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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 13 

28 sept. t/m 18 okt.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kloppen van Gods hart 

  

Telkens weer die adempauzes, 

oases terzijde van het strijdgewoel, 

 

waar de toekomst je weer glansrijk te binnen schiet, 

en je samen het visioen bij elkaar zingt 

van een aarde bedolven onder vrede. 

 

Telkens weer die adempauzes, die stiltes 

waarin je hoort het kloppen van Gods hart. 

Hans Bouma  
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 11 okt. 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:  06-22 92 46 57 

E-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster 

Rachmaninofstraat 18, 7588 DH Hengelo 

Tel: 06 – 13 64 67 17 

Email: j.vandenbosch@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: 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 28 sep t/m 4 okt 2019  
                     
Zaterdag   Geen viering 
28 sep 

 

Zondag 09.00 uur      Eucharistieviering Thema: Arm maar toch rijk  

29  sep    M.m.v. Byzantijnskoor 
Pastor  Brenninkmeijer 

Jaargedachtenis Hennie ten Brink, ouders 
Niehof-Ruël, Annie ter Laak-Borghuis,  
Frieda van Braam, Mieni Sleiderink-Welhuis, 
Gerrit Niehoff, Mien Olde Dubbelink,  
familie Tijhuis en familie Haarhuis, Annie 
Sijtsma-van Bentem, Truus Veldscholten-
Notkamp, Gerard Brookhuis, Eef Stevelink. 

     
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
3 okt    t.i.v. de gezinnen 
    Daarna koffie drinken 
 
Misdienaars 29 sep 
Zondag  09.00 uur: Thijs en Rosan Bodde  
 
Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap  
   
Necrologie: 

Petrus H. Reimer  28 sep 1979 

Agnes A. Lohuis-Wolken 28 sep 2012 

Gerardus Kamphuis op Heghuis 29 sep 1995 

Johannes H.A. Bulter     29 sep 2002 

Suzanna M. Zanderink-Nijmeijer     30 sep 2002 

Jan Scholte Lubberink 01 okt 1994 

Mechtild M.K. Meinders-Schepers 01 okt 2018 

Gezina Bulter-Ruel 02 okt 2011 

Bernardus J. Schulte  03 okt 1988 

Herman Nijmeijer       03 okt 1998 
 

Heer, geef hen bij U de volheid van leven. 

Laat hen nu wonen in uw huis van licht en vrede. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 5 t/m 11 okt 2019   
                   

Zaterdag 19.30 uur Communieviering 

05 okt    M.m.v. Themakoor  Thema: Trouw geloof 
                 Wereldmissiedag van de kinderen  

                                                

                                               Jaargedachtenis Mechtild Meinders-Schepers,                       

                                               overleden familie Meinders,  

                                               Bernard Veldscholten, Annelies Veldscholten-                  

                                               Blokhuis, ouders van Bentem-Bos en familie,  

                                               ouders Brookhuis-Weernink, Pastoor Misdorp,  

                                               Dora Jansman. 

Zondag           Geen viering 

06 okt     

    

Maandag 19.00 uur Rozenkransgebed in de parochiezaal 

07 okt 

 

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

10 okt                                     t.i.v. de gezinnen 

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 

Henrika M. Bloemen-Baveld 06 okt 1989 

Maria Hövels-Laarhuis     06 okt 2001 

Alfons M. Johannink 07 okt 1975 

Bernardus van Os  08 okt 1985 

Annie Oude Engberink-Zanderink 09 okt 1989 

Bennie G.J. Ruël 09 okt 2001 

Geziena M. Göttgens-Westerhof  (Hengelo) 09 okt 2010 

Maria Berning-Hövels    10 okt 1997 

Hermanus G. Johannink  11 okt 1979 

Susanna J. Kamphuis-Bekhuis 11 okt 1988 

Geertruida J. Wolters-Weusthof 11 okt 2005 

 

Van leven en sterven kent God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 12 t/m 18 okt 2019 
 
