
 

 

Negenenveertigste jaargang nr. 13 

28 september t/m 18 oktober  2019 

Goede God, 

Uw verlossende werk voor de wereld begon bij Maria  

die de Moeder werd van Uw enig geboren Zoon. 

Zij werd de eerste en trouwste volgeling die zijn boodschap: 

“Dit is het gebod dat ik u geef, hebt elkander lief”, 

begreep en in praktijk bracht. 

Wij bidden U, verhoor onze gebeden die wij  

op voorspraak van Maria tot U richten. 

Geef ons  vrede, die innerlijke goddelijke vrede  

die de Moeder van Uw Zoon al uitstraalde. 

Amen 
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LITURGISCHE KALENDER 
 

Zesentwintigste zondag door het jaar 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering,  pr. Th. Munsterhuis 

29 sept.  (dameskoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, pr. H. Jacobs 

 1 okt.      Na de viering is er koffiedrinken in het P.C. 
 

Zevenentwintigste zondag door het jaar OOGSTDANKFEEST 

Tweede collecte voor de versiering 

zaterdag 18.00 uur: Gezins-/Communieviering 

  5 okt.  (jeugdkoor) p.v. 

zondag 10.30 uur: Communieviering,  

  6 okt.   d. J. Kerkhof Jonkman,  

   (Sint Nicolaaskoor en 

   koor Ootmarsum 

   zingen Missa Deo Gratias) 

 15.00 uur: Kevelaerlof - pastoresteam  

   (Sint Nicolaaskoor en koor Ootmarsum) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, p. Th. Munsterhuis 

  8 okt. 
 

Achtentwintigste zondag door het jaar 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering met als thema: ‘Dank je wel’,   

13 okt.  pr. Th. Munsterhuis (themakoor Vivace) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  

15 okt.   p. Th. Munsterhuis 
 

 

PAROCHIELE KRONIEK 
 

Gedoopt: Lis Voppen, Veldkampsweg 60 

 Boet IJland, Kloesenkamp 12 

 Robin Kamphuis op Heghuis, Het Elferman 47  
 

Daar was je dan, vooraan in de kerk. 

Je ontving daar Gods watermerk. 

We mochten horen: 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Het is niet meer zoals het is geweest. 
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Getrouwd: Anne Scholte Lubberink en Mark Wiefferink, De Paander 12 

Overleden: 5 sept.: Herman Oolderink, 84 jaar, Veldkampsweg 33 

  21 sept: Riet Koopman–van Hoof, 89 jaar, Berghummerstraat 

15 
  

Als je moet afgeven wat je het meest lief hebt.. 

dan is er geen gisteren, geen vandaag en geen morgen meer, 

dan is er geen tijd meer, dan is er alleen heimwee. 

 

 

 

Afscheid 

Wie kan zich onze geloofsgemeenschap voorstellen zonder Ida en Ben 

Hemmer? Niemand, toch? Het paar heeft helaas afscheid genomen en is 

verhuisd naar Geesteren waar hun “roots” liggen. Veel, heel veel dank zijn 

we hen verschuldigd voor wat zij voor onze parochie en later geloofs-

gemeenschap van de H. Nicolaas hebben betekend.  

Hun grote dienstbaarheid jegens onze geloofsgemeenschap wordt 

gemarkeerd door de vele lege plekken die hun vertrek in de dagelijkse 

gang van zaken met betrekking tot liturgie en caritas tot gevolg heeft. 

Ida en Ben nogmaals onze oprechte dank en wij wensen jullie alle goeds. 

“Komm noch ’s langs en dr ‘ín”!  
 

 

Viering ziekendag 
“Geven is ontvangen” het thema van de ziekendag die in onze geloofs-

gemeenschap op zaterdag 7 september werd gevierd. 

Met meer dan gewone belangstelling werd in de Eucharistieviering, 

gecelebreerd door pastor J. Huisman, ingegaan op dit thema. 

