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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 15 

9 november t/m 29 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 november is het Werelddag van de armen. 

 

Dit is wat God aan ons vraagt: 

 

Dat wij klaarstaan voor een ander 

ook al lijkt het niet veel waard, 

toch verwacht Hij dat wij delen 

wat wij hebben hier op aard’. 

Hij verwacht dat wij gaan zorgen 

voor de armen om ons heen. 

eens zal Hij ons rijk belonen 

ook al helpen wij maar één! 

 

Alie Holman  

  

 

 

 

 

https://gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/845-alie-holman
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 22 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 

 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. 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 

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 

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. 354980    06-12528895 bjp.tijman@live.nl 

  Maria Schiphorst Tel.296436    06-25588950 schiphorstmaria@gmail.com 

AvdW 

                                                                                                                                         

mailto:noorddeurningen@lumenchristi.nl
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:jbentert@gmail.com
mailto:bjp.tijman@live.nl
http://gmail.com/
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 9 t/m 15 nov 2019  
                     
Zaterdag   Geen viering 
09 nov    

  
Zondag 09.00 uur Communieviering ‘Voor Hem zijn allen levend’ 
10 nov    M.m.v. Themakoor 

 
Jaargedachtenis Gerrit Niehoff, Dinie Niehoff-
Engelbertink, Annie Sijtsma-van Bentem (van 
de noabers), familie Kamphuis en familie 
Keizers, Johan Meijer en overleden familie, 
ouders Scholte Lubberink-Nijhuis en John, 
familie van de Walle, familie Tijhuis en 
familie Haarhuis, Mieni Sleiderink-Welhuis 
(van de buren).  
  

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
14 nov    t.i.v. de gezinnen     
 
Collecte: Eurocollecte voor de eigen 

geloofsgemeenschap.  
 
Necrologie: 

Gradus Schiphorst      09 nov 1998 

Gerardus H. Niehoff 09 nov 2018 

Gezina H.Haarhuis-Wilde 10 nov 1972 

Hendrikus B. Oortman  12 nov 1989 

Ludwig J.H. Dobbelhoff 12 nov 2012 
 
God, neem onze overledenen op in Uw geborgenheid.  

Zij, die nu mogen rusten in uw handen, in uw licht 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 16 t/m 22  nov 2019   
                   

Zaterdag      19.30 uur Communieviering Ceciliafeest 

16 nov    M.m.v. St. Jozefkoor 

Pastor J. Kerkhof Jonkman    

Jos ten Broeke, ouders Brookhuis-Weernink, 

uit dankbaarheid, ouders Bodde-Heerink, 

ouders Vrijkotte-Gilbers, ouders Berning-
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Loman, echtpaar Goossink-Hövels, intenties 

aangedragen vanuit de Schotbrookkapel, 

Pastoor Misdorp, 

Dora Jansman, Van Lourdes Liefde Werk: 

Gerrit Niehoff, Eef Stevelink, Gerard    

Brookhuis, Frieda van Braam, Mieni 

Sleiderink, Annie Sijtsma-van Bentem. 

 

Zondag            Geen viering 

17 nov 

    

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

21 nov                                     t.i.v. de gezinnen 

      

Jaargedachtenis Henk Kremer 

 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 

Gerardus C. Lohuis 16 nov 1972 

Francisca Mulders-Peters  18 nov 1969 

Johannes H. van der Ham 18 nov 1974 

Johannes H. Loman 18 nov 1986 

Johanna Voorpostel-Lohuis 19 nov 1966 

Gerhardus J. Rikhof         19 nov 1997 

Joanna A. van Oostveen (Denekamp)       19 nov 2010 

Wilhelmina Maria Olde Dubbelink        19 nov 2017 

Wilhelmus B. J. Morsink  20 nov 1968 

Geertruida Blokhuis-Bossink  21 nov 1981 

Geertruida Johanna Bruns-ter Duis 21 nov 1993 

Hendrikus C.M. Kremer 21 nov 2008 

 

Jouw naam blijft in ons hart, jouw naam leeft bij ons voort. 