Zaterdag     Geen viering 
12 okt  
 

Zondag 09.00 uur     Communieviering Thema: Gered door geloof  

13 okt M.m.v. St. Jozefkoor 
  

Jaargedachtenis familie Kamphuis, familie 
Keizers, ouders Wilbers-Bruns, ouders Scholte 
Lubberink-Borgerink, ouders Stevelink-
Busscher, ouders Brookhuis-Weernink, 
familie Tijhuis en familie Haarhuis, Johan 
Koldemeule en Geertruida Veldscholten, 
ouders Veldscholten-Nijhuis en Bernard, 
Gerhard Lukens, ouders Bruns en familie 
Kuiper, Alfons Johannink, Hermanus 
Nijmeijer, Annie Sijtsma-van Bentem (van de 
noabers), Johan Meijer en overleden familie. 
  

Maandag 19.00 uur Rozenkransgebed in de parochiezaal 
14 okt   
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
17 okt     t.i.v. de gezinnen 
     

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie:    

Johanna F. Bekhuis-van Braam 15 okt 2018 

Johanna B. Wigger 17 okt 2007 

 

Dat  zij geborgen mogen zijn bij U, liefdevol gedragen en geheeld voor 

altijd. 

AGENDA 28 sep t/m 18 okt 2019 

 

30 sep  20.00 uur  themakoor 

01 okt  19.00-20.00 uur secretariaat 
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  20.30 uur  St. Jozefkoor 

02 okt  09.30-10.30 uur secretariaat 

03 okt  09.30 uur  koffie drinken 

07 okt  19.00 uur  rozenkransgebed 

20.00 uur  themakoor 

20.00 uur  kaarten collectanten 

08 okt  19.00-20.00 uur secretariaat  

  20.30 uur  St. Jozefkoor     

09 okt  9.30-11.30 uur secretariaat 

  20.00 uur  werkgroepenoverleg 

14 okt  19.00 uur  rozenkransgebed 

20.00 uur  themakoor 

15 okt  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor  

16 okt  9.30-11.30 uur secretariaat  

 

12.5 jubileum Diaken Jan Kerkhof Jonkman,    

In de vakantieperiode heeft Diaken Jan Kerkhof Jonkman zijn 12,5 jarig 

jubileum gevierd voor het feit dat hij 12,5 jaar in dienst was bij Lumen 

Christi en zijn rechtsvoorganger.  

Door de afwezigheid tijdens vakantie en de vakantieperiode in zijn 

algemeen is het er niet van gekomen om Jan te feliciteren met deze mijlpaal 

en wensen wij hem alsnog met terugwerkende kracht maar niet minder 

welgemeend nog vele fijne jaren toe binnen Lumen Christi. 

 

Voedselinzameling   Denkt u er nog even aan?   

 

Dit weekend: 28/29 september is er de voedselinzameling in onze kerken 

voor hen die niet kunnen meekomen in onze samenleving. 

Dank namens de Voedselbank Oost Twente. 

 

Soos 

Op woensdag 9 oktober is er een soosmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is weer van harte welkom.  

 

Open eettafel oktober 2019 

Op vrijdag 4 oktober en dinsdag 15 oktober kunt u in de Mare deel nemen 

aan de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.  
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Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij  

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 

 

Kaarten collectanten 

De herfst zal weer zijn intrede gaan doen en dan is het de gewoonte dat er 

weer wordt gekaart en wel op de volgende maandagavonden: 

2019   2020 

7 oktober  20 januari 

4 november  17 februari 

2 december  16 maart 

Aanvang: 20.00 uur, de inleg blijft 4 euro zowel voor Noord Deurningen als 

Denekamp.We hopen op een goede opkomst. 

Met vriendelijke groeten, de organisatie.  

 

TUBANTIA: 

Zoals in de "mededelingen" tijdens de diverse kerkdiensten is medegedeeld, 

heeft de Twentsche Courant Tubantia laten weten te stoppen met het 

opnemen en verspreiden van de digitale kerkdienstoverzichten. Als reden 

tot dit besluit heeft de Tubantia "het gestaag afnemen van deze service" 

aangegeven.  

De kerkdiensten kunt u terug blijven vinden in de diverse kerkbladen.  

 

Paaskaars 

De paaskaars van 2018 hebben wij naar  Ben Geers gebracht omdat hij een 

zware operatie moest ondergaan in Groningen. 

