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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.M. van den Bosch, pastoraal werkster 

Rachminofstraat 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 

 
 

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:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl


3 

Weekdienst kosters   

28-09-2019 t/m 18-10-2019 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
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KERKDIENSTEN 

      

Zondag 29 september   Woord- en Communieviering  

09.00 uur     Parochiële voorganger 

      Lectrice: Agnes Scholte Lubberink  

        M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

      Voedselinzameling Voedselbank 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Johan Edelkamp en Femie 

Edelkamp-Huisken (jaarged.) / Hennie (jaarged.) en Femie Arens-

Busscher / Overl. familie Damhuis-Keujer / Gerard Hulsmeijers en ouders 

Hulsmeijers-Teders / Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / 

Ouders Pikkemaat-Beene en Herman / Gerard Warmes / Bennie Arens 

(namens Dames- en Herenkoor) Jan Pikkemaat en overl. familie. 

  

Vrijdag 04 oktober   Ouderenviering 

09.30 uur    Voorganger: Pastor I. Schraven 

 

 

 

 

Zaterdag 05 oktober   Woord- en communieviering 

18.00 uur    Voorganger: Pastor J. Kerkhof Jonkman

      Lectrice: Agnes Scholte Lubberink  

      M.m.v. Themakoor 

 

Overl. ouders Brunninkhuis-Zanderink / Bennie en Truus Ruel-Kamphuis 

/ Bennie Fox en overl. familie / Ouders Roepe-Kerkhof Jonkman en 

Gerard Roepe / Familie Niehof-Berning / Ouders Meijners-Hulsmeijers 

en overl. familie / Hendrik Meijners / Ouders Hulsmeijers-Hanter en 

overl. familie  / Johan en Bennie Hulsmeijers / Overl. familie Niehoff-

Borggreve / Gerard Warmes. 
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Zondag 13 oktober   Woord- en Communieviering 

09.00 uur    Parochiële voorganger           

      Lectrice: Christine Scholte Lubberink 

      M.m.v. Dames- en Herenkoor  

 

 

Trees Wassink en overl. familie / Gerard Peters en overl. familie / Emma 

Huisken-Sanning en familie / Bennie Rerink / Bennie Muntel / Bennie 

Arens en overl. familie Arens-Fox / Gerard Warmes. 

 

  

Acolieten 

Zaterdag 19 oktober   18.00 uur 

 

Verhuisbericht  

- Riek Scholte Lubberink-Brookhuis is verhuisd naar: 

 Erve Mensman, Erve Mensman 22, 7678 RX Geesteren. 

 Afd. De Leemsteg – Appartement 2A 

 

- Annie Kamphuis-Bruggink is verhuisd naar: 

 Gerardus Majella, Berghummerstraat 15, 7591 GX Denekamp 

 Afd. Singraven – Kamer 116. 

 

We wensen beiden een fijn verblijf toe in hun nieuwe woning. 

 

Welkom in Lattrop 

- Cornelis Jager en Johanna Jager-de Zeeuw 

 Disseroltweg 23, 7635 NE  LATTROP 

 

- Jan ter Vrugt en Eva Sieverink 

 Spiekweg 16, 7635 LP  LATTROP 

 

We wensen hen van harte welkom in Lattrop. 
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4Youth 

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en 

hun ouders. Ook dit jaar organiseren wij 

als werkgroep 12-13 jarigen weer een 

vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de 

klassers van het Middelbaar Onderwijs.  

 

 

Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben 

elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook 

een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken.  

 

De eerste kennismakingsavond is op  16 oktober, de uitnodiging hiervoor 

wordt via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen 

uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand 

mailadres.  Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk 

jongeren begroeten. 

Groetjes, werkgroep 4YOUth, 

Petra Rekers, Edwin Niehoff, Clemens Huusken, Anita Assink, Marcel 

Lansink 

Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com) 

 

 

 

Verslag 149ste  Oost-Twentse Processie naar Kevelaer op 23 en 24 

augustus.  

Aan deze Processie namen dit jaar 208 pelgrims deel  nl. 59 pelgrims gaan 

met de bus en 9 met de auto waarvan 9 personen uit Lattrop (dit jaar 

voor het eerst met 1 bus) 53 op de fiets, 7 wandelaars (die op dinsdag 20 

augustus  zijn vertrokken ), 7 koorleden uit Noord-Deurningen  met eigen 

vervoer. 61 mensen uit de Lutte/Rossum die dit jaar voor het eerst als 

eendaagse bij ons aansloten en ca. 12 muzikanten uit Ootmarsum. ( en nog 

een onbekend aantal wat met eigen vervoer naar Kevelaer is gekomen.)  

De Processie werd begeleid door het pastoraal team dat ook voorging in 

de vieringen: Pastoor Munsterhuis en Diaken Kerkhof-Jonkman van 
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Lumen Christi Parochie en Pastoor Reerink van de Plechelmus Parochie, 

zaterdags nog versterkt met voormalig Pastoor Jurgen Jansen van 

Pancratius Tubbergen. 

