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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 14 

19 oktober t/m 8 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddestoelen, beukenootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel. 

Buiten vind je al die schatten van de herfst, zoveel, zoveel. 

Regenvlagen, hagelbuien, pjipenstelen, hondenweer. 

Maak een paraplu van blaadjes en geen druppel raakt je meer. 

Spinnenwebben, nevelslierten, de geheimen van de mist. 

Wie dit feest niet mee wil vieren, heeft zich in de herfst vergist. 

 Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 1 november 2019  in de brievenbus van het 

parochiecentrum of per e-mail: hjozef@live.nl        

   

Pastorale nood: 

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand 

van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 

01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp 

Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

Pastoraal team 

 

 Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie) 

 Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken 

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 Email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231, 7582 GS Losser 

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

 

Kosters: Jos Bentert          Tel. 35 37 68         E-mail: jbentert@gmail.com 

 Benny Tijman Tel. 35 49 80 E-mail: bjp.tijman@live.nl  

 Maria Schiphorst Tel. 29 64 36 E-mail: schiphorstmaria@gmail.com  

 

                                                                                                                              AC           
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 19 t/m 25 okt 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Communieviering 
19 okt     Maria Processie naar de Cloese 
    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor J. Kerkhof Jonkman 

 
Jaargedachtenis Johanna Bekhuis-van Braam, 
Johan Bekhuis, Bennie Meinders en ouders 
Meinders, intenties aangedragen vanuit de 
Schotbrookkapel, familie Tijhuis en familie 
Haarhuis, ouders Brookhuis-Weernink, Mieni 
Sleiderink-Welhuis (van de buren), ouders 
Heerink-Koekkoek en Wim. 
 

Zondag   Geen viering 
20 okt 
 
Maandag 19.00 uur Rozenkransgebed in de parochiezaal 
21 okt    
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
24 okt    t.i.v. de gezinnen     

Johan ten Brink 
 
1e Collecte:  Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap.  
2e Collecte:  voor Missiezondag. 
 
Necrologie: 

Hubertus M.R. Heidendal 19 okt 2010 

Hermina M. Bekhuis-Weustink  21 okt 1984 

Lodovicus C.H.M. Morsink 21 okt 2006 

Pastoor Misdorp 24 okt 1995 

 

In ons hart zijn ze altijd bij ons 

 

 

 
 
 



 
4 

 

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 26 okt t/m 1 nov 2019   
                   

Zaterdag   Geen viering 

26 okt 

 

Zondag         09.00 uur Communieviering 

27 okt    M.m.v. St. Jozefkoor 

Pastor I. Schraven 

Gerard Brookhuis, Annie ter Laak-Borghuis, 

Frieda van Braam, Mieni Sleiderink-Welhuis, 

ouders Schiphorst-Schulte en Thea en Agnes, 

Gerrit Niehoff, Mien Olde Dubbelink, Annie 

Sijtsma- van Bentem, Eef Stevelink, Truus 

Veldscholten-Notkamp, Johan Meijer en 

overleden familie, Frans Pikkemaat, Saskia 

van Landschoot, familie Tijhuis en familie 

Haarhuis. 

 

Maandag 19.00 uur Rozenkransgebed in de parochiezaal      

28 okt     

    

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

31 okt                                     t.i.v. de gezinnen 

 

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie: 

Frans Sleiderink     27 okt 1998 

Antonius Kamphuis     27 okt 1998 

Geziena A. Oortman-Groener 27 okt 2010 

Bernardus J. Westerhof  29 okt 1975 

Gradus Veldscholten 30 okt 1994 

 

Fijn dat ze bij U zijn, Heer 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 2 t/m 8 nov 2019 
 
Zaterdag   19.30 uur Allerzielen Communieviering 
2 nov    M.m.v. St. Jozefkoor 
 

Ouders Oude Griep-Weustink, Saskia van 
Landschoot, Henk Kremer en ouders Eppink-
Bodde, ouders Tijman-Wolbert, Gerard 
Monnikhof, ouders Scholte Lubberink-
Borgerink en Johan, ouders Wilbers-Bruns en 
Diet Wilbers, Renata Wilbers, echtpaar 
Jansen-Kley, Johan Bekhuis, Bernard 
Veldscholten, Annelies Veldscholten-
Blokhuis, ouders Woijtisiak-Blokhuis en 
familie, ouders Lubbers-Brouwer en familie, 
ouders Hulsbeek-Schaépers en familie, Bennie 
Meinders en overleden familie, Bernard en 
Marie Demmer-Zwiep en Wilma, Johannes 
Tijman, ouders Brookhuis-Weernink, Johan 
Koldemeule en Geertruida Veldscholten, 
ouders Veldscholten-Nijhuis en Bernard, 
ouders Meinders-Schepers, overleden ouders 
Bodde-Tijman en familie, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Gerhard Lukens, ouders 
Bruns en familie Kuiper, Hennie ten Brink en 
ouders Niehof-Ruël, ouders Johannink-Lohuis, 
ouders Bonnes-Pikkemaat en familie. 

