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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  

Kerkplein 3    29 29 91 

maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,  

van 09.00 uur tot 11.00 uur. 

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 

Bankrekening:  NL56 RABO 0140 1005 12 
 

Parochie Lumen Christi.  
 

 

 

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

Adres: Kerkplein 3  7631 EV Ootmarsum 

Taak: beheer gebouwen en financiën. 

Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78 

mailadres: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

De pastoraatsgroep   

Coördinatie pastorale activiteiten. 

Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter, tel.292114   

e-mail: oudeelberink@msn.com 
 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 

Karin Diepenmaat: 06 – 46 62 43 80 

Bennie Sanders:  06 – 53 95 51 22 

Hans Rozendaal: 06 – 51 17 39 56 

Jan Veldboer:  0541 - 291954  
 

Caritas: 

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 

Telefoon 06 – 30 14 55 12 

Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Website: www.caritaslumenchristi.nl   

Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk:  06 –  12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)   

mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:oudeelberink@msn.com
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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Pastoraal team  
 

Th.H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 

7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 

tel.: 06-57 64 52 45   e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

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 

Rachminofstraat 18, 7588 DH Hengelo 

tel: 06 – 13 64 67 17   e-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231 

7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89   e-mail: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Voor misintenties:  

Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 29 29 91  

e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl      

 

De misintenties voor Allerzielen dienen uiterlijk op maandag 7 oktober om 

18.00 uur ingeleverd te worden op het secretariaat. 
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 14 (voor de periode van 19 oktober tot 8 no-

vember) kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 7 oktober 2019 tot 18.00 uur 

op het secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

  

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:ootmarsum@lumenchristi.nl
mailto:reaksteulke@outlook.com
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur,  

tel.: 0541-35 35 51  -  fax: 0541-35 63 80 

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl     website: www.lumenchristi.nl 

 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-

men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

  

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-

gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 

bij uw eigen secretariaat, tel.  29 29 91 of bij het secretariaat van Lumen 

Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel thuis als 

in het ziekenhuis. 

  

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact op-

nemen met het secretariaat van Lumen Christi. 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. 

 

 Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 

maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbe-

reidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het se-

cretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  

 

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  (niet voor uitvaarten!). 

 

Dopen:  

Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich dan aan 

bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

ededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep « 
 

 

Vrijwilligersavond op maandag 7 oktober 2019 

Uitnodiging en oproep voor de jaarlijkse vrijwilligersavond aan voor 

alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Deze zal worden ge-

houden op maandag 7 oktober a.s. Tot en met 4 oktober kunt u zich 

hiervoor aanmelden op het secretariaat, telefoon 0541-29 29 91. 

Aanmelden via de mail ootmarsum@lumenchristi.nl kan ook. Om een 

tipje van de sluier op te lichten; we blijven in Ootmarsum en het be-

looft opnieuw een zeer interessante en leerzame avond te worden. U 

wordt getrakteerd op prachtige natuurschoon in en om Ootmarsum. 

Zoals gebruikelijk  besteden we speciale aandacht aan bepaalde vrij-

willigers en uiteraard verloten we ook de Paaskaars onder de aanwe-

zigen. Legt u deze avond nu vast in uw agenda.  

Voor deze avond wordt u om 19.30 uur verwacht in Het Damast (naast 

de Welkoop) aan de Laagsestraat te Ootmarsum. Er is voldoende par-

keergelegenheid. 

U bent van harte uitgenodigd en wij hopen vele aanmeldingen te mo-

gen ontvangen. 

--------------------------------- 

 

Welkom José van den Bosch 

“Lieve mensen” 

Met deze woorden van dank had ze in Almelo van de geloofsgemeen-

schap afscheid genomen en zo begon ze in Ootmarsum om aan te ge-

ven dat ze uitgaat van het goede in mensen en er veel zin in heeft om 

de uitdaging in de parochie Lumen Christi aan te gaan. Haar uit-

gangspunt is het evangelie van de Emmausgangers: meetrekken met 

mensen en voor hen het licht en zout der aarde te zijn. 

Ze is de geweldige uitdaging aangegaan om ook hier haar talenten in 

te zetten voor de medemens, o.a. ook voor de niet praktiserende gelo-

vigen. “Voor de kleine mensen” was een van de door haar zelf geko-

M 

mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
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zen liederen. 

Ze werd in de Simon en Judaskerk te Ootmarsum met ruim 150 aan-

wezigen namens het parochiebestuur welkom geheten door secretaris 

Alex Boons met de woorden: “voel je thuis” in deze gemeenschap en 

wenste haar veel succes. Hij schetste José als een warme persoonlijk-

heid en zei er vanuit te gaan dat ze alle steun van de gemeenschap 

krijgt om ook hier haar werk tot een succes te maken.  

