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Zaterdag 17 augustus 2019 t/m vrijdag 06 september 2019 
  

    

                

 

 



2 

Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    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 
 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het 
volgende vermelden:  

ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 
 

Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 
 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
 

Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

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

17-08-2019 t/m 06-09-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

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. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Huisarts Heeft men ̀ s avonds, ̀ s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts 

nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. Banknr. NL91RABO 0110 7797 89 

t.n.v. PCI Lumen Christi 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

 

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag 

en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met 

de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 

uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact opnemen met 

Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith Japink, tel: 

229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren u over de 

gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke werkdag 

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

 

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor 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). 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 dagelijks bereikbaar van 

08.00 – 20.00 uur en 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, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

 

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


4 

KERKDIENSTEN 

      

Zondag 18 augustus 09.00 uur Woord- en Communieviering 

            Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman 

        Lectrice: Bernadette Hulsmeijers  

         Geen koor 

 

  

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Overl. familie Leliefeld / 

Ouders Wassink-Bodde en tot zekere intentie / Ouders Meijners-

Hulsmeijers en overl. familie / Hendrik Meijners / Emma Huisken-

Sanning en familie / Gerard en Riky Hulsmeijers-van Langen / Bennie 

Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Hennie Damhuis en Gerrit 

Grondman / Marietje Muntel-Olde Dubbelink en tot zekere intentie / 

Bennie Arens (namens de parochie). 

 

 

 

Zaterdag 24 augustus 18.00 uur Woord- en Communieviering     

       Parochiële voorganger P. Kuipers  

       Lectrice: Bernadette Hulsmeijers  

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

      2e collecte bestemd voor MIVA 

 

Marie Haamberg-Fox (jaarged.) en Bernhard Haamberg en Herman / 

Overl. familie Damhuis-Keujer  / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus 

Franciscus Niehof / Bernard Teders en overl. familie / Bennie Niehof en 

overl. familie.  

 

Donderdag 29 augustus  09.00 uur Schoolviering          

           Voorganger: Pastor I. Schraven(pw) 
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Zondag 1 september 09.00 uur  Woord- en Communieviering      

             Parochiële voorganger: Marja Hartman 

             Lectrice: Agnes Scholte Lubberink  

             M.m.v. Themakoor 

 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Overl. ouders Schuurman-

Roelink en Yvonne ten Dam-Schuurman 

 

 

Vrijdag 06 september 09.30 uur  Ouderenviering        

        Voorganger: Pastor I. Schraven (pw) 

 

 

 

 

Acolieten 

Zaterdag 24 augustus   18.00 uur 

 

 

Overleden 

Op zaterdag 3 augustus is op 88-jarige  

leeftijd overleden: Bennie Arens 

Op woensdag 7 augustus hebben we voor hem gebeden 

tijdens de avondwake. 

Donderdag 8 augustus hadden we hem voor het laatst in 

ons midden tijdens de uitvaartviering, waarna we hem te 

ruste hebben gelegd op ons parochiële kerkhof. 

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel troost  

en sterkte toe. 

 

 

Bericht van het secretariaat 

Op maandag 19 augustus is het parochiële secretariaat gesloten. 
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Verhuisd/geboorte 

Al enige tijd woont Marieke Schoemaker-van Dijk, getrouwd met Jeroen 

Schoemaker aan de Kraakenhof 18 in Lattrop. 

Sinds 18 juni zijn zij de trotse ouders van hun zoontje Luuk. 

Welkom in Lattrop en hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie 

zoon. 

 

Verhuisd 

Aan de Binnenbroekweg 4 te Lattrop is komen wonen: Anne Broekhuis. 

Ze woont samen met Michiel Ruel. Anne, welkom in Lattrop. 

 

 

 
 

Gevraagd: 2 nieuwe collectanten voor  

collecte Nierstichting in Lattrop 

De droom voor alle nierpatiënten is nierziekten genezen.  

Uw inzet is hierbij onmisbaar!  

De collecteweek is dit jaar van 15 t/m 21 september. 

 

De Nierstichting is al meer dan 50 jaar actief. In die tijd heeft deze 

stichting met uw hulp al heel wat dromen kunnen realiseren. Door te 

durven. En te doen. Maar nog steeds is er die harde werkelijkheid. 

Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten.  

De droom is dat nierziekten genezen kunnen worden.  

 

Voor deze collecte zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe collectanten 

voor de route: ”Jonkershoeksweg/Vleierweg/Brekkelerveldweg”  

en de route “Kraakenhof ”.   

Heeft u in deze week ± 2 uurtjes tijd om mee te helpen dan kunt u  contact 

opnemen met: Mariëlle Timmerhuis, tel. 06-13572695. 
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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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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 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.parochielumenchristi.nl/
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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 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 

 

 

GroeneKerkendag 2019 in Zwolle 

 

“Zet op 5 oktober uw volgende stap naar een duurzame levensstijl!” Die 

wervende oproep doet de organisatie van het interkerkelijke evenement 

‘Groen Geloven’, dat een nieuw perspectief biedt op de aarde als Gods 

Schepping. Eddy Oude Wesselink van het Katholiek Centrum 

Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO) is betrokken bij de organisatie 

van deze GroeneKerkendag. Hij vertelt: “Tijdens Groen Geloven kunt u 

ontdekken welke stappen u kunt zetten om thuis, in de kerk en in uw 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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omgeving het verschil te maken. Zowel de Konferentie Nederlandse 

Religieuzen als de landelijke werkgroep Laudato Si zijn aanwezig. Vanuit 

de werkgroep Geloof, Duurzaamheid en Toekomst is expertise aanwezig 

om u behulpzaam te zijn bij het ‘vergroenen’ van katholieke kerken.” 