 
Overledenen vanaf Allerzielen 2019 
 
Gerrit Niehoff    09 november 82 jaar 
Eef Stevelink    03 januari 83 jaar 
Gerard Brookhuis   17 januari 91 jaar 
Truus Veldscholten-Notkamp 10 februari 85 jaar 
Annie ter Laak-Borghuis  31 mei  96 jaar 
Frieda van Braam   02 juni  94 jaar 
Mieni Sleiderink-Welhuis  09 juni  83 jaar 
Annie Sijtsma-van Bentem  27 juli  90 jaar 
Frans Pikkemaat   24 september 69 jaar   

  
Zondag   Geen viering 
3 nov  
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Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
7 nov     t.i.v. de gezinnen 
    Daarna koffie drinken 
 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
 
Necrologie:  
 

Aleida G. Bodde-Tijman 02 nov 1990 

Annette Veldscholten  03 nov 1963 

Maria G.  Hulsbeek-Oosterbroek       03 nov 1999 

Johannes A. Brookhuis 05 nov 1985 

Berta van Braam-Jantke  07 nov 1970 

Geertruida H. M. Brookhuis-Koekkoek  08 nov 1993 

Johannes B. Gelink  08 nov 1981 

Bernardus J. Tijhuis       08 nov 2000   

 

In gedachten zijn we altijd bij jullie 
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AGENDA 19 okt t/m 8 nov 2019 

 

21 okt  13.30 uur  liturgiegroep 

  19.00 uur  rozenkransgebed 

20.00 uur  themakoor 

22 okt  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

23 okt  09.30-10.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

28 okt  19.00 uur  Rozenkransgebed 

20.00 uur  themakoor 

29 okt  19.00-20.00 uur secretariaat  

  20.30 uur  St. Jozefkoor     

30 okt  9.30-11.30 uur secretariaat 

04 nov  20.00 uur  kaarten collectanten 

  20.00 uur  themakoor 

05 nov  19.00-20.00 uur secretariaat 

20.30 uur  St. Jozefkoor 

06 nov  09.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos  

07 nov  09.30 uur  koffie drinken 
   

 

Soos 

 

Op woensdag 23 oktober en 6 november zijn er soosmiddagen van 14.00 tot 

17.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom. 
 

 

Open eettafel november 2019 

 

Op dinsdag 19 november  kunt u in de Mare deel nemen aan de open 

eettafel. Aanvang 12.00 uur.  

Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij  

Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70. 
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Open lucht viering in het Twents groot succes. 

De open lucht viering bij Erve Kuiper was een groot succes. Het weer 

werkte mee, het was een prachtige locatie, er stonden fantastische 

bloemstukken, het koor zong mooi, de voorgangers  praten echt Twents en 

natuurlijk de koffie was lekker! De werkgroep ziet dan ook met grote 

voldoening terug op deze viering. Na afloop van de viering werd dan ook 

gevraagd of dit voor herhaling vatbaar was.  Daarop werd volmondig ja 

gezegd. Dus zijn er agrariërs die voor volgend jaar hun erf beschikbaar 

willen stellen?? We houden ons aanbevolen. 

 

Mededeling pastoraatgroep. 

 

In de pastoraatgroep heeft een wisseling plaatsgevonden. Jos Bentert is 

gestopt. Zijn plaats is overgenomen door Annie Brunink. Wij zijn blij dat zij 

dit wil doen.  

 

Overleden: 

 Op 24 september  is overleden onze medeparochiaan: 

Frans Pikkemaat 

 

Op 69 jarige leeftijd. 

Wij hebben voor hem gebeden in de avondwake op 26 september. 

Op 27 september is hij door naaste familie, buren en bekenden  

begeleid naar het kerkhof,  waarna hij te ruste is gelegd. 
 

            Een lege plek een groot gemis 

      Een mooie herinnering. 

        Is alles wat er nog is. 
 

Laten we Frans in onze gebeden blijven gedenken. 
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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 pastor Schraven (voorganger) de aanwezige 

honden zegenen. Daarna  wordt U achter in de kerk uitgenodigd voor een 

kopje koffie/thee met wat lekkers 

 

Werkgroep Hubertusviering 

 
 

‘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 
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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  

 

 

 

Gezellig creatief bezig zijn 

 

Vanaf 5 september zijn Irene Lukens en Agnes Cornelissen, ook wel “De 

Malle Mutsen” weer iedere 2 weken op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 

uur in “De Mare” om gezellig creatief bezig te zijn. Kom rustig een keer 

kijken wat er allemaal gebeurt.  

Meteen ook een vraag: als jullie bij het opruimen stoffen, garen, knopen of 

kralen tegenkomen die je anders weg zou gooien, wij houden ons van harte 

aanbevolen.  

De volgende paar data zijn 17 en 31 oktober. 

 

Tot ziens, Irene en Agnes 

 
 

 

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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 ze 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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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12   

website: www.caritaslumenchristi.nl 

Email: l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Banknummer: NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

Bezoek pastor 

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een 

pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 0541-351498 of bij het 

secretariaat van Lumen Christi  dat elke werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, 

telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen thuis bezoekt. 

Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de ziekenbezoekgroep bezocht te 

worden dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

Ziekenzalving – ziekenzegening 

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 

uur tel. 0541-353551). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood. 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk  

3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan  te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met  

mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl 

 

Kerkradio/kerktelevisie 

Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie kunt u contact opnemen met  

de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451 

De kerkradio/kerktelevisie is  te beluisteren/kijken via de website : 

www.lumenchristi.nl:  →  Noord Deurningen  →  kerktv 

 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur 

tel. :  0541-35 35 51   

email :  secretariaat@lumenchristi.nl 

 website : www.lumenchristi.nl 
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