
 

Negenenveertigste jaargang nr. 14 

 

19 oktober t/m 8 november 2019 

 

Barmhartige God, 

Uw Liefde omvat alles en iedereen, 

kent geen grenzen, nationaliteiten,  

rassen, standen, armen of rijken.  

Zij kan niet anders en vergeet er niet één. 

Uw Liefde is steeds op zoek naar ons. 

Laat niemand in eenzaamheid achter, 

maar blijf geduldig wachten. 

Geef Heer, dat wij iets van dit wonder zien 

zodat wij die ander begrijpen…. misschien?? 
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LITURGISCHE KALENDER 
 

Negenentwintigste zondag door het jaar Wereldmissiedag (2de collecte) 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis   

20 okt.   (herenkoor)  

 12.00 uur: Doopviering 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

22 okt.  pr. Th. Munsterhuis 
 

Dertigste zondag door het jaar 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,   

27 okt.  pr. Th. Munsterhuis 

   (dameskoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

29 okt.   pr. Th. Munsterhuis 
 

HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN 

vrijdag 19.00 uur: Eucharistieviering, pr. J. Huisman (St. Nicolaaskoor 

  1 nov.     zingt ‘Missa in Es’ van H. Dissel) 
 

ALLERZIELEN 

zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering/Requiemmis,  

  2 nov.      pr. Th. Munsterhuis (St. Nicolaaskoor)   

      Traditiegetrouw gaan we na de viering, in stilte, naar 

onze begraafplaats voor de zegening van de graven. 
 

Eenendertigste zondag door het jaar 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering,  pr. Th. Munsterhuis 

  3 nov.  (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

  5 nov.      Na de viering is er koffiedrinken in het P.C. 
 

 

PAROCHIELE KRONIEK 
 

Huwelijksafkondiging: Astrid Heerink en Kristian Evans 
 

Overleden:  24 sept. Rudi Hellen, 57 jaar, Sombeekweg 12 

   2 okt. Johan Oolderink, 77 jaar, Hopmanstraat 37 

   8 okt. Grada Tijhuis-Pots, 94 jaar, Gerardus Majella  

 10 okt. Bonno Beernink, 68 jaar, Mr. Muldersstraat 1a 

 

 

 

https://www.pinterest.it/pin/490681321886551453/
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Agenda en vergaderingen  

woensdag 23 okt.  19.30 uur: Broederschap Kevelaer  

woensdag 30 okt.  09.30 uur: Bezoekerswerkgroep 

dinsdag   5 nov. 19.00 uur: Locatieraad 

 

1 November bedevaart naar Kevelaer 

U kunt zich nog tot en met 22 oktober  

opgeven voor de bedevaart naar Kevelaer,  

die donderdag 1 november door de  

Broederschap wordt georganiseerd.  

De reiskosten bedragen 20 euro p.p.  

Deze reiskosten moeten bij opgave  

worden voldaan.                   De Broederschap 

 

Groet vanuit Geesteren 

We wonen inmiddels enkele weken in Geesteren en kijken met een goed 

gevoel terug op de 52 jaren die we in Denekamp hebben gewoond en gewerkt. 

Het was voor ons een geweldige tijd waar we met grote tevredenheid en 

vooral dankbaarheid op terug zien. 

Dankbaar voor de warme contacten en prettige sferen in de ontmoetingen met 

de Denekampse gemeenschap en in het bijzonder met de parochianen van de 

H. Nicolaas. We hebben daarom alle reden om iedereen vanuit onze nieuwe 

woonplek te danken en te groeten in de hoop en vertrouwen dat we ook hier 

weer een fijn “thuis” zullen vinden. Ida en Ben Hemmer   

 

Nieuws van JOIN US 

Een wereldbelevenis in 1 dag: Amsterdam 

Met zijn elven vertrokken we op zaterdagmorgen 28 september vanuit 

Oldenzaal per trein naar Amsterdam. Het was meteen raak.. vertraging door 

werkzaamheden op het traject. Gelukkig bood Jorien, een van onze begeleid-

sters uitkomst. Een iets andere route dan gepland! Maar we waren op dezelfde 

tijd in Amsterdam. Het werd een gezellige en vooral leerzame dag waarop 

ook rekening gehouden kon worden met de wensen van de jongeren om bv. 

een bezoek te brengen aan LUSH en Flying Tiger.  

De jongeren waren geïnteresseerd en deden hartstikke goed mee aan de 

opdracht in het Tropenmuseum.  

(Dit was toch leuker dan ze in eerste instantie hadden gedacht.)  

Voor het hele verslag verwijs ik naar www.lumenchristi.nl 

De volgende activiteit voor JOIN US is "zwarte pieten".  