Vervolgens werd door Vicaris Ronald Cornelissen de benoemingsbrief 

voorgelezen om haar daarna met haar man en 2 zoons welkom te he-

ten en haar veel succes toe te wensen.  

Ieder afzonderlijk lid van het pastoresteam bracht voor haar een per-

soonlijke boodschap voor het voetlicht. 

Het koor Stem en Klank zorgde in de mooie Vesperviering voor de 

muzikale omlijsting, gezangen die door José van den Bosch zelf waren 

uitgekozen. 

Na afloop van de viering maakten, onder het genot van een kop koffie 

of thee, velen van de  gelegenheid gebruik om haar te feliciteren met 

haar benoeming en succes te wensen met haar werk. Kortom, de in-

troductie is in elk geval al geslaagd. 

--------------------------------- 

 

Vieringen op zaterdag 

Vanaf september 2019 is er maar één viering in het weekend zoals u 

bekend is. Daarnaast is er op de 2e zaterdag van de maand eveneens 

een viering. Wij zijn heel blij dat die mogelijkheid er is.  

In september was die zaterdag gereserveerd voor de Paulus musical 

van het Kinderkoor. In oktober zal op de 2e zaterdag – 12 oktober-  

de traditionele Mariaviering plaatsvinden met processie naar de kapel 

op de begraafplaats. Het is even wennen, maar het zal telkens zo dui-

delijk mogelijk in het parochieblad gepubliceerd worden. Ook in deze 

zaterdagvieringen bent u allen van harte welkom. 
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Het overkomt ons….. 

Onderweg in de auto naar huis in De Lutte, kom ik in een hoosbui te-

recht. Gelukkig, zeggen we tegen elkaar. En het eerste wat ik doe, als 

we zijn uitgestapt, is rennen naar de regenmeter in de tuin, 15mm. 

Een opluchting.  

Voor het tweede jaar achter elkaar dreigt de tuin, waar ik zo blij mee 

ben, om niet te zeggen ‘trots’, te verschrompelen; om nog maar niet 

spreken over al die graslanden en maïsvelden. En soms denk ik ook 

nog ‘hoe zal het toch gaan in het volgend jaar’ je moet er maar niet 

aan denken. 

En….NIEMAND KAN ER IETS AAN DOEN. Het overkomt ons.  

Het overkomt u, jou, mij. Je kunt ook niemand de schuld geven, of ter 

verantwoording roepen. 

Misschien herkent u zich in mijn opmerking. Wie weet wat ons alle-

maal overkomt, mensen naast je, bekend of onbekend. Ik zit in de 

kerk, zondags. Ik tel de mensen om mij heen. Je raakt er aan gewend 

zoveel lege plekken, maar ik kan er niets aan doen, U kunt daar niets 

aan doen.  

Je praat over een probleem dat op dit moment groter is dan wij sa-

men. Het is geen Twents probleem, veel eerder een probleem voor 

heel Europa. 

En dan praten we ook nog niet over kerkproblemen alleen. Het is een 

golf van veranderingen op alle terreinen. We zitten samen midden in 

die golf. 

Maar ik weiger om slachtoffer te worden. De wereld samenleving 

heeft al heel wat golven overleefd! Ik sla mijn Gebedenboek open 

vanmorgen, ik mag bidden: wees niet bang, Ik ben met U tot het einde 

der tijden. 

IK geloof er in. 

Met hartelijke groeten, Henk Jacobs, em. past. 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 

Ben van der Aa op de leeftijd van 82 jaar 

----------------------------------------------------------------------------------  
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Pastorpraat 

Vrijdagavond 6 september. We zitten in de auto onderweg van Henge-

lo 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 op-

gehaald 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 onder-

weg, gaandeweg gaan wij onze weg in het leven. Daarover zal de le-

zing vanavond gaan. Over de Emmaüsgangers, 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 verlie-

zen, 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 vesper-

viering, waarin vicaris Cornelissen voorgaat. De liederen die het koor 

zo mooi zingt, het hartelijk welkom door de secretaris van het paro-

chiebestuur, de zelf geformuleerde voorbeden uit de verschillende ge-

loofsgemeenschappen, 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 
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ons leven, waarop de woorden die God spreekt in het scheppingsver-

haal – “Hij zag dat het goed was, zeer goed”- voor mij tot leven ko-

men.  

