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Vieringen en intenties 17 aug. t/m 23 aug. 2019. 
Zaterdag 17 augustus 19.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Voorganger pastor Eppink. 
  Themakoor. 
  Maria Hoonberg, Berend Geers. 
  Collectanten: C.Loman, G.Smellink. 
Intenties: Johan Koehorst, Johan Sanderink, ouders Loman-Remerink, 
Bernadette en Hennie Nieuwhuis. 
 
Vieringen en intenties 24 aug. t/m 30 aug. 2019. 
Zondag 25 augustus 09.00 uur: 
  Communieviering. 
  Dames en herenkoor. 
  Maud Zanderink, Lonneke Geers. 
  Collectanten: H.Kleisman, A.Sanderink.  
Jaargebed: Jan Frielinck. 
Intenties: pastoor van Burgsteden, Hennie Rikkink, 
Hanna Olde Olthuis-Nolten. 
 
Zondag 25 augustus is de tweede collecte voor de MIVA. 
 
Vieringen en intenties 31 aug. t/m 6 sept. 2019. 
Zaterdag 31 augustus 18.00 uur: 
  Gezinsviering. 
  Voorganger pastor Schraven. 
  Themakoor. 
  Hanne Olde Dubbelink, Bjorn Berning. 
  Collectanten: B.Groener, G.Smellink. 
Jaargebed: Hendrik Sanderink-Heupink. 
Intenties: Jan Zanderink, Johan Koehorst, Johan Sanderink. 
 
Woensdag 4 september 08.30 uur: 
  Eucharistieviering. 
  Evi Oude Ophuis, Yvette Berning. 
   
Intenties: Bernard en Miny Veldscholten- Oude Nijeweme. 
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Pastor praat  
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. 
 
 
Uitnodiging  
Wij nodigen iedereen uit voor de gezinsviering  
op zaterdag 31 augustus a.s. om 18.00 uur. 
Het thema van deze viering is: “Blijf Jezelf”. 
We danken God voor de fijne vakantietijd en willen bidden voor een fris 
nieuw school/werkjaar. 
Pastor Schraven zal in deze viering voorgaan  en het themakoor zal de zang 
verzorgen. 
 
We hopen velen van jullie deze avond te mogen begroeten. 
Tot dan! 
Werkgroep gezinsviering. 
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Wij gedenken:   
Harrie Tijkotte is op 21 juli te midden van zijn dierbaren,  na een korte 
periode van ziekte, overleden op de plek waar hij 68 jaar geleden geboren 
werd. Tijdens de afscheidsdienst werd door zijn kinderen en kleinkind een in 
memoriam aan de hand van de vier seizoenen voorgedragen. Hieronder vindt 
u deze tekst in verkorte, aangepaste vorm.                                         
Zomer: Harrie hield van zon en warmte. Op de dag van zijn afscheid, was het 
bijna 40 graden. Zelfs van zulke temperaturen had hij de laatste weken van 
zijn ziekte geen last, omdat hij naar eigen zeggen zo’n mooie en koele plek op 
het Nijenhaer had. De zomer bracht ook soms zorgen met zich mee met 
betrekking tot het vee en het veevoer. In de zomer van 1976 trouwde Harrie 
met Mariette Morsink. Deze zomer zouden ze 43 jaar getrouwd zijn. Ze 
werden de trotse ouders van 3 dochters en een zoon, die helaas veel te vroeg 
is overleden.                                                                                             
Herfst: Een tijd van oogsten en loslaten. De prachtige kleuren van de herfst 
duren ieder jaar te kort. Harrie heeft veel bomen geplant die deze kleuren 
ieder jaar terug zullen brengen. De laatste waardevolle weken met Harrie 
waren als een kleurrijke herfst; we genoten er van en wisten tegelijkertijd dat 
het einde in zicht was, maar niet wanneer. Harrie’s zwaarste herfst was in 
1980. Een rampjaar noemde hij het. Het verlies van zoon Harm liet alle 
andere tegenvallers vervagen.         
Winter: Harrie genoot altijd enorm van de familietijd met kerst. Samen met 
zijn kleinkinderen het kerststalletje neerzetten, de tafel mooi dekken en lekker 
eten. Een paar dagen na kerst werden er altijd nieuwjaarsrolletjes gebakken; 
Harrie was trots op al zijn kleinkinderen In de laatste week van zijn leven liet 
kleindochter Rosa haar lange haren afknippen voor kinderen met kanker. Heel 
bijzonder voor iedereen.                
Lente: In de lente laat de natuur haar kracht zien. Alles wat in winter 
verscholen was komt uit het niets weer uit de knop. Harrie werd er ook 
onrustig van, want de lente voelt een boer in al zijn vezels; De trekker uit de 
schuur. Het land en ook de moestuin moeten worden bewerkt.                                                                                               
Omdat zijn moeder al jong overleed, nam Harrie al vroeg zorgtaken over. 
Helaas moeten we ook Harrie veel te vroeg missen. Zover het verkorte in 
memoriam van de kinderen.  
Op de avond voor zijn begrafenis op ons parochieel kerkhof, hebben heel veel 
mensen afscheid van Harrie genomen op de boerderij. De werkgroep 
avondwake wenst de familie veel sterkte voor de komende tijd.   
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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. 

