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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 11 

17augustus t/m 6 september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twente oonze woonstreek. 

 

Twente oonze woonstreek woarin leu tesaam’n bint. 

Leu, zoas ie en ik de pien en leefde vindt. 

Ik zal, zeg de Hear, veur altied onder jullie wean. 

Dit is mien geleuf in God. 

 

Ie woont onder oons in all’ns wat hier riek besteet. 

Ess’n, buske, wear en alle struuk’n langs de stroat. 

Ie woont in de leefde dee van’n een noar ’n ander geet. 

Dit is mien geleuf in God. 

 

Midd’n tusk’n oe steet altied Hee dee ie nich kèènt. 

God loat oons geleum’n dat Ie bie oons all’n bint. 

Twente oonze woonstreek, woar Ie God van all’n bint. 

Dit is mien geleuf in God. 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 30 augustus 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

 

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

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. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

Pastoraal team 

 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1 

 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 

 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken (diaconie, gemeenschapsopbouw) 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

 Tel.: 06-57 64 52 45 

E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster (catechese) 

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

Tel:  06-22924657 

E-mail: 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 

 

Kosters: Ben Geers Tel. 35 22 57 

   Jos Bentert          Tel. 35 37 68  E-mail:          jbentert@gmail.com 

 Benny Tijman     Tel. 354980    06-12528895 bjp.tijman@live.nl 

  Maria Schiphorst Tel.296436    06-25588950 schiphorstmaria@gmail.com 

 

AvdW 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 17 t/m 23 aug 2019  
                     
Zaterdag   Geen viering 
17 aug 
 
Zondag 09.00 uur Communieviering 
18 aug     

Overleden familie Wessels-Klein Ikink. 
ouders Scholte Lubberink-Borgerink, ouders 
Wilbers-Bruns, ouders Bekhuis-van Braam, 
Ludwig Dobbelhof, Johan Meijer, intenties 
aangedragen vanuit de Schotbrookkapel, 
ouders Brookhuis-Weernink, familie Tijhuis, 
familie Haarhuis, Johan Koldemeule en 
Geertruida Veldscholten, ouders 
Veldscholten-Nijhuis en Bernard, Gerard 
Lukens, ouders Niehoff-Engelbertink, Gerard 
en Santje Zanderink-Nijmeijer, Maria Bodde-
Johannink, Riet Scholten-Lohuis. 

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
22 aug    t.i.v. de gezinnen 
     
Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
 
Necrologie: 
 

Maria G. Schiphorst-Schulte 20 aug 2010 

Hendrika Grashof-Engelbertink 21 aug 1995 

Johannes A. Brookhuis 22 aug 2013 

Gerhardus H. Bekhuis  23 aug 1969 

Wilhelmina S. Horsthuis-Kokkeler 23 aug 1992 

Antonius H. Braakhuis 23 aug 1999 

Gerhardus J. Zanderink  23 aug 2004 

Johanna G.J. Oude Oosterik-Steggink 23 aug 2015 
 

Heer, laat de overledenen leven bij U. Dat  zij geborgen mogen zijn bij U, 

liefdevol gedragen en geheeld voor altijd. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 24 t/m 30 aug 2019   
                   

Zaterdag 19.30 uur Eucharistieviering 

24 aug    m.m.v. St. Jozefkoor 

Pastor P. Kuipers   

Jaargedachtenis Johan Brookhuis, ouders 

Bodde-Heerink, Gerard Brookhuis, Annie ter 

Laak-Borghuis, Frieda van Braam, Mieni 

Sleiderink-Welhuis, ouders Schiphorst-Schulte 

en Thea en Agnes, ouders Krabbe-Hassink en 

Bernard, Saskia van Landschoot, Gerrit 

Niehoff, Mien Olde Dubbelink, familie 

Tijhuis, familie Haarhuis, ouders Tijman-

Wolbert, Truus Veldscholten-Notkamp, Annie 

Sijtsma-van Bentem. 

 

Zondag                        Geen viering 

25 aug      

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

29 aug                                     opening nieuw schooljaar 

                  t.i.v. de gezinnen 

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 

Hendrikus M. Bodde  25 aug 1977 

Maria J. Schiphorst-Grote Punt  25 aug 1977 

Bernard J. Kamphuis op Heghuis 26 aug 1999 

Francisca K. Freriks-Feldmann 30 aug 2006 
 
Zegen onze herinneringen aan onze lieve doden.  
Houd hun naam levend in ons midden. 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 31 aug t/m 6 sep 2019 
 
Zaterdag     Geen viering 
31 aug 
 
Zondag      09.00 uur  Communieviering 
1 sep   m.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor Ing. Schraven   

Uit dankbaarheid voor 80e verjaardag, familie 
Kamphuis, familie Keizers, familie Tijhuis, 
familie Haarhuis 

 
Zondag  10.30 uur Doopviering van:  Bram Mensink 
1 sep     Lies Oude Hengel 

     
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
5  sep     t.i.v. de gezinnen 
    Daarna koffie drinken 
    

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie:    

Euphemia A. Rikkink-Nijhuis 31 aug 2008 

Wilhelmina M. Pikkemaat-Steghuis 01 sep 1996 

Maria J. Braakhuis-Rikkink 03 sep 1988 

Anneke van der Horst-van Stigt Thans       03 sep 1996 

Gerard Wilde     04 sep 1999 

Franciscus A. Goossink  05 sep 1972 

Johan Dierselhuis 06 sep 1978 

 

Jouw naam blijft in ons hart, jouw naam leeft bij ons voort. 