Meer informatie: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

 

http://www.lumenchristi.nl/
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu-Low5_SAhURkRQKHZOKAEQQjRwIBw&url=http://www.communicatiekringarnhem.nl/nieuwe-secretaris-nieuwe-programmacommissieleden/&psig=AFQjCNG4oYq381RCFG1hUYsWiLIav_8wTQ&ust=1487709042281136
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In Memoriam 

  1 nov. Truus Oude Hasssink-Kamphuis 85 jaar Mr. Lazonderstraat 48 

  1 nov. Bennie Tiehuis  83 jaar Bromeliastraat 23 

  6 nov. Rie van Marwijk-Ammerlaan 92 jaar Scholtenhof 

  6 nov. Sarkis Demirci 78 jaar de Kerkuil 54 

  7 nov. Herman Ruël   78 jaar Oranjestraat 4J 

17 nov. Toon Nijhuis  85 jaar Tilligte  

19 nov. Sientje Tijhuis-Kamphuis 90 jaar Punthuizerweg 8 

  2 dec. Sientje Timmerhuis-Hulsmeijers 93 jaar Sombeekweg 10a 

  3 dec. Ans Belderink-Kerkhof Jonkman 80 jaar VVTO 

  5 dec. Riet Kamerich-Vrijkorte 83 jaar Braamhof 4  

  7 dec. Hans Oude Ophuis 69 jaar Oranjestraat 36 

  9 dec. Johan Damhuis 87 jaar Emmastraat 1  

10 dec. Johan Wargers  87 jaar Oude Dijk 5 

10 dec.  Truus Schepers-Brookhuis  79 jaar Mr. Dingeldeinstraat 40 
10 dec. Theo Masselink  64 jaar Clematisstraat 90  

18 dec.  Riek Benneker-Bodde 93 jaar B. Hoogklimmerstraat 22 

  5 jan.  René Boermans  68 jaar B. Wijniastraat 44   

  7 jan.   Rinus Timmerman 84 jaar Oldenzaalsestraat 37 

11 jan.  Jos Westerhof  63 jaar Vledderstraat 17  
15 jan.  Frans Ruël  81 jaar Rodenmorsweg 7 

16 jan.   Annie Kamphuis-Blokhuis 93 jaar Gerardus Majella  

18 jan.  Johan Oude Geerdink 60 jaar Het Bosman 30 

22 jan.  Lies Schulte-Kokkeler 80 jaar Synagogepassage 1 

  9 febr.  Git Karsten-Beerepoot 92 jaar Gerardus Majella 

10 febr.  Truus Veldscholten-Notkamp 85 jaar Gerardus Majella 

13 febr.  Zuster Gerda Walstra   102 jaar Gravenstate 

16 febr.  Lies Oude Nijhuis-Kooiker 90 jaar Gerardus Majella 

16 febr.  Trudy Kuiper-Nijhuis 50 jaar Brandlichterweg 95 

18 febr.  Annie Kip-Achterweust 84 jaar Gerardus Majella  

19 febr.  Henny Schulten  81 jaar Vledderstraat 11a 

26 febr. Paul Dierick 91 jaar Gerardus Majella   

  5 mrt. Frans Oude Griep  85 jaar Gerardus Majella 

18 mrt. Jan Schiphorst 74 jaar Kloppendijk 3  

20 mrt. Santje Heerink-Kuipers 82 jaar Westerhoekweg 12 

22 mrt. Siny Blokhuis-Leushuis  83 jaar Brink 1 

  3 april Tim Duursma 85 jaar Mr. Dingeldeinstraat 26 

  6 april Irma Roode-Morsink 63 jaar Brandlichterweg 45  

18 april Bennie Blokhuis 84 jaar  Knik 8  

18 april Jannie Lohuis  74 jaar Ootmarsumsestraat 6  

13 mei Leny Kuipers-Kokkeler 94 jaar Gerardus Majella 

14 mei Grada Nijmeijer-Wargers 93 jaar Gerardus Majella  
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18 mei Frans Luft  81 jaar  de Alerdink 3 

  1 juni Willie Kienhuis 87 jaar Churchillstraat 1 

  2 juni Marja Mulder-ten Hove 58 jaar Telgenhöfke 17 

12 juni Marietje Hulskotte-Brink 85 jaar Gerardus Majella 

12 juni Fons Gortemaker 76 jaar Berghumerstraat 10 
27 juni Truus Bloemen-Johannink 82 jaar Geert v. Woustraat 29  
  2 juli Frans Heerink  86 jaar  Gerardus Majella 