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

José van den Bosch, PW 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Misintenties Allerzielen 

Verzoeken voor de misintenties, die tevens geplaatst worden in ’t 

Preaksteulke,  kunt u inleveren bij  

het Secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum, tel.  29 29 91,  
e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 

uiterlijk op maandag 7 oktober 2018 tot 18.00 uur 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

12,5 - jubileum Diaken Jan Kerkhof Jonkman, 

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

rig 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 al-

gemeen 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. 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Het Seniorenpastoraat nodigt uit voor de Maria viering 

Maria leeft.  

Wanneer je in Twente langs de vele Mariakapellen komt, zie je daar 

altijd bloemen staan. Vaak zijn er mensen, jong en oud , die even uit-

rusten van hun wandel of fietstocht en er een kaarsje opsteken. En 

ook aan de bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer wordt nog altijd 

door veel mensen deelgenomen. We kennen haar uit de bijbel als een 

gewone vrouw uit Nazareth, die door God werd uitgekozen om de 

moeder te worden van een bijzonder kind. Een jonge vrouw uit Gali-

mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
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lea, wiens leven getekend werd door zorg en lijden om haar kind. Om 

zo een vrouw gaat het in deze viering, om Maria, gezegend onder de 

vrouwen. 

  Woensdagmiddag 2 oktober om 14.30 uur  

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijzondere viering, die wordt 

opgeluisterd met de  Marialiederen die we allemaal nog kennen. Na 

de viering is er een gezellig samenzijn op het Parochiecentrum. We 

hopen velen van u te mogen te mogen begroeten, maar ook andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

Het Seniorenpastoraat. 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Mariaviering met Processie 

Zaterdag  12 oktober is de jaarlijkse  Mariaviering met processie 

naar de Mariakapel aan de Alleeweg.  

Graag willen we jullie parochianen en andere belangstellenden  

die Maria een warm hart toedragen uitnodigen om hierbij aanwezig te 

zijn.  

De viering begint om 18.00 uur in onze parochiekerk. De voorganger 

is Pastor Kerkhof Jonkman. 

Een vriendelijk verzoek aan de aanwonenden van de 

processie route om in de tuin brandende kaarsen / verlichting neer te 

zetten. Harmonie Caecilia  zal ons muzikaal begeleiden naar de  

Mariakapel. We hopen op een grote belangstelling. 

Werkgroep Mariaviering.  
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Mededeling Twentsche courant 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 kerkdienstoverzich-

ten. 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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Collectes 

De opbrengst collectes eigen kerk in augustus bedroeg € 361,- 

De penningmeester 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

1 November bedevaart naar Kevelaer 

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar 

Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. 

Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart 

naar Kevelaer georganiseerd. 

Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie 

Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de 

plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de 

sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Münster, Rolf Lohmann.  

Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke 

zegen uitreiken. 

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

broedermeesters 

 Gerard Lohuis Profietstraat 20. Tel. 06-12353745 

 Herman van der Aa, van Opburenstraat 2. Tel. 06-43841923. 

De reiskosten bedragen 20,00 euro per persoon. Deze reiskosten 

moeten bij opgave worden voldaan. 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Allerzielenviering, zaterdag  2 november  2019 

De Allerzielenvieringen in de afgelopen jaren met een viering van 

woord en gebed in de kerk en aansluitend een processie naar de be-

graafplaats worden positief gewaardeerd. Dit blijkt uit de grote be-

langstelling voor deze vieringen.  

De Allerzielenviering van 2019 is gepland op  

zaterdagavond 2 november a.s. Om 18.00  uur in onze  parochiekerk.  

In de dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd 

van alle tussen 1 november 2018 en 1 november 2019 gestorven le-

den van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van 
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hen een kaarsje worden ontstoken. Na afloop van de viering in de 

kerk gaan we samen in processie en in stilte naar de begraafplaats. 

Op de begraafplaats zal worden gezongen en gebeden en zullen de 

graven worden gezegend. 

Pastor  Kerkhof Jonkman zal  in de viering voorgaan. Het koor Stem en 

Klank zal de gezangen verzorgen. De leden van de werkgroep Avond-

wake en Afscheidsvieringen zullen bij de viering assisteren. 

Bij aankomst op de begraafplaats zal aan iedereen die dat wenst een 

kaarsje worden uitgereikt dat aan het einde van de plechtigheid op 

het graf van een dierbare kan worden geplaatst. Het oudere deel van 

de begraafplaats wordt alleen met fakkels verlicht. Mensen die op dit 

deel een kaars op een graf willen plaatsen wordt aanbevolen een zak-

lantaarn mee te brengen. Zo kunnen ze zelf voor verlichting zorgen en 

kunnen struikel partijen worden voorkomen.  

