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OVERWEGING 

 

Mensen van voorbij, 

ze blijven met ons leven. 

Mensen van voorbij, 

ze zijn met ons verweven. 

In liefde, in verhalen 

die wij zo graag herhalen. 

In bloemengeuren, in een lied, 

dat opklinkt uit verdriet. 

Mensen van voorbij, 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

Mensen van voorbij, 

zijn in het licht, zijn vrij. 
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Gebeds/eucharistievieringen    

 

Week zaterdag 19 oktober  t/m vrijdag 25 oktober  2019 
 

Zo. 20 okt 9.00 uur  Woord- en Communieviering 

     Voorganger Jan Pol    

Lectrice Carla Koehorst 

m.m.v. Bel Canto 

Er is een tweede collecte voor Missiezondag 

 
Week zaterdag 26 oktober t/m vrijdag 1 november 
 

Za. 26 okt 19.30 uur Eucharistieviering  

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis  

Lectrice Anja Ribbert 

Geen koor 

Vr. 1 nov. 9.00 uur Vrijdagviering.  

Voorganger Pastoor T. Munsterhuis. 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in 

Terra Nova. 

 
Week zaterdag 2 november  t/m vrijdag 8 november 2019 

 
Za. 2 nov. 19.30 uur Woord- en Communieviering  

   Allerzielen m.m.v. de werkgroep 

   Voorganger Jan Pol 

   m.m.v. Viventi 
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 19 okt. t/m vrijdag 25 okt. 2019 

Jgd. Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; 

Bernard Meijners; Marietje Schulte; Sanny Haamberg-Kamphuis; 

Gerard Groeneveld; Pater Ben Ribberink; Ouders Beijerink-Meijners. 

 

week zaterdag 26 okt  t/m vrijdag 1 nov  2019 

Marietje Mollink-v.d. Aa; Jan Hesselink. 

 

 

week zaterdag 2 nov  t/m vrijdag 8 nov  2019 

Ouders Beijerink-Meijners; Fam. Borgerink-Peters;                    

Marietje ten Berge-Oude Kotte; Tonnie en Annie Arends-Rijgwart; 

Erik Kienhuis; Johan en Marietje Koehorst-Huy;                              

Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; Sanny Haamberg-Kamphuis;       

Ouders Haamberg-Meinders; Benny Haamberg; Gerard Koehorst; 

Bennie Oude Luttikhuis; Bertus Groeneveld;                                 

Johan en Santje Ribberink-Scholtenhave; Gerard Groeneveld;        

Gerrit en Marietje Kuiphuis-Veelers; Gerard Lansink;                 

Ouders Kienhuis-Benerink; Bennie Ribbert; Jan Veldhuis;         

Gerhard en Bertha Scholtenhave; Truus Hemmelder-Reerink;          

Jan Loman; Sien Kloese-Arends; Tonnie Rekers;                        

Ouders Rekers-Blokhuis en Lies Rekers-Kienhuis; Leida Lansink; 

Johan Tijink; Tonnie Lansink; Agnes ten Dam-Koopman;             

Hennie en Marietje Scholtenhave; Bernard Scholtenhave;                  

Jo en Lies Tijink; Toos Tijink-Masselink; Gerard Arends;           

Wilma ter Braak-Arends; Jette Arends;                                                

Toon en Truus Blokhuis-Roeleveld.   
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PASTORPRAAT  

Wie ben jij ten diepste? 

 

Wanneer ik deze woorden uittik op mijn laptop is het de vooravond 

van 11 oktober, de dag die  wereldwijd in het teken staat van de 

coming-out. Met deze dag wil men mannen en vrouwen helpen om 

“uit de kast te komen”, om aan de omgeving eindelijk te durven 

vertellen wie zij ten diepste zijn, tot welk geslacht zij zich voelen 

aangetrokken. Ik weet als begeleider van jonge homoseksuelen welk 

een moeilijke, innerlijke strijd zij hebben gestreden eer zij er mee 

voor de dag durven te komen. Gelukkig wordt hun geaardheid binnen 

familie en vriendenkring vaak als positief ervaren om te mogen zijn 

wie zijn. Nog veel moeilijker is het om te moeten ervaren dat je in een 

verkeerd lichaam geboren bent en je je als meisje meer man voelt dan 

vrouw of omgekeerd. We hebben ervaren dat niet ieder van ons past 

in het strakke rollenpatroon man of vrouw en er ook andere 

liefdesbetrekkingen mogelijk zijn, zoals die van hetzelfde geslacht. 