Zieken, gehandicapten, mantelzorgers, vele vrijwilligers en allen die via de 

kerk-tv met deze viering verbonden waren kregen mee hoe pastor Huisman 

het “Geven is ontvangen” handen en voeten gaf en praktisch gezien de 

boodschap van Jezus Christus, “Hebt elkander lief”, vorm kreeg. 

woensdag    2 okt. 19.30 uur: Roostercommisie  

dinsdag   8 okt. 19.00 uur: Kerkbestuur 

donderdag 10 okt. 20.00 uur: Doopvoorbereiding 

dinsdag 15 okt. 19.30 uur: Penningmeesteroverleg 

woensdag 16 okt. 20.00 uur: Parochieel Liturgisch Beraad 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwittdfI3cPkAhUIL1AKHWlwBI0QjRx6BAgBEAQ&url=https://patrickschriel.nl/2009/06/25/10-stappen-voor-een-succesvolle-vergadering/&psig=AOvVaw2YzEP2C5Z2bUBfi7dmiVVy&ust=1568118049513301
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Na de viering werd er onder het genot van een kopje koffie met wat 

lekkers nog nagepraat. De aanwezigen kregen een rode roos om deze aan 

thuiszittende zieken te geven en zo de verbondenheid met elkaar gestalte te 

geven. Hulde aan de organisatie voor deze zeer goed bezochte en 

inspirerende Eucharistieviering die allen een tevreden gevoel gaf. 

 

 

Oogstdankfeest 2019 
Het is nog niet zo lang geleden, dat het gebruik 

bestond om een deel van de oogst en de slacht  

aan de pastoor van de kerk te brengen. 

Niet alleen omdat tot in de zestiger jaren van de  

vorige eeuw er geen salarisregeling bestond voor  

deze kerkelijke functionaris, maar omdat het ook  

tevens gezien werd als een offer aan God. 

Deze traditie gaat veel verder terug. 
 

Een deel van de oogst wordt teruggegeven aan God, die dit voedsel aan de 

mensen heeft gegeven. Het is een teken van dankbaarheid. 

Een uitdrukking van het gelovig besef dat ons leven en alles wat we 

uiteindelijk hebben, een gave Gods is.  

In de lezing van de broodvermenigvuldiging is sprake van een jongen die 

bereid is zijn broden en vissen te delen. Deze jongen leert ons dat je niet 

veel hoeft te hebben om te delen en anderen gelukkig te maken.  

Als je begint met delen, vermenigvuldigt zich het geluk. 

De toehoorders begrepen het gebaar van breken en delen.  

Met als gevolg, er is voldoende voor iedereen, ja er blijft zelfs over. 

De kern van het verhaal;  Delen is vermenigvuldigen. 

Dankbaarheid om het leven laat je het beste zien door te delen. 
 

Dit is ook het thema, dat wij hebben gekozen voor de oogst-dank-dag: 

“Wie deelt, vermenigvuldigt”. 
Die dankbaarheid voor de geschonken oogst, zelfs wanneer deze weleens 

tegenvalt door weersinvloeden, dankbaar voor het geschonken leven; die 

dankbaarheid willen wij dit weekend extra onder de aandacht brengen, in 

de feestelijke viering zondag 6 oktober in onze, hierop aangepast versierde 

Sint Nicolaaskerk.  

Allen van harte hiervoor uitgenodigd, waarbij een  

kopje koffie/thee of een frisdrankje na afloop niet   
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zal ontbreken.  Werkgroep Oogstdankfeest. 

Goed voor elkaar  

Op zaterdag 5 oktober om 18.00 uur is er een gezinsviering met als thema: 

‘Goed voor elkaar’. We vieren die avond het Oogstdankfeest, Wereld-

dierendag en Wereldmissiedag voor kinderen. 

Vanwege Werelddierendag willen we jullie allemaal vragen om een knuffel 

mee te nemen naar de kerk.  

 

 
 

Komen jullie ook? 

