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 KЀЀRKTIED 

 

Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte  

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 39 nr. 15 

week 9-11-2019 

t/m   29-11-2019 

 

 

 

 

Herfst 

 

Spinnenwebben worden zichtbaar door het frisse ochtenddauw. 

Als kristalheldere parels in de natte ochtendkou. 

En de zon wil door gaan breken, weerkaatst straaltjes op het rag. 

En je ruikt de klamme geuren van een fraaie herfstdag. 

 

Het is windstil en de veldslak laat een spoor na op het pad. 

Op de straat zie je de kleuren van het afgevallen blad. 

In de tuin staan bolchrysanten, elfenbankjes in het mos. 

Egels gaan snel winterslapen, op het veld en in het bos. 

 

Boven omgeploegde akkers hangt een grijze nevellaag 

Hangen roestig bruine blaadjes aan een lange beukenhaag. 

Zie je trekvogels vertrekken want straks wordt het hier te guur. 

Veel insecten zullen sterven ‟t Is de wet van de natuur. 

 

Eiken en kastanjebomen zitten vol met rijpe vrucht 

En ik zie mijn eigen adem in de kille ochtendlucht. 

Dan zit ik me af te vragen: „Laat God door de mist misschien 

deze wondermooie herfstdag ons Zijn eigen adem zien? 
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Gebeds/eucharistievieringen    

 

Week zaterdag 9 november  t/m vrijdag 15 november  2019 
 

Za. 9 nov.  19.30 uur  Woord- en Communieviering 

     Voorganger Past. werker I. Schraven    

Lector Jan Arends 

Geen koor 

 
Week zaterdag 16 november  t/m vrijdag 22 november 
 

Zo. 17 nov. 9.00 uur Woord- en Communieviering  

   Voorganger Marja Hartman  

Lectrice Carla Koehorst  

m.m.v. Bel Canto 

 
Week zaterdag 23 november  t/m vrijdag 29 november 2019 

 
Za. 23 nov. 19.30 uur Eucharistieviering  

   Cecilia feest 

   Voorganger Pastoor T. Munsterhuis 

   Lectrice Anja Ribbert 

   m.m.v. Bel Canto 
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 9 nov. t/m vrijdag 15 nov. 2019 

Jgd. Ben Overmars; 

Jgd. Jan Hesselink; 

Jgd. Jan Reerink; 

Marietje Mollink-v.d. Aa nms. de noabers. 

 

 

week zaterdag 16 nov.  t/m vrijdag 22 nov  2019 

Jgd. Johannes Voorpostel en Hermina; 

Jgd. Marie Mollink-Ikink en Gerard Mollink; 

Trees en Fons Voorpostel; Gerard ter Braak; 

Sanny Haamberg-Kamphuis; Pater Ben Ribberink; 

Ouders Beijerink-Meijners; Marietje Mollink-v.d. Aa; 

Jan Hesselink; Bernard Mollink. 

 

 

week zaterdag 23 nov  t/m vrijdag 29 nov  2019 

Jgd. Marietje Goosink en Jan; 

Bernard Meijners; Marietje Schulte; Gerard Groeneveld; 

Voor alle overleden leden van Bel Canto. 

 

 

 

PASTORPRAAT  

CHRISTUS KONING  

Beste mensen,  

De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we Christus Koning. 

Nou is het koningschap in het algemeen in onze dagen aan 

heroverweging onderhevig. Alleen ceremonieel of meer ? Wat moeten 
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we dan aan met het feest van Christus Koning ? Is dat geen 

verouderde titel ? Misschien is het goed daarover na te denken. Jezus 

zelf zegt :” Mijn koningschap is niet van deze wereld “. Het is dus iets 

heel aparts. Het heeft te maken met een uniek programma van 

dienstbaarheid, van recht, van vernieuwing. Aan het koningschap van 

Jezus recht doen is dus heel modern. Wanneer wij Jezus koning 

noemen gaat het over hele nieuwe dingen : gerechtigheid, welzijn, 

vrede voor allen.  