Locatie nieuws 
 
Zaterdagvieringen om 18.00 uur. 
Zoals al eerder bekend gemaakt is, verandert de tijd van de zaterdagvieringen 
van 19.30 uur naar 18.00 uur. Vooralsnog voor een jaar, daarna kan het zijn dat 
deze weer naar half acht gaat. 
In het weekend van 31 augustus/ 1 september zal de zaterdagviering  
om 18.00 uur beginnen.  
 
Samen vieren! 
Op zaterdag 31 augustus is er een gezinsviering om 18.00 uur.  
De gezinsvieringwerkgroep verzorgt elk jaar zo’n 8 a 10 gezinsvieringen. 
Themavieringen voor het hele gezin! Op school worden kinderen benaderd om 
hieraan mee te doen.  
Het zou mooi zijn dat ook het komende jaar weer vele kinderen, ouders, opa’s 
en oma’s en andere parochianen deze themavieringen bezoeken.  
 
Bloemversiering 
De bloemversiergroep verzorgt al jaren de bloemen tijdens de 
weekendvieringen en feestdagen. Ook kunnen ze dit verzorgen bij 
begrafenissen en trouwvieringen. Kosten hiervoor bedragen 60,00 
Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met Ria Tijans, 
Telefoon 0541-552528 mailadres: bentijans@gmail.com 
 
De locatieraad 
 

mailto:bentijans@gmail.com
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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 
 
 
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. 
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 
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.  
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie 
centrum 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 
 
 
 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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Parochiële Caritas Instelling  
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
Locatieraad. 
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl                             
Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl 
MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405 
miranda.noltenwesterhof@gmail.com 
Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet.nl 
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.  ...... 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 (iedere werkdag 
tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551). 
 
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.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3altendam%40hetnet.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3ar.scholten%40huifkarverhuur.nl
https://webmail.lumenchristi.nl/owa/redir.aspx?C=e96iHmCyIECtDcFNjz54aat0bjLtQNMIYWzqAZ0XkJsoVaVazlgNq5Ihe3dNxS4MgrtGIb31A64.&URL=mailto%3amiranda.noltenwesterhof%40gmail.com
tel:0541-353568
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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Pastoraal team 
Th.H.P. Munsterhuis. 
Van der Heijdenstraat 1 
7591 VL Denekamp 
tel:06-53 16 35 63 
t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

            J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken. 
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

            tel.: 06-57 64 52 45 
Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster. 
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 
Tel: 06-22 92 46 57 
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 

Bij overlijden graag contact opnemen met : 
Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende 
uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland    tel. : 35 32 70 
Opening parochiesecretariaat : woensdag   09.00-10.00 uur. 
                                                  donderdag 18.30-19.30 uur 
Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39 
Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429    
Kopij  inleveren voor 29 augustus 2019. 
Email : beuningen@lumenchristi.nl 
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,  
                         Marja Beld, tel. 0620528901. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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