 

De 53 fietsers (waaronder ook Diaken Kerkhof-Jonkman) zijn een dag 

eerder op donderdag 23 augustus onder ideale weersomstandigheden, 

vanuit Denekamp  en Geesteren  vertrokken, en in Vragender bij een 

landkruis de jaarlijkse gebruikelijke stop gehouden.  

De bus pelgrims zijn ‘s morgens tussen 06.30 en 07.00 uur vanuit 

verschillende lokale geloofsgemeenschappen vertrokken richting 

Lievelde bij Erve Kots, (waar ook de 9 pelgrims met auto en de bus uit De 

Lutte/Rossum) voor de koffie, een soort reünie van pelgrims. Na de koffie 

richting Kevelaer, hier rond 11.00 uur aangekomen vervolgens ging 

iedereen naar zijn of haar hotel.  

 

Om 13.00 uur plechtige intocht met vlaggen en vaandels  dit onder 

begeleiding van de muziekvereniging   Caecilia uit Ootmarsum, de intocht 

werd in de Basiliek afgesloten met een Eucharistieviering  met muzikale 

ondersteuning van Caecilia uit Ootmarsum en het koor  ’t Lutters 

Geluutke met aanvulling van dames van het Oldenzaals Plechelmus Koor. 

Een bijzondere, plechtige en ontroerende viering van de Eucharistie.  

 

Om 15.30 uur opening van de kruisweg in de Forum Pax Christi-Kapel. 

Bij de kleine kruisweg  in Forum Pax Christi-Kapel ging Pastoor 

Munsterhuis voor,  bij de grote kruisweg in het processie park  gingen 

voor,  Diaken Kerkhof-Jonkman en Pastoor Reerink, onder begeleiding 

van Caecilia . S ’avonds 20.00 uur plechtig lof gevolgd door de 

lichtprocessie (onder ideale weersomstandigheden) rond de Genade Kapel 

onder begeleiding van Caecilia, bij de sluiting van deze indrukwekkende 

Processie werd afscheid genomen van de pelgrims uit De Lutte/Rossum.  

 

Zaterdagmorgen 8.30 Plechtige Eucharistieviering in de Basiliek, 

muzikaal ondersteund door de 7 personen van het zangkoor Noord- 

Deurningen( aangevuld met ongeveer 20 koorleden uit de pelgrims 

van verschillende lokale gemeenschappen) en muziekvereniging 
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Caecilia. Na de viering werden de deelnemers van de fietsbedevaart onder 

een haag van de vaandels en vlaggen uitgezwaaid voor de terugtocht naar 

Twente. Om 11.00 uur Rozenkransgebed in de Biechtkapel, hier gingen 

voor Pastoor Reerink en Ine Pross.  

 

Na de middag 14.00 uur afscheidsviering in de Basiliek, waarna om 16.00 

weer uit Kevelaer vertrokken met de bus richting Twente. De deelnemers 

kunnen terugzien op een mooie indrukwekkende en ontroerende 

processie, met dit jaar voor het eerst samen met de 1-daagse van De 

Lutte/Rossum, die plaats vond onder ideale weersomstandigheden. Met 

dank aan de geestelijke leiders die voorgingen en de muziekvereniging 

Caecilia uit Ootmarsum  en de verschillende zangkoren voor hun 

muzikale ondersteuning en niet te vergeten de deelnemende pelgrims in 

de bijzondere, mooie, zinvolle en inspirerende vieringen. 

Broedermeester Lattrop Johan Niehof. 

 

 

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 
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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. 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 

 

 

 

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.  
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12,5 jarig 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. 

 

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 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 minder valide, vaak 

oudere, mensen een 2 daagse aan te bieden waarin kerkelijke vieringen 

centraal staan. Door hun minder valide 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.  
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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 op een andere wijze 

voor een bijdrage wordt gezorgd. 

 

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 Mevr. Roos Terlingen, één 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 dit jaar weer goede dagen toe. 

Ton Huttenhuis, voorzitter werkgroep ziekentriduüm 
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THEMACONCERT ‘MOEDER AARDE’ (reprise) 

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de 

Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober 

opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit, in de St. Simon en 

Judaskerk te Ootmarsum.  

‘Moeder Aarde’ 

De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken 

er deel van uit. Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur 

en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met 

grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven….. 

De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde 

nodig!! 

 

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire 

gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een 

sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken.  

Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de 

nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek). 

Dirigente: Resy Weernink.  Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne 

Boswinkel  

Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, 

Ootmarsum. De kerk is vanaf 14.30 uur open voor publiek. 

Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst) 

Wij hopen velen van u te ontmoeten. Da Capo. 
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Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk? 

