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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
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Weekdienst kosters   

19-10-2019 t/m 08-11-2019 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 – 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). 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 

      

Zaterdag 19 oktober   Eucharistieviering  

18.00 uur     Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis  

      Lectrice: Bernadette Hulsmeijers     

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

      2e collecte Missiezondag  

 

Gerrit en Riek Hek-Hofste / Overl. familie Damhuis-Keujer / Gerard en 

Riky Hulsmeijers-van Langen / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus 

Franciscus Niehof / Bernard Teders en overl. familie / Gerard Warmes  

(namens de noabers) / Bennie Arens (namens het Dames- en Herenkoor). 

 

 

Zondag 27 oktober   Woord- en communieviering 

09.00 uur    Parochiële voorganger: Harry Smienk 

      Lectrice: Christine Scholte Lubberink  

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

Trees Wassink en overl. familie / Gerard Scholte Lubberink en overl. 

familie / Bennie Rerink / Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / 

Jan Pikkemaat en overl. familie. 

 

 

Vrijdag 01 november   Ouderenviering 

09.30 uur    Parochiële voorganger           

    :  
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Zaterdag 02 november  Allerzielen 

18.00 uur    Parochiële voorganger 

      Lectrice: Christine Scholte Lubberink  

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

 

Gerrit en Riek Hek-Hofste / Frans Kamphuis en Bernard Kamphuis / 

Bennie en Truus Ruel-Kamphuis / Truus Roelink-Goosink en overl. 

familie / Ouders Goosink-Bruns en overl. familie / Bennie Fox en overl. 

familie / Ouders Hulsmeijers- Johannink / Trees Wassink-Bonnes en 

overl. familie / Gerrit en Marietje Niehof-Rorink en Robert / Ouders 

Koehorst-Bulter / Overl. familie Leliefeld / Gerard Peters en overl. familie 

/ Ouders Peters-Groeneveld en overl. familie / Ouders Meijners-

Hulsmeijers en overl. familie / Hendrik Meijners / Ouders Haamberg-Fox 

en Herman / Ouders Arens-Busscher en overl. familie / Ouders Niehof-

Horsthuis en Jette Arends / Ouders Hulsmeijers-Hanter en overl. familie / 

Johan en Bennie Hulsmeijers / Gerard Scholte Lubberink en overl. familie 

/ Johan Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen / Emma 

Huisken-Sanning en familie / Overl. familie Damhuis-Keujer / Gerard en 

Annie Scholten-Borghuis / Gerard en Riky Hulsmeijers-van Langen / 

Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus Niehof / Bennie Muntel / 

Roy Niehoff en overl familie Niehoff-Borggreve / Jan Beld en overl. 

familie /  Jan en Henk Oortman / Hannie Horsthuis-Wanstrath (jaarged.) 

en Johan Horsthuis / Bennie Arens ( namens de noabers) / Herman en 

Marietje Scholte Lubberink-Velthuis / Frans Scholte Lubberink / Annie 

Busscher en overl. ouders.      
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Zondag 03 november   Hubertusviering 

10.00 uur    Voorganger: Pastor I. Schraven 

      Lectrice: Ellen Niehoff    

      M.m.v. Themakoor & Jagdhorn-   

      bläsergruppe Hegewald uit Nordhorn      
 

                                                   

      2e  collecte voor Lourdes  

 

Bennie Rerink / Hennie Damhuis en Pam Meenhuis / Ouders Pikkemaat 

Beene en Herman. 

 

 

Acolieten 

Zaterdag 19 oktober   18.00 uur 

Zondag 03 november  10.00 uur 

Zaterdag 16 november  18.00 uur 

 

 

Bedankje 

De kerk heeft op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober weer een 

grote schoonmaakbeurt ondergaan. De hele inventaris inclusief banken, 

ramen, vloeren, kleden etc. is flink onderhanden genomen. Ook het 

koperwerk blinkt weer als ware het nieuw! Bijzondere dank aan allen 

degenen die hieraan meegeholpen hebben. Fantastisch! 

 

 

Allerzielen 

Ook dit jaar zullen we in de viering van Allerzielen op zaterdag 2 

november a.s. om 18.00 uur stilstaan bij onze dierbare overledenen. 

Als het weer het toelaat gaan we na de viering in een stille tocht naar het 

kerkhof om de graven en het strooiveld te zegenen.  

 

Bij het verlaten van de kerk kunt u een graflichtje meenemen, deze zijn 

verkrijgbaar voor € 1,00 per stuk. Het kerkhof zal worden verlicht, maar 

wij adviseren u om zelf ook een zaklantaarn mee te nemen. Na afloop bent 
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u van harte welkom om in de kerk een kopje koffie te drinken. 

Werkgroepen avondwakes en verliezen verwerken. 