Wij staan, als wij het evangelie van deze feestdag beluisteren, toe te 

zien op Golgotha. Het evangelie valt onthutsend met de deur in huis : 

toen Jezus aan het kruis hing….. Daarvoor had hij toegegeven aan 

Pontius Pilatus, dat hij koning was, als knecht van God, als vriend van 

de mensen. Hij had zijn leerlingen de voeten gewassen. Hij had het 

brood genomen en gebroken: “Dit is mijn lichaam gegeven voor 

jullie” En hij had ook de wijn genomen: “Dit is mijn bloed, vergoten 

voor jullie en alle mensen om te komen tot een nieuw verbond “.  

In het koninkrijk van God was het koningschap van Jezus er een van 

de dienst; dat was zijn programma. Dat programma had kennelijk de 

“goede “moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing begrepen. Hij 

kent het geheim van deze koning en vraagt aan Hem om vergeving en 

die komt : “Heden nog zul je met mij zijn in het paradijs “. Het 

koningschap van Jezus werkt : er is een nieuw begin, er is vergeving, 

er is liefde :het koninkrijk van God breekt door.  

Het verlangen naar dat koninkrijk belijden we keer op keer als wij 

bidden : “Uw Naam worde geheiligd, Uw wil geschiede, Uw 

Koninkrijk kome op aarde”. Dat verlangen kwam ook van Jezus zelf. 

Hij laat ons niet los, opdat wij elkaar niet loslaten. Hij koos partij, 

opdat wij partij kiezen voor vrede en recht. Zijn koningschap heeft 

duidelijk toekomst : als leerlingen van Jezus anno 2019 mogen wij 

medewerkers zijn in het koninkrijk van God, mensen die Jezus 

bijstaan in Zijn nederige en trouwe dienst.  

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis  



5  

 

Collecte 

De collecte voor missiezondag op 20 oktober jl. heeft  

€  49,60 opgebracht.  

 

Missietent Tilligte  2019 
 

De Missietent Tilligte vindt dit jaar plaats in het weekend van 

zaterdag 14 december en zondag 15 december. 

Nadere informatie in het volgende parochieblad. 

 

Kerstconcert 2019 

 

Op vrijdag 20 december wordt het jaarlijkse kerstconcert gehouden 

door Viventi, Bel Canto en Amicitia. Van harte bij u aanbevolen. 

 

DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN 

 

Winterwandeling 

Zondag 15 december kunt u, onder begeleiding van de klanken van de 

midwinterhoorn, meewandelen met de Harseveld-winterwandeling. 

De start van de wandeling is tussen 12.00 uur en 13.30 uur bij het 

MFA gebouw en is ongeveer 8 km. lang. Deze wandeling gaat bij 

hoge uitzondering over de begraafplaats van de fam. Laan op het 

landgoed van Singraven.  

Ook gaat deze wandeling deze keer langs de boerderijcampus waar u 

een kopje koffie krijgt aangeboden. Na de wandeling kunt u onder het 

genot van glühwein en/of chocolademelk nog even napraten bij het 

MFA. 

De kosten voor de wandeling zijn € 5,00 p.p.   

Kinderen tot 12 jaar € 3.00. 

Opgave graag voor 13 december, tel. 06-45037493 of mail 

betsie_borgerink@hotmail.com 

  

mailto:betsie_borgerink@hotmail.com
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Inwoners van Tilligte en omstreken  

Op zondag 29 december organiseert Popkoor Viventi om 14.30 uur 

een groots evenement in de MFA te Tilligte. Inloop vanaf 14.00 uur.  

Het is een zogenaamde Zving out met als titel: 

MANAMANA…..NOE VEDAN!  

De details zullen we niet prijsgeven, maar u kunt een middag vullend 

programma tot ca. 16.30 uur verwachten met zang, dans en cabaret.  

We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn . De kaarten 

kosten € 10,00 per persoon en zijn incl. koffie/thee en een 

pauzedrankje.  

De kaarten zijn op de volgende wijze te reserveren: Ga naar de site 

van Viventi (www.viventi.nl) en ga naar het tabblad “kaarten 

bestellen”. Vul de benodigde gegevens in en de kaarten worden voor 

u gereserveerd. Betaling geschiedt achteraf middels een link die u via 

uw mailadres zult ontvangen.  

Na betaling worden de kaarten bezorgd op het door u opgegeven 

adres.  

Het aantal kaarten is beperkt, dus wees er snel bij want VOL = VOL.  