(mantelzorg en werk)  

 

Uitnodiging bijeenkomst dinsdag 8 oktober 2019 

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en 

werktaken kunt combineren en daarnaast ook 

energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar  de 

wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je 

gebruik van kunt maken? 

 

Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn 

Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong 

en Veer, mantelzorg in bedrijf’.  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van 

der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en 

kunnen je vragen beantwoorden.  

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we 

ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We 

bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. 

Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en 

leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!  

 

De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het 

voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij 

Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar 

Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere 

kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de 

bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een 

lekker biertje of iets anders. We hopen je te zien!  

 

Datum:  Dinsdag 8 oktober   

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum 

 

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij 
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e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 

06-38275388. Edith Harmsen en Nicolet Plegt.Mantelzorgconsulenten 

  

 

 

Lotgenoten-contactgroep  “Verlies van een dierbare partner” 

Met elkaar in gesprek èn samen aan tafel! 

Waarom een Lotgenoten-contactgroep ‘Verlies van een dierbare 

partner? 

Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele 

leven overhoop kan halen. Vaak is er in het begin na het verlies nog 

aanloop, hulp en belangstelling. Echter, na een tijdje neemt dat af en 

sta je er alleen voor. Wanneer dat voor u moeilijk is, kan een 

Lotgenoten-contactgroep u misschien ondersteunen. Soms vinden 

mensen het moeilijk om over hun verdriet te praten. In een groep met 

lotgenoten is dat vaak wat gemakkelijker. Zonder oordeel en met 

respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er 

(h)erkenning zijn in elkaars verhalen. 

 

Voor wie is de Lotgenoten-contactgroep bedoeld? 

Voor senioren vanaf ongeveer 60 jaar die moeite hebben met het 

verwerken van het verlies van een partner en die er behoefte aan 

hebben met lotgenoten over dit verlies te praten. De ervaring leert dat 

een Lotgenoten-contactgroep het meeste effect heeft, als het verlies 

langer dan 3 maanden geleden heeft plaats gevonden.  

 

 Doel van de contactgroep: 

• Verminderen van isolement en eenzaamheid.  

• Delen van gevoelens/ervaringen met elkaar. 

• Steun, begrip en bevestiging bieden. 

• Inzicht geven in de oorzaken en het verloop van verlies en rouw, 

alsmede manieren aanreiken hoe hier mee om te gaan. 

• Het steunen van elkaar en het geven van praktische adviezen aan 

elkaar. 

• Leren moeilijke situaties te bespreken en hulp te vragen. 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
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• Te mogen ervaren dat rouwen er gewoon mag 'zijn'. 

• Ontmoeten van nieuwe mensen c.q. lotgenoten. Misschien is dit wel 

het allerbelangrijkste, want gedeelde smart is halve smart! 

 

Wanneer komt de Lotgenoten-contactgroep bijeen? 

Er zijn in totaal 6 bijeenkomsten en deze vinden plaats op de 

woensdagochtend. De bijeenkomsten zijn in 2019 op 9 en 23 oktober, 6 

en 20 november en 4 december. De laatste bijeenkomst is op 8 januari 

2020.   

 

Waar en wat is het tijdstip van de bijeenkomsten? 

De bijeenkomsten vinden plaats in het Kulturhus, Oranjestraat 21-23, 

7591 GA in Denekamp. Tijd: Van 10.30 uur tot ongeveer 13.00 uur. 

 

Wat zijn de kosten voor deelname?                      

De kosten voor de 6 bijeenkomsten bedragen € 75,00. Dit is inclusief 

koffie en thee. Verder sluiten we iedere bijeenkomst af door gezamenlijk 

te genieten van een heerlijke warme maaltijd. De insteek hiervan is, dat 

samen eten verbindt. Dit 3-gangen diner wordt geserveerd in het 

restaurant van Brasserie ’t Peerke in het Kulturhus. Mocht u wèl graag 

deelnemen, maar kunt u de kosten niet betalen? Dan kunt u dit kenbaar 

maken bij opgave. Groepsgrootte: Maximaal 8 deelnemers per groep. 

 

Opgave en informatie: 

Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met Ria Kamphuis, 

Adviseur Senioren, Telefoon: 06-1 22 22 840  

Te bereiken op maandag t/m woensdag  

Mailen mag ook: r.kamphuis@swtd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.kamphuis@swtd.nl
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Om te onthouden 

Zondag 29 september    Voedselinzameling Voedselbank 

Woensdag 09 oktober      11.45 uur      Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 15 oktober    13.30 uur     ’Gezelligheid kent geen tijd’ 

        in de Parabool 

Zaterdag 19 oktober     Ophalen oud papier 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 14 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 19 oktober 2019 t/m vrijdag 08 november 2019. 

Inlevering kopij: vóór donderdag 10 oktober 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 17 oktober / vrijdag 18 oktober 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