We hebben een mooie avond gehad bij Ben en Truus en hopen dat het 

allemaal goed is gegaan en langzaam weer de goede kant op gaat en van 

onze kant van harte beterschap.  

De pastoraatgroep. 

 

Oud met een gouden randje 

Het Ziekentriduüm bestaat 50 jaar. 

Op 4 en 5 oktober wordt in Huize Elisabeth van De Zusters Franciscanessen 

aan de Gravenallee in Denekamp weer het ziekentriduüm gehouden voor de 

locaties van Lumen Christi: Beuningen, Denekamp, Lattrop, Noord  

Deurningen en Tilligte. In 1969 werd hiermee begonnen. De organisatie 

bestaat dit jaar dus 50 jaar en dat is de reden dat er onder meer in dit artikel 
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extra aandacht aan zal worden besteed gedurende de aanloop naar en tijdens 

de vieringen op deze 2 dagen. 

Het Ziekentriduüm heeft nog steeds dezelfde doelstelling als 50 jaar 

geleden, namelijk onze lichamelijke en sociaal mindervalide, vaak oudere, 

mensen een 2 daagse aan te bieden waarin kerkelijke vieringen centraal 

staan. Door hun mindervalide zijn kunnen de parochianen niet meer naar de 

kerk terwijl  er de behoefte bestaat om aanwezig te zijn bij deze vieringen. 

Tijdens deze dagen worden de bezoekers verzorgd door een twintigtal 

vrijwilligers. 

In maart 1969 kwam de parochieraad met een voorstel voor een 

ziekentriduüm en er werd een comité gevormd, waarvan Ad Platvoet 

voorzitter, Annie Aveskamp secretaresse en Roos Terlingen penningmeester 

werden. Tevens zaten er in dit comité afgevaardigden van onder andere het 

Rode Kruis, parochieraad, artsen, parochie geestelijken en mensen van de 

E.H.B.O. Om alles voor de bezoekers gratis te houden werd besloten tot een 

huis aan huis deurcollecte bij de parochianen van de H. Nicolaas parochie. 

32 Collectanten werden hiervoor gevonden.  

Het eerste ziekentriduüm werd gehouden in de huishoudschool met 55 

gasten. Materiaal voor de verzorging zoals bedden, po- en rolstoelen werden 

betrokken van bejaardentehuis Gerhardus Majella. Van de maaltijden 

werden het vlees en de soep thuis bereid terwijl de overige ingrediënten van 

de maaltijden op de fornuizen van het kooklokaal van de huishoudschool 

werden klaar gemaakt. 

Na dit begin ging men in 1970 naar Concordia en na 1980 naar Het 

Wubbenhof. Sinds 2013 zitten we in Huize Elisabeth. Pater Bouwhuis was 

27 jaar lang de voorganger in de vieringen en hij werd opgevolgd door 

pastor Peper. Dit overigens met behulp van de andere pastores uit 

Denekamp. De laatste jaren is diaken Jan Kerkhof Jonkman als "moderator 

spiritus" betrokken bij de organisatie. 

Na 1980 werden ook gasten uit de hierboven vermelde naburige parochies 

uitgenodigd. Deze konden elk een achttal parochianen aanreiken, de overige 

deelnemers komen uit Denekamp. Tegenwoordig worden er jaarlijks een 75 

tal gasten verwelkomd. Nog steeds is het zo dat in de locaties huis aan huis 

wordt gecollecteerd of dat er op een andere wijze voor een bijdrage wordt 

gezorgd. 
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De vieringen bestaan dit jaar onder meer uit een eucharistie viering, 

Mariahulde met Angelus, Vesperdienst, viering met handoplegging en een 

plechtig lof. De muzikale ondersteuning van de vieringen gebeurt ieder jaar 

weer door de koren van de verschillende locaties. Het herenkoor van de H. 

Nicolaas verzorgt ieder lustrum een muzikale cabaretachtige afsluiting op 

de zaterdag. Zij doen dit dus dit jaar dat al voor de 10de keer. En dit jaar 

vanwege het 50 jarig jubileum gaan de verzorgers ook een optreden 

verzorgen. 

