
 
 
 
 

Zondag 1 december:  
09.00 uur  : Geen viering 

  
10.00 uur  : Gezamenlijke viering in  
     H. Nicolaaskerk in Denekamp  
    
Dinsdag 3 december  : 19.00 uur Rozenkrans 
 
Woensdag 4 december  : 19.00 uur Eucharistieviering 

 
Zondag 8 december:    
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr.  M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Lars Grote Beverborg en Michelle Steenbekke 
Adventsactie  : collectebus achter in de kerk 
 
Woensdag 11 december  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 14 december          : 14.00 uur huwelijksviering voor het bruidspaar 

          Carien Braakhuis  en Marlon Rikhof                           
                                          
Zondag 15 december:  
09.00 uur  : Communie- en boeteviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke 
Adventsactie        : collectebus achter in de kerk 
 
Woensdag 18 december : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
 
 
Vieringen met kerstmis: 
21 december :  kinderkerk gecombineerd met adventstocht 

24 december        : 18.30 uur kinderkerstviering 
24 december : 21.30 uur kerstnachtmis 
25 december : 09.00 uur plechtige hoogmis 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties: 
Zondag 1 december: 
De intenties van zondag 1 december worden zondag 8 december gelezen. 
 
Zondag 8 december:  
Johan grote Beverborg, Ouders Pross-Welhuis, Ouders Wonniger-Rolink,  
Johan Closa Reynès, Annie Niehof-Nolten, Gerhard Koertshuis, Herman 
Koertshuis, Hans Kamphuis, Truus Beernink-Borggreve, Paulien Nordkamp-
Zwijnenberg, ouders Seijger-Koertshuis, Antoon, Henk, Marietje Haarman-
Bloemen, Albert Berning, tot zekere intentie, Jan Mensink, Jan Lentfert, Gerhard 
Koertshuis, Henny Lesscher en overl. fam., Hans Kamphuis, Truus Beernink-
Borggreve, Paulien Nordkamp-Zwijnenberg, Marietje Haarman-Bloemen, Albert 
Berning, Betsie Haafkes-Muntel, Marietje ter Beek-Schurink. 
 
Jaargedachtenis:  
Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Jan Volker, Echtpaar Oosterbroek-Oude 
Hengel, Ouders Wigger-Rakel, Ouders Pross-Welhuis, Ouders Mensink-Harbert, 
Truus Egberink-Grashof, Herman Nijhuis (Past.Geerdinkstraat), Hendrik Reimer, 
Sientje oude Egbrink- Beernink, Henny Lesscher. 
 
Zondag 15 december:  
Gerhard Koertshuis, Herman Koertshuis, Marietje Haarman-Bloemen, 
Albert Berning, Betsie Haafkes-Muntel, Marietje ter Beek-Schurink,  
tot zekere intentie, uit dankbaarheid. 
 
Jaargedachtenis: 
Jan Koekoek, Gerard Benneker -Thijs en Thomas, Bennie Pot, Toon van Langen, 
Annie ter Brake-Brookhuis. 
 
 
Gedoopt: 
Sofie Olde Keizer, dochter van Tom Olde Keizer en Ellen Lohuis 
Teus Hampsink,     zoon van Ties Hampsink en Ellen Hampsink-Bulthuis 
Maud Nijhuis,        dochter van Tim Nijhuis en Marleen Nijhuis-Teikotte 
Sil Boerrigter,         zoon van Hans Oude Hengel en Carla Boerrigter 
Pim Welhuis,          zoon van Loes Kok en Thijs Welhuis 
Dex Vrasdonk,        zoon van Mark Vrasdonk en Jorien Borghuis 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Overleden: 
Paulien Nordkamp-Zwijnenberg, Binkhorsterkerkpad 9. Op de leeftijd van 71 
jaar. 
Hans Kamphuis. Op de leeftijd van 56 jaar. 
Marietje Haarman-Bloemen, Postweg 56. Op de leeftijd van 83 jaar. 
Albert Berning, Merelstraat 19. Op de leeftijd van 81 jaar.  
Betsie  Haafkes- Muntel,   Zwaluwstraat 2. Op de leeftijd van 86 jaar.  
Marietje ter Beek-Schurink, Holos Hospice Oldenzaal, Op de leeftijd van 77 jaar. 



