink; echtpaar Steunebrink-Rolink.  
 

dinsdag 27 aug. 09.00 uur: Jan Sauer; Ans Voerhuis. 
 

zondag 1 sept. 10.30 uur: Jos Oude Griep; echtpaar Steunebrink-Rolink; 

fam. Oude Elferink-Herens; ouders Derkman-Remerink; echtpaar Hemme-

Gortemaker; Diny Heuvels en fam.; Henny en Riet van Lange-Oude 

Elberink; ouders Wiefferink-Mollink; Theo Post; Jan Stavleu; ouders Olde 

Dubbelink-ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Hennie en 

Riek Benneker-Bodde; Herman en Hans de Lange; Gerard Meijners; 
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ouders Laarhuis-ten Barge; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Bets en 

Marie Brookhuis-Kooiker; Anny, Corry en overl. broers Oude Elferink; 

Truus Bloemen-Johannink.  
 

dinsdag 3 sept. 09.00 uur: Zr. Gerda; Sientje Steunebrink-Rolink; fam. 

Oude Elferink-Herens.  

 

 Wanneer je iemand missen moet 

Niet voor even, maar voorgoed 

Dan valt dat heel erg zwaar 

Ja het is gewoon heel naar 
 

Nooit meer samen kunnen praten 

Een leegte die is achtergelaten 

Verdriet en een groot gemis, 

Als iemand er niet meer is 
 

Wat blijft zijn de herinneringen 

Dat worden hele waardevolle dingen 

Om te bewaren, veilig en apart 

Op een speciaal plekje in je hart! 
 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

 0541-351332  

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (voor de kerkbijdrage) 

 

Voor intenties alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 

 

    Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 29 augustus 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