In een gesprek met Roos Terlingen, een van eerste organisatoren, bleek dat 

de hoofdlijnen van de organisatie tegenwoordig nog dezelfde zijn als 50 jaar 

geleden. 

Wij wensen de gasten en al de vrijwilligers dit jaar weer goede dagen toe. 

Ton Huttenhuis, voorzitter werkgroep ziekentriduüm. 

 

Oogst-dankfeest 2019:     Thema: Vroeger en nu. 
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Evenals in vorige jaren is onze kerk weer prachtig versierd vanwege het 

oogstdankfeest. Ook buiten, rondom de kerk, is het een lust voor het oog. 

De werkgroep, o.l.v. Lucy Wilbers, Hermine Hulsbeek en Gerda van ’t 

Oever, is er een hele week druk mee geweest.  

Zaterdag 21 september is de H.Mis op dit feest afgestemd m.m.v. het 

Jozefkoor en het Themakoor. 

Deze week en de volgende week is het resultaat te bewonderen.  

Dankzij menig sponsor en vrijwilliger kon dit gerealiseerd worden. 

Ook is er een bus achter in de kerk geplaatst voor uw vrijwillige bijdrage. 

We wensen u veel kijkplezier. 

De werkgroep Oogstdank. 

 

Pastorpraat: 

Vrijdagavond 6 september. We zitten in de auto onderweg van Hengelo 

naar Ootmarsum, waar ik – zoals dat heet – gepresenteerd zal worden aan u, 

de parochianen van Lumen Christi. 

We, dat zijn mijn man en ik, mijn vader die we al eerder hebben opgehaald 

en die een kopje soep heeft meegegeten, onze middelste zoon die thuis 

kwam toen de soep net op tafel stond en onze oudste zoon die we zojuist 

van het station hebben opgehaald en die nu een paar broodjes eet in de auto. 

De jongste kan er jammer genoeg niet bij zijn; hij is onderweg na een week 

zeilkamp met zijn klas. 

We zijn in letterlijk zin onderweg. En we zijn in figuurlijke zin onderweg, 

gaandeweg gaan wij onze weg in het leven. Daarover zal de lezing 

vanavond gaan. Over de Emmausgangers, de leerlingen van Jezus die na 

zijn dood vol verdriet en wanhoop onderweg zijn naar Emmaus. Als mensen 

die met elkaar de vreugde en de gebrokenheid van het leven delen. En die, 

ondanks alles, de moed en de hoop nooit verliezen, die blijven zoeken en 

ogen, oren en hart open houden voor wat zich aandient. Zo wil ik graag met 

u optrekken, in het geloof en het vertrouwen dat God met ons meeloopt en 

ons wil doen léven. 

Als we de kerk binnenlopen, valt me als eerste op dat de koster de kaarsen 

heeft aangestoken bij Simon en Judas. Een warme gloed kleurt de stenen 

van de kerk. Warm is ook de sfeer tijdens de vesperviering, waarin vicaris 

Cornelissen voorgaat. De liederen die het koor zo mooi zingt, het hartelijk 

welkom door de secretaris van het parochiebestuur, de zelf geformuleerde 
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voorbeden uit de verschillende geloofsgemeenschappen, de symbolen die 

mijn nieuwe collega’s mij als welkom aanreiken – het Licht, het Woord, het 

Zout - …………hartverwarmend. Dat is ook de kennismaking met velen 

van u na de viering. 

Na een gezellige “nazit” zijn we weer onderweg naar huis. Ik ben “vol” van 

alles wat gezegd is en van iedereen die ik ontmoet heb. Het is vermoeiend 

én het geeft energie! 

Thuis ligt de jongste zoon op de bank. Als we binnenkomen weet hij zich 

overeind te zetten en ons een kort, maar enthousiast verslag te geven van de 

afgelopen week. Er zijn van die dagen en momenten in ons leven, waarop 

de woorden die God spreekt in het scheppingsverhaal – “Hij zag dat het 

goed was, zeer goed”- voor mij tot leven komen.  

Ik wens u en mij onderweg in het leven veel van deze momenten toe. 

José van den Bosch, PW 
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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/