12 juli Bennie In het Veld 63 jaar de Houtsnip 1 

13 juli Joyce Meijer  26 jaar Hakselaar 4 

30 juli Bennie Nijmeijer  69 jaar Nassaustraat 9 

  2 aug. Marietje Zwiep-Kuiper 87 jaar Penninksbrugweg 1  

  9 aug.  Annie Korf-Mensink 94 jaar Gravenstate 

13 aug. Marietje Schepers-Ekkelboom 87 jaar Gravenstate 

17 aug. Sissy Dohrmann-Mulders 82 jaar Brandlichterweg 48a   

22 aug. Frans Postel 83 jaar Dr. Hondelinkstraat 71 

  5 sept. Herman Oolderink 84 jaar Veldkampsweg 33 

21 sept. Riet Koopman-van Hoof 89 jaar Gerardus Majella 

24 sept. Rudi Hellen 57 jaar Sombeekweg 12 

  2 okt. Johan Oolderink 77 jaar Hopmanstraat 37 

  8 okt. Grada Tijhuis-Pots 94 jaar Gerardus Majella 

10 okt. Bonno Beernink 68 jaar Mr. Muldersstraat 1a 

 

 

Op deze stille plek 

tussen bomen 

en vallend blad 

 

waar vogels zingen 

letters in marmer 

mij omringen 

 

overpeins ik het leven 

van mijn dierbaren 

die hier hun laatste 

rustplaats hebben gevonden  
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MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in 

Noordoost-India. Help mee! Missiezondag 20 oktober 2019  

 

Wat is jouw missie?  
Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met 

het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische 

bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden 

uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.  

 

Christenen  
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer 

priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve 

ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur.  

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de 

bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de 

bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een 

samenleving die verandert.  

 

Touring Sisters  
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya.  

De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen 

gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. 

Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke 

naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de thee-

pluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de 

Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust 

van de gevaren.  

 

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden  
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema 

van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. 

Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.  

 

Collecte Wereldmissie 

Op zondag 20 oktober zal er in de viering een tweede collecte worden 

gehouden voor de Missie. Ook kunt u uw bijdrage storten op  

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl 
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Hubertusviering 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 

 

Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 

Op zondag 20 oktober zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige 

Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: ‘Je bent niet alleen’. 

Muzikale medewerking zal worden verleend door het dames- en herenkoor en 

de muziekvereniging Concordia.  

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 

Aansluitend om 11.00 uur de Plechtige Eucharistieviering. Hoofdcelebrant zal 

hulpbisschop Mgr. Hoogenboom zijn. Hopelijk weten weer veel mensen de 

weg naar Overdinkel te vinden om door de heilige Gerardus als mensen van 

hoop wegen te gaan van vrede en liefde ook in onze tijd.  

Dat wij zo gesterkt worden in het leven van alle dag.  

U bent allen van harte hiervoor uitgenodigd.   

 

 

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 
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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 levens-

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

besteden ook de kerken aandacht aan deze doelgroep en organiseren bijeen-

komsten 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 

 

 

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 

‘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 

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.  
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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. Kosten: € 7,50  

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24.  

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl  of  

0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar) 

 

 

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

tel. : 0541-353551 

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

 

WILT U INLICHTINGEN OVER: 
 

Doopdata  351332. 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie 

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,  353551. 
 

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  353551). 
 

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: 06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van 

uitvaarten. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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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 

Rachminofstraat 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 een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 

uur bellen met de administratie 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie. 
 

  

INTENTIES  

zondag 20 okt. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Jozef Derkman, Lidy 

Trimbach-Blokhuis. Verder voor: Herman Oolderink; Riet Koopman-van Hoof; 

Rudi Hellen; Johan Oolderink; Grada Tijhuis-Pots; Bonno Beernink; Bertus 

Nijhuis; Theo Post; echtpaar Hemme-Gortemaker; Willy Kienhuis; echtpaar 

Schellings-Velthuis; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; ouders Groener-

Bolscher en Jan; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders Derkman-Remerink; 

Jos Oude Griep; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Ine Rikkink-Gilbers en Ben; 

Suze Rikkink-Broekhuis; ouders Thijssen-Oude Elferink; Henk en Cees Thijssen; 

Arnold IJsseldijk; Herman en Fien Oude Griep-Peters; ouders Nijhuis-Beernink 

en fam.; ouders Timmerhuis-Hulsmeijers; echtpaar Steunebrink-Rolink.  

 

 

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
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dinsdag 22 okt. 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk. 

 

zondag 27 okt. 10.30 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; Theo Post; Rikie 

Berning-Nijmeijer en Monique; ouders Brummelhuis-van de Heuvel; Gerard 

Schiphorst; echtpaar Hemme-Gortemaker; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; 

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

Griep; ouders Niehof-Horsthuis, Annie en Jan; ouders Derkman-Remerink; Henk 

en Cees Thijssen; Jan Stavleu.  

dinsdag 29 okt. 09.00 uur: Corrie Oude Elferink; fam. Nijhuis-Tasche.  