Van leven en sterven kent God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 
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AGENDA 17 aug.  t/m 6 sept. 2019 

 

20 aug  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

21 aug  09.30-10.30 uur secretariaat 

26 aug  19.30 uur  overleg Oogst-dankviering 

27 aug  19.00 -20.00 uur secretariaat  

  20.30 uur  St.Jozefkoor     

03 sep  19.00-20.00 uur secretariaat 

03 sep  20.30 uur  St.Jozefkoor  

04 sep  9.30-11.30 uur secretariaat  

05 sep  9.30 uur  koffie drinken   

 

Overleden: 

Op zaterdag 27 juli 2019 is overleden: 

Annie Sijtsma-van Bentem op de leeftijd van 90 jaar. 

Tijdens de afscheidsviering op dinsdag 30 juli hebben we afscheid van haar 

genomen.  

De crematieplechtigheid vond plaats op 31 juli in besloten kring. 
 
                                “Altijd dacht je aan ons 
                                  Altijd vroeg je naar ons 
                                  Altijd blijf je bij ons” 

 

In het volle vertrouwen dat Annie bij God is opgenomen in zijn Licht  

zullen wij haar blijven gedenken in onze gebeden. 

Moge zij rusten in vrede.  

 

Open eettafel augustus 2019    

Op  dinsdag 20 aug. en vrijdag 6 sept. wordt u 

in de gelegenheid gesteld om in de Mare deel 

te nemen aan de open eettafel. Aanvang 12.00 

uur.  

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, 

telefoonnr. 35 27 82 of bij Aveleijn, 

telefoonnr. 35 80 70. 
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Twentse eucharistieviering bij de 

boer.  

 

In de locatie Noord Deurningen is een 

werkgroep al wekenlang druk bezig, 

om een gezongen eucharistieviering in 

het Twents te organiseren. 

 

Het thema van de viering is: 

“Daanksweard veur de oogst”. 

 

 

Deze viering wordt gehouden op 

zondag 15 september bij Erve Kuiper. (De IJskuip) 

Aanvang 9.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

Bij mooi weer wordt dit een openluchtviering. Bij  slecht weer kunnen we  

naar binnen. Na afloop wordt u een kopje koffie/thee aangeboden. Voor de 

kinderen is er ranja. 

 

Deze viering is een voorbereiding op de oogst-dankviering van zaterdag 21 

september. Die wordt gehouden in de prachtig versierde H. Jozefkerk. 

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
 

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de keer de 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden met als thema: “Je bent 

niet alleen”.  

Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging 

Concordia en het dames- en herenkoor.  
 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 

Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin 

hulpbisschop Mgr.  Th. C. M. Hoogenboom  de hoofdcelebrant zal zijn, 

waarna de processie volgt.  

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella-kerk. 
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Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden 

pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen.  

Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat 

deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. 

 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.  

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke 

avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella-kerk een viering in het 

teken van Gerardus.  

Wij willen erop wijzen dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinder-

activiteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. 

  

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het  

parochiecentrum van de Gerardus Majella-kerk op werkdagen tussen  

10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.  

Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.  

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00  

Rek. nr.: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. 

Gerardus Bedevaart Overdinkel. 

 

Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. 

e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
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Nieuws van Lourdes Liefde Werk. 

 

We hebben vorig jaar, in Okt./ Nov. 2018, weer een mooi geldbedrag 

opgehaald voor het Lourdes Liefde Werk. 

Dit jaar zou er iemand meegaan op bedevaart naar Lourdes, maar door 

ziekte kon deze niet mee. 

De tweede persoon die gevraagd is kon wegens omstandigheden niet mee. 

Dus, als we dit najaar weer een mooi bedrag ophalen, kunnen we volgend 

jaar twee personen mee laten gaan naar Lourdes. 

Voor de Lourdes Liefde Werk collecte / bijdrage komen we in de maand 

September / Oktober weer bij U langs.  

We hopen dat we weer een mooi bedrag mogen ophalen, zoals voorgaande 

jaren, zodat we nog meer mensen blij kunnen maken. 

 

Iedereen nog hartelijk bedankt, 

namens  

Hermine Hulsbeek en  Lucy Wilbers. 
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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 

http://www.parochielumenchristi.nl/
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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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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 
Telefoon 06-30 14 55 12  website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi  

Email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

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, tel. 0541-351498 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). 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen thuis bezoekt. 

Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de ziekenbezoekgroep bezocht te 

worden dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

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 tel. 0541-353551). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

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 Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

Kerkradio 

Voor informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : 

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

tel.: 0541-35 35 51   fax: 0541-35 63 80 
email : secretariaat@lumenchristi.nl 
website : www.lumenchristi.nl 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/