 

De GroeneKerkendag biedt dit jaar weer een afwisselend programma. In 

de ochtend kunnen de aanwezigen luisteren naar inspirerende speeches 

van onder anderen Reinier van der Berg over klimaatverandering en Trees 

van Montfoort over wat de Bijbel zegt over ecologische gerechtigheid. 

Tussendoor worden voorbeelden gedeeld van groene acties en gaan de 

aanwezigen creatief aan de slag met de ontvangen inspiratie. 

 

In de middag kunnen de deelnemers interactief kennismaken met een 

duurzaam product of initiatief naar keuze. Het middagprogramma is een 

programma op maat, dat ter plekke samengesteld kan worden. Er is een 

keuze uit meer dan tien onderwerpen die variëren van ‘nieuwe 

scheppingsliederen’, ‘God in de supermarkt’, ‘de nieuwe beurskoers’, 

‘leven zonder afval’ of ‘monumentale kerkpanden’ tot ‘subsidies voor 

zonnepanelen’. Wie steviger kost zoekt, kan in plaats daarvan een college 

volgen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor ontmoeting van mensen die 

ook op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur. 

 

Groen Geloven vindt plaats in het Dominicanenklooster 

(Assendorperstraat 29) in Zwolle, goed bereikbaar vanaf het station. Meer 

informatie en aanmelding: www.groenekerken.nl 

 

 

 

Kerkbalanscijfers parochies over 2017 gepubliceerd 

De cijfers over de inkomsten, uitgaven en bijdragen per gever van de 

Rooms-Katholieke parochies over 2017 zijn bekend. Uit deze cijfers blijkt 

dat de inkomsten van de parochies over de gehele linie in dat jaar met 3,1 

procent zijn gedaald. De opbrengst van Actie Kerkbalans is met 2,2 

procent gedaald tot 47 miljoen euro. Deze daling is iets groter dan in 2016. 

 

http://www.groenekerken.nl/
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De inkomsten van parochies bedroegen in 2017 in totaal € 141 miljoen. 

Deze inkomsten bestaan voor 60 procent uit inkomsten ‘levend geld’, wat 

een optelling is van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de 

eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige 

inkomsten (40 procent) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen. 

 

De inkomsten levend geld bedroegen bijna € 85 miljoen (tegen € 87 

miljoen in 2016). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd 

door de geldwerving in het kader van Actie Kerkbalans. Deze inkomsten 

zijn in 2017 met € 1 miljoen (-2,2 procent) gedaald tot bijna € 47 miljoen. 

De inkomsten van de parochies uit bezittingen en vermogen zijn met ruim 

€ 2 miljoen gedaald (-3,7 procent). 

In totaal zijn de inkomsten van de parochies in 2017 met € 4,5 miljoen 

gedaald, een daling van 3,1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. 

Deze daling is groter dan die in 2016 (-1,3 procent) en 2015 (-2,5 procent). 

 

Uitgaven 

De totale uitgaven van de parochies waren in 2017 ruim € 153 miljoen; 

deze uitgaven zijn in vergelijking met 2016 aanzienlijk gedaald, namelijk 

met bijna € 5 miljoen. Over de hele linie dalen de uitgaven, maar met 

name daalden de uitgaven voor gebouwen, namelijk met € 2,3 miljoen. In 

totaal hadden de parochies in 2017 een tekort van € 12 miljoen (8,6 

procent van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de 

voorzieningen is gebracht. Dit tekort is ongeveer gelijk aan dat in 2016. 

 

‘Als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk!’ 

Van katholieke huishoudens draagt zo’n 31 procent bij aan Actie 

Kerkbalans, dat is 1 procentpunt lager dan in het voorafgaande jaar. Van 

deze 31 procent katholieken die daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben 

gegeven, is de gemiddelde Kerkbalans-bijdrage € 40 per gever, ofwel 

circa € 88 gemiddeld per huishouden dat deelneemt aan de actie. Deze 

bedragen per gever en per gevend huishouden zijn iets hoger dan in 2016. 

Voorzitter van de Interdiocesane Commissie Geldwerving in de Rooms-

Katholieke Kerk, mr. J. Zuijdwijk, is blij dat het bedrag per gever ook dit 

jaar weer iets is gestegen, maar spreekt de hoop uit dat meer katholieken 
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zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun lokale kerk: “Met Actie 

Kerkbalans zeggen we: als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk! Nu 

draagt slechts 31 procent van alle katholieken de lasten, maar als alle 

3.769.000 katholieken per jaar 40 euro zouden bijdragen dan waren voor 

vele parochies de financiële zorgen grotendeels opgelost.” 

 

 

Om te onthouden 

 

 

Dinsdag 03 september  19.30 uur Vergadering Pastoraatsgroep 

Woensdag 04 september    Ophalen oud papier 

Woensdag 11 september  11.45 uur       Open eettafel in de Parabool 

 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 12 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 07 september 2019 t/m vrijdag 27 september 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 30 augustus 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

 

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 05 september / vrijdag 06 september 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