 

Ook wanneer u  niet gekozen hebt voor een kerkelijk afscheid maar 

wel als parochiaan staat ingeschreven zullen wij een kaarsje  laten 

ontsteken en de naam  noemen van uw overleden familielid indien hij 

of zij het  afgelopen jaar is overleden. Ook zal  de naam op het ge-

dachtenisprentje, dat aan alle bezoekers van de viering wordt uitge-

reikt,  worden afgedrukt. Wanneer u dat niet wilt, kunt u daarover 

contact opnemen met het parochiesecretariaat voor 15 oktober  a.s. 

(telefoon: 292991)  

 

Wij, het pastoresteam van Lumen Christi, de Locatieraad, de pasto-
raatsgroep en de werkgroep avondwake en afscheidsvieringen,   

nodigen iedereen van harte uit deze Allerzielenviering bij te wonen. 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente 

Uitnodiging voor een Meditatieve zaterdag-

ochtendwandeling vanuit de RK kerk O.L. Vrouw van Al-

tijddurende Bijstand te Beuningen (Ov) 

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt weer meditatief gewandeld, nu 

vanuit Beuningen. Het thema is ‘Kleur’. 
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Verzamelen: 9.30 uur in RK-Kerk  

Beuningerstraat 73 – 7588RK - Beuningen 

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we 

rondom het prachtige Beuningen o.a. langs de Dinkel, door open vel-

den, door bossen met bomen in herfsttooi. Onderweg, op een gezelli-

ge locatie, wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. 

Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. 

Bij dezelfde kerk eindigt onze wandeling (plm. 11 km.). 

Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de 

kosten. 

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wande-

len en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in ge-

zelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente. 

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus 

iedereen is welkom. 

Opgave s.v.p. per mail bij Marjan van Galen:  

vangalenmarjan@gmail.com 

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden. 

Onze volgende wandeling staat gepland op 21 maart 2020 vanuit 

Geesteren. 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Themaconcert ‘Moeder Aarde’ (reprise) 

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechel-

muskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober op-

nieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit, in de St. Simon en Judas-

kerk te Ootmarsum. 

 

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

marsum. De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek. 

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

Wij hopen velen van u te ontmoeten. 

Da Capo. 
----------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/huis-

van-spiritualiteit 

 

Film Brother Sun and Sister Moon 

Deze prachtige film over het leven van Franciscus van Assisi, van de on-

langs overleden regisseur Franco Zeffirelli, is een film over de jonge jaren 

van Franciscus van Assisi. Hij gaf zijn familierijkdommen op om één te 

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

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

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

fortabele wereldje vaarwel. ‘Brother Sun and Sister Moon’ is een bijzon-

dere, betekenisvolle filmervaring rond de 793e sterfdag van de heilige. De 

film wordt ingeleid door Coen Hamers. 

Wanneer  donderdag 10 oktober, 19.30 uur 

Waar  Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth),  

  Gravenallee 30 Denekam 

Kosten € 7,50 

  

Opgavedeelname activiteiten:  

secretariaat@lumenchristi.nl of bellen naar 0541-353551  

 

 

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

28 september tot 4 oktober 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 29 september om 9.00 uur 

Eucharistieviering   m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

COLLECTE: Er is vandaag 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Woensdag 2 oktober MARIAVIERING SENIORENPASTORAAT  

om 14.30 uur   

Woord- en communieviering m.m.v.  koor Stem en Klank 

Voorganger: Pastoraal werkster I. Schraven 

Zie artikel elders in dit Preaksteulke. 

 

Donderdag 3 oktober om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Franciscus viering  /  Woord- en Communieviering 

 

Vrijdag 4 oktober 1e vrijdag 

Eucharistieviering  m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Voorganger: Pastor H. Jacobs 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

5 tot 11 oktober 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 5 oktober om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering / Themaviering  m.m.v.  Het Themakoor 

Parochiële voorganger:  C. Loves 

 

COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Donderdag 10 oktober om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

12 tot 18 oktober 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 12 oktober KINDERVIERING / MARIAVIERING  om 18.00 uur 

Kinderviering / Mariaviering met PROCESSIE NAAR DE MARIAKAPEL, 

m.m.v. het Kinderkoor en het koor Stem en Klank 

Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

 

Zondag 13 oktober om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering  m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastoraal werker I. Schraven 

 

COLLECTE: Er is dit weekend 1 collecte. 

Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 

Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 

 

Na deze viering bent U allen van harte welkom in de pastorie voor 

een kop koffie of thee. 

 

Donderdag 17 oktober om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Eucharistieviering 

----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:  TEL.:  06 – 57 94 09 01 

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 

 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 22  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 