PASTORPRAAT 
Andermans geluk 
"Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt" het liedje dat kinderen 
zingen bij het aansteken van de kaarsjes van de adventskrans. Terwijl ze 
tegelijkertijd vol verwachting zingen voor de Sint. Zo is ook de adventsperiode 
een periode van verwachting, verwachting op de komst van een klein kind dat 
aan het Licht komt, en dat ons het goede belooft. Er zit in mensen een diep 
verlangen naar licht. Licht wekt ons op, geeft ons hoop en energie, maakt van 
ons betere mensen. Gelovig of ongelovig, in de donkere dagen voor Kerstmis 
hunkeren we allemaal naar licht. Het is de periode waarin we stil mogen staan 
en ons voorbereiden op het komende kerstfeest. Dat is soms nog wel eens 
moeilijk. Als ik om me heen kijk lijkt het wel eens of we van feest naar feest 
gaan, gehaast alsof stil staan bijna niet meer mogelijk is. Vinden we nog wel tijd 
voor bezinning? Staan we wel eens stil bij het wonder van de kleine alledaagse 
dingen die ons toevallen? En bij anderen om ons heen? Onlangs zei Derk de 
Wachter in de Trouw “De zin van het bestaan is zorgen voor ándermans geluk” 
De adventsperiode is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat dit een heel moeilijke 
tijd kan zijn voor hen die, om welke reden dan ook, aan huis gebonden of 
eenzaam zijn. Het is daarom ook dat we extra opgeroepen worden tot actie, 
bijvoorbeeld, door de moeite te nemen iemand te bezoeken, met mensen mee 
te lopen, kortom door extra aandacht te geven aan mensen die het nodig 
hebben. Het is dat omzien naar elkaar waartoe we telkens opgeroepen worden, 
bijzonder in deze tijd. De adventsperiode is een periode waarin we vooruit 
mogen lopen op de geboorte van Jezus Christus en Zoon van God. We weten dat 
er telkens weer in de geschiedenis mensen door Hem gegrepen worden, en dat 
dit hun leven veranderd heeft. En zo is God ook te zien in mensen die elk op hun 
eigen manier het licht, soms met een hoofdletter, in het leven van anderen 
brengen.  
   Pastor Ingrid Schraven 

 
Lumen Christi opent haar lustrum met het Vredeslicht 
In 2020 bestaat onze parochie Lumen Christi 10 jaar, een gelegenheid die wij niet 
onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Het lustrumjaar zal worden geopend met 
het binnendragen van het Vredeslicht uit Bethlehem op zondag 15 december 
a.s., ’s middags om 16.00 uur op het Nicolaasplein te Denekamp.  
Elk jaar wordt dit licht in Bethlehem ontstoken en wordt het door jongeren 
verspreid over de wereld. Ons geloof, onze kerk, de naam van onze parochie, 
vindt haar oorsprong in dit licht, dat ten volle uitstraalde in het kind Jezus dat 
daar ruim 2000 jaar geleden geboren werd. Onder de klanken van de 
Midwinterhoorns en gebeier van de klokken zal dit Vredeslicht worden 
verwelkomd op het Nicolaasplein bij de kerststal die daar is opgesteld. 
Vervolgens zal een korte plechtigheid plaatsvinden en worden  



vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap en de Protestantse Kerken 
uitgenodigd dit licht mee te nemen naar hun gemeenschappen en kerken, waar 
het de week erop zal worden binnen- gedragen tijdens de weekendviering. 
Tijdens deze viering worden de gelovigen uitgenodigd om met hun zelf 
meegebrachte lantaarns dit licht mee te nemen naar huis, zodat er binnen 
Lumen Christi een keten van licht ontstaat. De jaarlijkse Pinksterviering zal in het 
lustrumjaar een extra tintje krijgen, waarbij ook de kinderen worden betrokken. 
Dan zal een speciale Glossy verschijnen over onze Parochie Lumen Christi. Ook 
zal er een actie komen voor een goed doel, waarbij u uitgenodigd wordt kleine 
lantaarntjes te kopen om zo ook kwetsbare mensen te laten delen in het Licht. 
Zo kunnen wij lichtdrager zijn voor de ander. De afsluiting van het   
lustrum zal plaats vinden in december. Wij hopen dat u er samen met ons een 
speciaal jaar van maakt waarin onze verbondenheid met elkaar extra glans mag 
krijgen.   Namens de werkgroep 10 jaar Lumen Christi, 