 

vrijdag 1 nov. 19.00 uur: Hendrikus Bekhuis; Riky, Sandra en Barbara IJland; 

Johanna Bekhuis-Borghuis; Mirjam Koehorst; Truus Oude Hassink; Tiny 

Veelders; Theo Post; Maria Bekhuis; Bernardus Bekhuis; John Dijkhuis; Miny 

Pikkemaat; ouders Derkman-Remerink en fam.; ouders Remerink-Rikhof-ter 

Marsch en fam.; Geertruida Bekhuis; ouders Derkman-Pikkemaat en fam.; ouders 

Mollink-Kuipers en fam.; Henk Bekhuis; Hubertus Bekhuis. 

 

zaterdag 2 nov. 18.00 uur: Bertus Blokhuis; Hendrik Steunebrink; echtpaar 

Hemme-Gortemaker; ouders Morsink-Wiefferink en fam.; Gerrit Rikhof; Theo 

Post; echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Ottenhof-Groener; Herman en Jo 

Benneker-Veelders; Bernard en Mientje Blokhuis-Oude Griep; Diny Heuvels en 

fam.; Johan en Sientje Tijhuis en Jos; ouders Dierselhuis-Smellink en Dries; 

Gerard Roelink en fam.; ouders Scholten-Geertshuis en Maria; ouders 

Steunebrink-ten Dam en fam; Johan en Lies Damhuis-Blokhuis; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; Jan Stavleu; ouders Wargers-Tijhuis; Gerrit Nijmeijer; 

Jan Westerhof en fam.; Esther en Frederike Boom; ouders Meijners-Hunder en 

Minie Blokhuis-Meijners; Hennie en Riek Benneker en Dick; ouders Laarhuis-ten 

Barge; ouders Derkman-Remerink; Ans Voerhuis; Bets en Marie Brookhuis-

Kooiker; echtpaar Oude Nijhuis-Gosemeijer; Hennie Zanderink en fam.; ouders 

Berning-Gosemeijer en fam.; Henk Nijboer; ouders Blokhuis-Ribbert en Alfons; 

fam. Oude Elferink-Herens; José Groener-de Vries; Jos en Martijn Bulter; Hennie 

Zwiep; ouders Op de Weegh-Servais; Annelies Veldscholten-Benneker; Willy 

Kienhuis; Hendrik Wiefferink; Gerard Heerink en fam.; Annie Wassink-Niehof 

en fam.; ouders Groener-Beernink en fam.; Henk en Cees Thijssen;  Geri Gilbers; 

Antoon Groeneveld; Johan Veldhuis; Jan Damhuis; Bennie Wiefferink en fam.; 

Fons Mulders; Bennie Hermelink; Mirjam Koehorst; vader en moeder van 

Marwijk; Jos en Luc van Marwijk; Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; Toos en 

Gerrit Keur; Johan en Willemien Veldhuis; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Toon 

Nijhuis; Jan Kleijssen; Ben Overmars; Anna, Johan en José Derkman; Gerard en 

Annie Nieuwhuis-Bos; ouders Timmerhuis-Hulsmeijers; Willie Wiefferink en 

Mia Wiefferink-Schepers; fam. Groener-Tijhuis; fam. Peters-Smellink en Theo; 

Eline ter Wiel; Truus en Hennie Bos; tot zekere intentie. 
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zondag 3 nov. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Oude Hasssink-

Kamphuis. Verder voor: Henny en Riet van Lange-Oude Elberink; Frans en Riet 

Tijhuis-Kenkhuis; ouders Wiefferink-Mollink; Jos Oude Griep; Theo Post; 

ouders Hulsbeek-Schaépers en fam.; ouders Olde Dubbelink-ten Breul; Siny Olde 

Dubbelink-Rerink en Walter; ouders Derkman-Remerink; ouders Nolten-

Meijners; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Anny, Corry en overl. broers Oude 

Elferink; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; fam. Mensink; fam Lammerink; Johan 

Hanter; Anna Fehnker; Herman en Hans de Lange. 

 

dinsdag 5 nov. 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; An Sauer. 

 
 

Als ik niet meer hier woon 

in het land van jou en mij 

bedenk dan dat ik ergens ben 

zonder land en jaargetij 

ik zweef daar door de ruimte 

lichter dan een veer 

en kijk zonder zorgen 

liefdevol op jullie neer 

     Greet Jonk-Commandeur 

 

 

 

 

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 30 oktober 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