Blijkbaar heeft God  een grote diversiteit in Zijn veelkleurig 

scheppingswerk gelegd. Als Kerk mogen wij de mensen die anders 

geaard zijn of worstelen met hun identiteit niet in de steek laten, maar 

zijn wij verplicht met hen op tocht te gaan om hun geluk, hun 

levensstaat, hun identiteit te vinden en ze erin bevestigen. Op diverse 

plekken besteden ook de kerken aandacht aan deze doelgroep en 

organiseren bijeenkomsten en vieringen voor de LHBT-ers en allen 

die solidair zijn met hen. Als Kerk, als Gods Volk onderweg, mogen 

zij ook met ons mee trekken en de aarde meer kleur geven om daarin 

ook beeld van God te kunnen zijn. Mogen wij hen het gevoel geven 

dat hun leven kostbaar is, dat hun leven ertoe doet, zij er mogen zijn 

zoals ze zijn, en dat wij hen de ruimte geven om vanuit hun eigen 

identiteit de levensroeping als mens waar te kunnen maken.   

 

Pastor Jan kerkhof Jonkman 
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Allerzielen. 

Zaterdag 2 november vieren we Allerzielen en gedenken we al onze 

dierbare overleden familieleden, vrienden en parochianen. 

In het bijzonder gedenken we de overleden parochianen vanaf 

november 2018. 

 

4 november     Jan Hesselink                                        82 jaar 

17 november   Toon Nijhuis (begraven in Denekamp)  85 jaar                           

26 januari        Jan Arends                                           82 jaar 

19 februari       Wil Bolscher – Braakhuis                      83 jaar 

16 maart           Marietje Mollink – van der Aa           74 jaar 

9 april               Frans Arends    80 jaar 

 

Dit jaar gaan we ook weer in processie naar het kerkhof. Samen met 

het koor en alle kerkgangers gaan we na de viering in stilte naar het 

kerkhof, hier wordt eerst nog gebeden en gezongen en zal de 

voorganger de graven met wijwater besprenkelen, waarna we onze 

dierbaren kunnen bezoeken. 

Voor onze overledenen van dit jaar wordt tijdens de viering een kaars 

aangestoken, die een familielid dan mee kan nemen naar het kerkhof 

of naar huis.  

Voor de kerkgangers is er gelegenheid om een grafkaars voor de 

viering achterin de kerk te kopen voor € 1,00. Uiteraard mag u ook 

zelf een kaars meenemen naar de kerk. Deze wordt voor het verlaten 

van de kerk door iemand van de werkgroep aangestoken met het licht 

van de paaskaars. Zo brengen we samen het licht mee voor onze 

overledenen. 

 

Werkgroep Avondwake. 
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GEBOREN 

Op 10 september j.l. is geboren Sophie Lohuis. Zij is het dochtertje 

van Bart Lohuis en Martine Frons. Zij wonen aan het Kerkepad 24 te 

Tilligte. Ouders van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie 

dochter. 

 

H. DOOPSEL 

Op zondag 12 oktober j.l. zijn gedoopt: 

Cas Oude Nijhuis. Cas is het zoontje van Leon en Anke Oude Nijhuis 

en het broertje van Stan. Zij wonen aan de Varwick 9 te Tilligte. 

Sam Pross. Sam is het dochtertje van Tim en Saskia Pross. Zij wonen 

aan het Langepad 15 te Tilligte. 

Ouders van harte gefeliciteerd met de doop van jullie kind. 

Bedevaart in Overdinkel 

 

Op zondag 19 oktober 2014 zal in Overdinkel voor de 102de keer de 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. 

Ter voorbereiding op dit Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober om 

19.00 uur een plechtig Lof in de Gerardus Majella kerk, waarbij de 9-

daagse noveen tot de H. Gerardus begint. 

Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het 

Triduüm. 

Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober, 

elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus. 