Anneke Eppink ( lid parochiebestuur) 
 

 
Jaar van de Eucharistie 
De sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie zijn de 
initiatiesacramenten. Dat betekent dat we hierdoor worden binnengeleid in het 
Rooms-Katholiek geloof in onze kerk. In de documenten van het tweede 
Vaticaans concilie noemt men deze sacramenten de grondslag van het christelijk 
leven met de Eucharistie als de bron. 
Ons bisdom heeft het komend kerkelijk jaar uitgeroepen tot het jaar van de 
Eucharistie; ook in onze parochie willen we hier aandacht aan schenken: hierbij 
het voorlopige programma : 

- Gezamenlijke openingsviering op de 1e zondag van de advent, zondag 1 
december om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Denekamp m.m.v. het  
Nicolaaskoor, de kinderkoren uit Denekamp en Ootmarsum en het 
pastoraal team; na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken. 

- 27 februari 2020 om 19.30 uur : een avond met rector Patrick Kuipers 
met als thema “brood om van te leven, brood om te delen “. 

- Permanente tentoonstelling over de Eucharistie in de Oude Kerk te 
Denekamp. 

- Zaterdag 13 juni 2020 om 18.00 uur:  Lof en sacramentsprocessie in De 
Lutte. 

- 4 oktober 2020, Agapè-maaltijd  
- Christus Koning, 22 november 2020 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te 

Denekamp gezamenlijke viering als afsluiting van het jaar van de Eucharistie 
m.m.v. pastoraal team, en gelegenheidskoor, samengesteld uit alle koren 
van de parochie Lumen Christi. 

- Met dit gevarieerd programma willen we de Eucharistie onder de aandacht 
brengen en hopen dat men de Eucharistie mogen ervaren als kloppend hart 
van ons geloofsleven.  

o      Namens het pastoresteam, Pastoor Theo H.P.  Munsterhuis 



Jaar van de Eucharistie 
Komend jaar is het jaar van de Eucharistie een jaar met meerdere activiteiten. 
Het begint in het eerste weekend van de advent. Daarom zal er op 1 december 
a.s. om 10.00 uur een gezamenlijke viering zijn in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp om het jaar van de Eucharistie te openen.  
De viering in De Lutte op zondag 1 december komt hierdoor te vervallen.  
De intenties die voor zondag 1 december zijn gevraagd zullen op zondag 8 
december worden gelezen in de eucharistieviering. Hebt u vragen omtrent 
deze intenties neemt u contact op met het Par. Secr. 551203. 
 
Voorbereiding Vormsel  
Op zaterdag 25 januari 2020 is er om 19:00 uur in onze Plechelmuskerk de 
viering van het Heilig Vormsel. 14 kinderen uit groep 8 ontvangen dan van Mgr. 
H.W. Woorts het sacrament van het Vormsel. Onder begeleiding van hun ouders 
en vrijwilligers van de parochie zijn de kinderen al een paar maanden bezig met 
de voorbereidingen hiervan. Ze werken aan de hand van het project 
‘Vormselkracht’ zodat ze weten wat het inhoud om een gelovig en goed mens te 
zijn. Naast thuisopdrachten hebben de vormelingen een bezoek gebracht aan de 
Zusters Franciscanessen van Denekamp en hebben ze gesprekken gevoerd met 
vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Op die manier hebben de kinderen 
geleerd dat de kerk meer is dan alleen een gebouw. De Kerk is van mensen; 
gemeenschap van gelovigen die er willen zijn voor elkaar.  
 
St. Gerardus Dagkalender 2020 
De St. Gerardus Bedevaart in Overdinkel stelt u in de gelegenheid voor het 
verkrijgen van de bekende St. Gerardus Dagkalender 2020. elke dag een beetje 
spirit! te bestellen onder telefoonnummer 0623590628 of te verkrijgen bij: 
Gerard Gervink, Appelvinkstraat 39 De Lutte. De kosten zijn € 7.40. 
Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen. 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  woensdagmorgen van        9.00 – 10.30 uur 
                             woensdagavond van        19.30 – 20.30 uur 

vrijdagmorgen van  9.00 – 10.30 uur 
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-

ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 
 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413  
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
Bankrekening Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi NL91RABO 0110779789 

 
 
 

http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