Wij hebben er zin in en hopen u in grote getale te mogen ontmoeten.  

Vriendelijke groet,  

De organisatie van ZVING OUT ….Manamana…noe vedan!  

Jolanda Smellink  

Hester Arends  

Kitty Engelbertink  

Susan Arendsen  

Ben ter Brake 
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Basisschool 'n Esch - Streetwiseproject - maandag 25 november 

Voor het Streetwiseproject wordt, in overleg met de gemeente, op 

maandag 25 november de Westenveldweg, vanaf de Schoolstraat tot 

de Langkampweg tijdelijk afgezet.  

met vriendelijke groet,  

team basisschool 'n Esch  

 

Open Eettafel  

Op 20 november om 12.00 uur bij  Terra Nova . Schuif eens aan. Je 

eerste maaltijd kost niks, wel even bellen 221255 of bij de bakker via 

Ine Pross. 
 

Ouderensoos 

20 november Bingo bij Haamberg  14.00 uur  

 

Woensdag 4 december Sinterklaas bij Koopman om 14.00 uur.  

 

KVO 

Op woensdag, 13 november hebben we weer een gezellige 

bijeenkomst van de KVO. Deze avond is Thijs Visser de gastspreker. 

Hij heeft enkele boeken op zijn naam staan en gaat daar over 

vertellen. Ook het wonen en leven in Tilligte zal aan bod komen. We 

beginnen om 20.00 uur bij Kakelbont. 

 

 

Collecte van Stichting: Gehandicapte kind 
Deze stichting zet zich in voor het gehandicapte kind in Nederland. 

Zeker 100.000 kinderen hebben in Nederland te maken met een 

beperking. 

Zij ondersteunen allerlei projecten waar jongeren met een beperking 

een kans krijgen om het beste uit hun zelf te halen. Hier is heel veel 

geld voor nodig. 

Deze collecte word gehouden in de week van 11 tot en met 16 

november 2019. 
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Ook in Tilligte gaan collectanten op pad om geld in te zamelen voor 

deze stichting die volledig afhankelijk is van particuliere giften. 

Help het gehandicapte kind zodat er kwaliteit van leven is voor al die 

100.000 kinderen in Nederland. 
 

Sinterklaasintocht 

 

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas en zijn pieten weer naar 

Nederland.  

De intocht in Tilligte zal op zondag 17 november plaatsvinden. 

Het is de bedoeling dat we ons dit jaar om 14.30 uur verzamelen op de 

parkeerplaats van de MFA. Sinterklaas en zijn pieten maken per 

koets, onder begeleiding van Amicitia en alle kinderen, een rondje 

door het Dorp.  

 

Route:  
Vertrekpunt vanaf de parkeerplaats van het MFA, Schoolstraat / 

Ootmarsumsestraat / Kerkepad / Langepad / Kerkweg en als eindpunt 

de MFA 

Hier zal de Sint het een en ander vertellen over wat hij dit jaar 

allemaal gehoord en gezien heeft in Tilligte.  

We nodigen jong en oud uit om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Huisbezoeken Sinterklaas: 

Ook voor een huisbezoek op zondag 1 December en donderdag 5 

December zal de Sint tijd vrij kunnen maken. 

Voor verdere inlichtingen kun je contact opnemen met het Oranje 

Comité  via de e-mail 

tilligteoranje@gmail.com 

 

Aanmelden s.v.p. vóór 24 November. 

 

 

 

 

 

mailto:tilligteoranje@gmail.com
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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. 13 nov. 14.00 uur Spelletjesmiddag MFA 

Wo. 13 nov.  20.00 uur KVO bij Kakelbont 

Zo. 17 nov.   14.30 uur start Sinterklaasoptocht bij MFA 

Wo. 20 nov.   12.00 uur Open Eettafel bij Terra Nova 

Wo. 20 nov.  14.00 uur  Ouderensoos bij café Haamberg 
 
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. 

javascript:handleMailto('mailto:inepross@hotmail.com');return%20false;
http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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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. 
 
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 

Rachmaninofstraat 18, 7558 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 

28/29 nov. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 20 nov. a.s. Dit blad loopt van za. 30 nov.  t/m vr. 20 

dec. 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