Op zondag 19 oktober vertrekt om 10.30 uur de sacramentsprocessie 

van de kerk naar het park voor de plechtige eucharistieviering met 

aansluitend de processie en het sluitingslof eveneens in het 

Processiepark. 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele 

duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. 
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Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten 

dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de 

pelgrims. 

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 

kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op 

zondagmorgen. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het 

parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 

10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook 

(mis)intenties opgeven. 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel 
 

 

COLLECTE 

De collecte voor het ziekentridium, gehouden op 28 september j.l. 

heeft € 73,25 opgebracht. 

 

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 

Roermond, Harrie Smeets.  

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

zegen uitreiken. 

De reiskosten bedragen € 20,-- euro per persoon. Deze reiskosten 

moeten bij opgave worden voldaan. 

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de 

broedermeester van uw parochie Tilligte Ine Pross 0613888148, 
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

„Help, ik ben mantelzorger!‟  

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: ‟ik heb 

beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel 

waarmaken?‟ ‟Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknap?‟ „Hoe 

kan ik de ander liefhebben als mijzelf?‟  

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.  

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar 

ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.  

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema‟s gaan we het gesprek 

aan met Rob Barenbrug, oud-huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, 

geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe 

materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn 

uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u 

waardevol en mooi.  

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en 

de hulpbehoevende nog „brood om van te leven‟ is. Wij hopen met 

deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te 

ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, 

uitwisselen van gedachten en ervaringen.  

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.  

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur  

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24 Waar aanmelden: 

secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur 

bereikbaar)  

Kosten: € 7,50  
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Basisschool 'n Esch - Streetwiseproject - maandag 25 november 

 Basisschool 'n Esch neemt  deel aan het Streetwiseproject van de 

ANWB. Per combigroep wordt er een gastles verzorgd m.b.t. verkeer 

en verkeersveiligheid.  

Voor de groepen 5 en 6 betekent dit dat zij leren inschatten wat de 

remweg van een auto is.  

Hiervoor wordt, in overleg met de gemeente, op maandag 25 

november de Westenveldweg, vanaf de Schoolstraat tot de 

Langkampweg tijdelijk afgezet.  

We hopen op uw begrip in deze en stellen het op prijs dat u deze info 

even, indien nodig, met elkaar deelt.  

met vriendelijke groet,  

team basisschool 'n Esch  

 

Open Eettafel  

 

16 oktober om 12.00 uur bij Terra Nova 

 

Ouderensoos 
 

Woensdagmiddag 23 oktober is er een autotocht.  

Vertrek 14.00 uur bij Terra Nova. Even aanmelden i.v.m. het aantal 

auto‟s. 

 

Woensdag  6 nov. gaan we naar het toneel in Lattrop. 

We vertrekken om 13.15 uur bij Terra Nova. Graag even opgeven wie 

er meegaat, i.v.m. het aantal auto‟s.  
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Mogelijkheden om ruimtes te huren in onze MFA 

 

                     
 

 

Zowel in de sporthal op de maandag- en vrijdagavond, maandag tot en 

met vrijdag overdag  en de gehele zondag. 

De goed geïsoleerde muziekruimte is ook op veel tijden nog te huur.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Martine Frons 06-28973211 (sporthal) 

Evert Oude Nijhuis 06-53695566 (overige ruimtes)  

 

Collecte Alzheimer 

 

In de week van 3 tot en met 9 november vindt de collecte van 

Alzheimer Nederland plaats. In Tilligte gaan collectanten op pad om 

geld in te zamelen.  

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met 

de gevolgen van dementie. Als patiënt of als familie/partner/vrienden. 

Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe, 

waardoor 1 op de 5 mensen door deze ziekte getroffen wordt. 

Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare 

ziekte te worden in Nederland.  

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, 

identiteit en emoties verliest.  Uiteindelijk vernietigt de ziekte het 

meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met 

vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de 

dood. Alzheimer is (nog) niet te stoppen. Meer onderzoek naar 

oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen 

overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. De stichting is volledig 

afhankelijk van particuliere giften.  