Neem je broertjes en zusjes, ouders, opa’s en oma’s, vrienden, vriendin-

netjes allemaal mee. Werkgroep gezinsviering  

 

 

Liturgische vieringen tijdens het Oogstdankfeest  

Het mag een traditie genoemd worden dat het Oogstdankfeest en het 

Kevelaerlof in onze geloofsgemeenschap tijdens het eerste weekend in 

oktober gevierd worden. 

In een prachtig versierde St. Nicolaaskerk, daar kun je verzekerd van zijn, 

wordt extra aandacht geschonken aan de liturgische vieringen. 

Het St. Nicolaaskoor zingt ‘Missa Deo Gratias van H. Dissel’. 

Tijdens het Kevelaerlof zullen gregoriaanse Marialiederen, het Avé Verum 

van Mozart alsook Nederlandse liederen gezongen worden. 

Het St. Nicolaaskoor 

 

Bedevaart naar Kevelaer op zondag 1 november 

De Broederschap van de Oost Twentse Processie gaat 

ook dit jaar op vrijdag 1 november naar Kevelaer.  

Op het feest van Allerheiligen wordt daar het  

bedevaartseizoen op plechtige wijze afgesloten. 
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Voorganger in de plechtige Hoogmis om 10.00 uur  

in de Basiliek is bisschop H. Smeets van Roermond. De pastores van Lumen 

Christi en Pancratius zullen voorgaan in de andere vieringen tijdens de 

bedevaart.  

Het gehele jaar was de algemene intentie: “Waarheen zullen wij gaan?”. 

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 22 oktober bij de 

administratie. De reiskosten bedragen 20 euro per persoon, deze moeten bij 

opgave worden voldaan. 

Namens de broedermeesters Heinz Dierselhuis en Jos Mollink 
 

 

 

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 

ondermeer in dit artikel extra aandacht aan zal worden besteed gedurende de 

aanloop naar en tijdens de vieringen op deze twee dagen. 

Het ziekentriduüm heeft nog steeds dezelfde doelstelling als 50 jaar geleden, 

namelijk onze lichamelijke en sociaal minder valide, vaak oudere mensen 

een tweedaagse 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 penning-

meesteres 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. Nicolaasparochie.  

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 
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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 op een andere wijze voor een bijdrage wordt 

gezorgd. 

De vieringen bestaan dit jaar ondermeer uit een eucharistieviering, 

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 nu 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 hetzelfde zijn als 50 

jaar geleden. 

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

Ton Huttenhuis, voorzitter werkgroep ziekentriduüm 

 

 

TUBANTIA 

Zoals in de "mededelingen" tijdens de diverse kerkdiensten is mede-

gedeeld, 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 of op 
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de website van Lumen Christi: www.lumenchristi.nl  

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.  

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. 
 

 

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 letterlijke 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 

voorbeden uit de verschillende geloofsgemeenschappen, de symbolen die 

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

Zout - ………… hartverwarmend.  

http://www.lumenchristi.nl/
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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, p.w. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________                      

 

 

 

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 
 

‘Brother Sun and Sister Moon’ 

Deze prachtige film over het leven van  

Franciscus van Assisi, van de onlangs  

overleden regisseur Franco Zeffirelli, is  

een film over de jonge jaren en ontwik- 

keling van Franciscus van Assisi.  

Hij gaf zijn familierijkdommen op om 

 één te zijn met de natuur en een leven onafhankelijk van materieel bezit te 

leiden. Je zou Franciscus de eerste ‘dropout’ van de geschiedenis kunnen 

noemen. Op zoek naar een spirituele band met de wereld zei hij zijn 

comfortabele leventje vaarwel. ‘Brother Sun and Sister Moon’ is een 

bijzondere, betekenisvolle film-ervaring rond de 793e sterfdag van de 

heilige.  

De film wordt ingeleid door Coen Hamers. 

Wanneer: donderdag 10 oktober, 19.30 uur, na de ‘transitus’viering in de 

kapel, € 7,50. 

Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjm5PHtjNrkAhULalAKHbakDWUQjRx6BAgBEAQ&url=https://alfredmuller.net/2018/01/16/franciscus-van-assisi-in-het-heilige-land/&psig=AOvVaw2yzjctnif6l1TWMKAMJEGU&ust=1568886717404937
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Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

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

 

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.M. van den Bosch-van Os, pastoraal werker 

Rachmaninofstraat 18, 7588 DN Hengelo  

Tel: 06-13646717 - e-mail: 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 
 

 

 

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 (denekamp@lumenchristi.nl) een intentie 

aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 uur bellen met de administratie 

351332. De kosten per intentie zijn € 8,-. 
 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:denekamp@lumenchristi.nl
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INTENTIES  

zondag 29 sept. 10.30 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Bertus Nijhuis; 

Annie Schiphorst-Masseling; echtpaar Hemme-Gortemaker; Esther en 

Frederieke Boom; ouders Derkman-Remerink; Theo Post; Jan Stavleu; 

Marietje Koekkoek-Veldkamp; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders 

Mollink-Kuipers en Jan; Toon Nijhuis; Jan Kleijssen; Ben Overmars; Truus 

Blokhuis-Groener en fam.; Annelies Veldscholten-Benneker; Jos Oude 

Griep; Jan en Agnes Oude Nijeweme-Wolkotte; Herman en Hans de Lange; 

ouders Wintels-Janmaat. 
 

dinsdag 1 okt. 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink; Bennie Wiefferink en 

fam; Jan Damhuis. 
 

zaterdag 5 okt. 18.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Rikie Berning-

Nijmeijer en Monique; Truus Meenhuis-Damhuis; fam. Nijhuis-Tasche; 

overleden fam. Bult. 
 

zondag 6 okt. 10.30 uur: Ben Overmars; ouders Derkman-Remerink; 

echtpaar Hemme-Gortemaker; Diny Heuvels en fam.; Henny en Riet van 

Lange-Oude Elberink; ouders Wiefferink-Mollink; Theo Post; ouders Olde 

Dubbelink-ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; ouders Laarhuis-ten Barge; Hennie en Riek 

Benneker-Bodde; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Anny, Corry en overl. 

broers Oude Elferink; Jos Oude Griep; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; 

Hendrik Wiefferink; Frans Berning en fam.; Gerard Heerink en fam.; Annie 

van Bentem-Wissink. 
 

dinsdag 8 okt. 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Jan Sauer. 
 

zondag 13 okt. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Annelies Veldscholten-

Benneker. Verder voor: echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders Scholten-

Geertshuis en Maria; Jan Westerhof en fam.; fam. Oude Elferink-Herens; 

Frans Luft; fam. Keizer-Bartels; echtpaar Hemme-Gortemaker; ouders 

Bloemen-Heuvels; Theo Post; Jan Stavleu; vader en moeder Derkman-

Remerink; ouders Wargers-Tijhuis; ouders Tijhuis-Nijmeijer; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; Frans Luft; ouders Op de Weegh-Servais; Truus 

Blokhuis-Groener en fam.; Annelies Veldscholten-Benneker; Miny 

Pikkemaat-Luttikhuis en John; Jos Oude Griep. 
 

dinsdag 15 okt. 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens. 
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‘OKTOBER, ROZENKRANSMAAND’ 

 

U Rozenkrans bemin ik 

 

U rozenkrans bemin ik, reeds van mijn vroegste jeugd. 

Ik zal u nooit verlaten in droefheid of in vreugd. 

Tot het ogenblik, van mijn laatste snik, 

bij dag, bij nacht blijft Gij, o rozenkrans bij mij. 

 

0 rozenkrans u eer ik, verheven hemelpand, 

dat w' aan Maria danken, aan hare moederhand. 

Moeder van de Heer, u zij dank en eer 

voor 't grote liefdeblijk aan hemelgunsten rijk. 

 

Maria, ene bede, o weiger mij die niet, 

Gij gaaft m'een krans op aarde die nimmer mij verliet. 

Schenk mij nog een krans, schit’rend en vol glans, 

schenk mij dat liefdeblijk eens in het hemelrijk. 

 

 

 

 

 

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 10 oktober 

  

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