 

 

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. 

 

Collecte Lourdesfonds 

Tijdens de Hubertusviering van zondag 3 november a.s. gaat voor het 

Lourdesfonds een tweede collectemandje rond. De opbrengst daarvan is 

bestemd voor een zieke of oudere parochiaan van Lattrop-Breklenkamp, 

die dan in de gelegenheid wordt gesteld een reis naar Lourdes te maken. 

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte aan en danken u bij voorbaat 

voor uw bijdrage. 

Namens het Lourdesfonds, 

Carla Loman en  Yvonne Sanderink  

 

 

Opbrengst collecte Verstandelijk Gehandicapten 

De collecte voor de Verstandelijk Gehandicapten heeft weer een mooi 

bedrag opgebracht van € 486,94  

Hartelijke dank aan de collectanten namens het Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten. 
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Opbrengst collecte Prinses Beatrix  

Deze collecte heeft € 345,44 opgebracht. 

Namens het fonds hartelijk dank hiervoor. 

Han de Gelder 

 

 

 

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.  
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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 

 

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart zondag 20 oktober 2019 

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107e keer de Heilige 

Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet 

alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziek-

vereniging Concordia en het dames- en herenkoor. 

 

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

Aansluitend om 11.00 uur de Plechtige Eucharistieviering in het park, 

waarin hulpbisschop Mgr. Th. C.M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal 

zijn, waarna de processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de 

Gerardus Majella kerk. 

 

Indien u verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het 

parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 

10.00 en 11.30 uur (woensdags gesloten), tel. 053 5381304. 

Email: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl   

 

 

 

Dag van de Mantelzorg Dinkelland: uitnodiging!  

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Dinkelland in het zonnetje om 

de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze 

verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die 

zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we 

er een mooie dag van maken.  

 

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden!  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk , mantelzorgconsulenten van 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een 

gezellige middag/avond. 

 

Deze middag/avond is donderdag 7 november a.s van 16.00 uur tot 19.30 

uur in Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3-4 te Ootmarsum. 

Het enthousiaste en sprankelende damesduo ‘Voizus’ zingt liedjes uit de 

jaren 80 en 90 en er is een heerlijk warm en koud buffet. Ook zal 

wethouder Ilse Duursema de mantelzorgers  toespreken! Wij zien er naar 

uit om er met jullie een gezellige en ontspannen middag/avond van te 

maken. Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven! 

 

Je kunt je aanmelden vóór 1 november a.s. bij   

e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369.   

n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388 

 

Er is plek voor maximaal 100 mensen, dus weer er snel bij.  

Hartelijke groet en graag tot 7 november,  

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk 
 

 

 

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. 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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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  

 

 

 

Kerkbalans: ‘De Grote Startmaaltijd’ 

 

Actie Kerkbalans 2020 start op 18 januari. Het landelijke campagneteam 

presenteert een nieuwe mogelijkheid om Actie Kerkbalans in lokale 

geloofsgemeenschappen feestelijk te beginnen: ‘De Grote Startmaaltijd’. 

Daarmee krijgt het ‘samen kerk zijn’ een treffende invulling.  

 

Omzien naar elkaar is voor veel gelovigen immers een belangrijke 

meerwaarde van hun kerk. De maaltijd biedt bovendien gelegenheid om 

de trouwe Kerkbalansvrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het doel is om 

in het startweekend (vrijdag 17 t/m zondag 19 januari) met zoveel 

mogelijk deelnemers een startmaaltijd (diner, ontbijt, lunch of borrel) voor 

Actie Kerkbalans te organiseren. De uitwerking staat de lokale organisatie 

vrij, die vraagt ook of de genodigden zelf iets bakken of koken. Zo worden 

het werk en het resultaat gedeeld.  

 

Er is een stappenplan beschikbaar, zie: www.kerkbalans.nl. 

Geloofsgemeenschappen kunnen zich daar ook aanmelden, zij ontvangen 

dan alvast een recept van kookdominee Han Wilmink voor een hartige 

walnootkoek. 
 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.kerkbalans.nl/
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Om te onthouden 

 

Zaterdag 19 oktober             Ophalen oud papier 

Zaterdag 02 november  18.00 uur  Allerzielen 

Zondag 03 november  10.00 uur  Hubertusviering 

Dinsdag 05 november  19.00 uur  Vergadering Pastoraatsgroep 

Woensdag 13 november  11.45 uur  Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 19 november            14.00 uur  ’Gezelligheid kent geen tijd’ 

          in de Parabool 

Zaterdag 30 november      Ophalen oud papier 

 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 15 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 09 november 2019 t/m vrijdag 29 november 2019. 

Inlevering kopij: vóór donderdag 31 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 07 november / vrijdag 08 november 2019. 

 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

 

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