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.  
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AMICITIA 

 

Kaffee und Kuchen Konzert 

 

Na het geweldige Oktoberfest van vorig jaar geven de muzikanten van 

de Muziekvereniging Amicitia  op zondagmiddag 20 oktober een 

concert dat in de lijn ligt van de muziek die toen is gespeeld. Dit 

concert met als thema “Kaffee und Kuchen” wordt gehouden bij     

Café Haamberg. Bezoekers zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom     

(gratis entree). Er wordt dan begonnen met een lekker kopje koffie en 

eigengebakken taart. Daarna wordt er gezellige “Stimmungsmusik” 

gemaakt in een informele sfeer. Tevens showen de muzikanten die 

middag hun nieuwe outfit. 

Kom op 20 oktober en geniet van gezellige muziek.     

 

HUBERTUS VIERING 2019 LATTROP-BREKLENKAMP  

Zondag 3 november a.s. om 10.00 uur vindt er in de HH Simon en 

Judas kerk van Lattrop-Breklenkamp de jaarlijkse 

HUBERTUSVIERING plaats.  

We proberen er wederom een bijzondere viering van te maken met 

behulp van de Jagdhornbläsergruppe Hegewald uit Nordhorn en het  

Themakoor. Natuurlijk zal de kerk op een passende manier zijn 

versierd.  

U bent hier allen voor uitgenodigd samen met uw honden.  

Na afloop van de viering zal past. werker I. Schraven de aanwezige 

honden zegenen.  

Daarna wordt U achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje 

koffie/thee met wat lekkers  

Werkgroep Hubertusviering  
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Collectanten Nierstichting in Tilligte halen  €  542.14 op tijdens 

collecteweek 

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 15 tot en met 21 

september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de 

Nierstichting. In Tilligte bracht dat €542,14 op. (vorig jaar € 537,67) 

Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. 

En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm. 

Daarom gaat de  Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid 

heeft om gewoon te kunnen leven. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Duofiets  

 

Te huur bij Ine en Tonnie Pross 0541-221358/ 06-13888148 of   

inepross@hotmail.com   

Kosten €7,50 per dagdeel  

   

 “Wie goat gean met oe met”  

 

Voor begeleiding naar ziekenhuis of andere medische specialisten.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de coördinator 

Evert Oude Nijhuis. Telefoon: 06- 53695566. 

 

AGENDA 

Wo. 16 okt.  12.00 uur Open Eettafel in Terra Nova 

Zo. 20 okt.  14.30 uur concert door Amicitia bij Haamberg 

Wo. 23 okt.   14.00 uur Ouderensoos Autotocht  

Wo. 30 okt.  14.00 uur spellenmiddag 

Wo. 6 nov. 13.15 uur Ouderensoos vertrek naar Lattrop 

 
 
 
 
 
 

javascript:handleMailto('mailto:inepross@hotmail.com');return%20false;
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Parochiële Caritas Instelling 
Oost Nederland PCI Helpt 
Telefoon 06-22 68 98 67 
website: www.caritaslumenchristi.nl  

Email: l.ros@lumenchristi.nl 
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost 

Oldenzaal, tel:. 088-5551122 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
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 geval van overlijden, tel. 221206 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). 
 
 
Ziekenzalving – ziekenzegening 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van de parochie 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- 57940901. Dit nummer is niet 

voor het melden van uitvaarten. 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: 
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 

of een bloemist naar eigen keuze. 
 
 
Informatie over grafmonumenten 
Jan Pol tel. 0541-221411 
 
 
Praktische hulp nodig? 
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 
 
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 de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 

35 51. 
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen  

06-57645245 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal  

06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.M. van den Bosch, pastoraal werker 

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  

06-30 95 86 89  

Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl  

 

 

 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
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Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur  

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: 

18.00 - 19.00 uur 
Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148 Hans 

Olde Dubbelink en Jan ten Dam. 

Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 
7634 PR Tilligte 

 

voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het 

bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

 

tel. :  0541-221206 ( b.g.g. 221403 of 221359 ) 

e-mail :  secretariaattilligte@hotmail.com 

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 t.n.v. Lumen Christi. 

Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte  

NL 30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 7/8 

nov. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 30 okt. a.s. Dit blad loopt van za. 9 nov.  t/m vr. 29 nov. 

2019. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk 

of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