Van leven en sterven kent God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES  23 t/m 29 nov 2019 
 
Zaterdag     Geen viering 
23 nov    
 

Zondag 09.00 uur     Communieviering ‘Met Mij zijn’ 

24 nov    M.m.v. Themakoor 
Pastor J. Kerkhof Jonkman 

Gerard Brookhuis, Annie ter Laak-Borghuis, 
Frieda van Braam, Mieni Sleiderink-Welhuis, 
Johan Meijer en overleden familie, familie 
Tijhuis en familie Haarhuis, ouders Wilbers-
Bruns en ouders Scholte Lubberink-Borgerink 
en Johan  

 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
28 nov     t.i.v. de gezinnen 
     
 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie:    

Gerhardus Bossink  23 nov 1983 

Josephina M. van der Ham-Bodde 23 nov 2007 

Johanna H. Steenbergen-Bruns  25 nov 1975 

Johannes G. Bekhuis  25 nov 1977 

Niemeijer  (levenloos kindje) 25 nov 1979 

Johan A. Westerhof  27 nov 1967 

Gradus J. ter Duis 29 nov 1990 

Johanna M. Niehof-Ruël 29 nov 2002 

 

Zegen onze herinneringen aan onze lieve doden. Houd hun naam levend in 

ons midden. 

 

AGENDA 9 t/m 29 nov 2019 

 

11 nov  20.00 uur  themakoor 

12 nov  19.00-20.00 uur secretariaat 
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  20.30 uur  St. Jozefkoor 

13 nov  09.30-10.30 uur secretariaat 

16 nov  19.30 uur  Ceciliafeest 

18 nov  20.00 uur  Themakoor 

19 nov  19.00-20.00 uur secretariaat  

  20.30 uur  St. Jozefkoor     

20 nov  9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

  19.30 uur  evaluatie Mariakapellendag     

25 nov  20.00 uur  themakoor 

26 nov  19.00-20.00 uur secretariaat 

20.30 uur  St. Jozefkoor 

27 nov  09.30-11.30 uur secretariaat 

29 nov  19.00 uur  pastoraatgroep 

   

Soos 

Op woensdag 20 november is er een soosmiddag 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 deelnemen 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. 

 

Zondag 27 Oktober zijn gedoopt: 

 

Bas 

Zoontje van: Rene en Ellen 

Vollenbroek 

Broertje van: Pim en Guus 

Jonne 

Dochtertje van: Daan en Hilde Bruns 

Guus 

Zoontje van: Marc en Annemiek van 

Deth 

Broertje van: Mees en Fiep 

 

Open je oogjes 

Bewonder, aanschouw 

Geniet, voel je vrij 

maak plezier en vertrouw 

De wereld is groot 

Mooi en bijzonder 

Dus geniet maar  

Ontdek, 

Aanschouw en bewonder 
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Uitnodiging voor Adventsvieringen  

Op de vier zondagen van de Advent (1, 8, 15, 22 december)  

zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in 

Noord Deurningen.  

In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema's voor op het  

geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de  

Schrift, zingend, biddend en overwegend.  

Ook een beeld-meditatie maakt er deel van uit.  

Om in de adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ 

aan het begin van elke viering twee adventsliederen.  

Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom. De vieringen 

beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.  

 

Zusters Franciscanessen  

Gravenallee 30  

7591 PE Denekamp 

Oogst en Dankwerkgroep bedankt alle vrijwilligers en sponsoren. 

 

De Oogst en Dankwerkgroep kan dit jaar dan ook weer met volle lof 

terug kijken op een zeer geslaagd Oogst en Dankfeest. 

Alles is dan ook weer opgeruimd door de vrijwilligers en teruggebracht  

naar de geweldige sponsoren.  

Daarom willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun goede 

inzet, zowel met het opbouwen als met het opruimen.  

Om dit allemaal te kunnen realiseren willen wij alle sponsoren heel hartelijk 

bedanken. Zij zorgen elk jaar weer voor materialen, goederen, bloemen, 

groenten, fruit en brood, en de vele spullen die we in bruikleen hadden. 

 

De Werkgroep Oogst en Dank. 

 

Lourdes Liefde Werk 2019 

Geachte parochianen van Noord Deurningen,  

in de maand november komen wij weer bij u langs voor een vrijwillige 

bijdrage van Lourdes Liefde Werk. 

Vorig jaar heeft het ons goed gedaan dat we een geweldig mooi bedrag 

hebben opgehaald.  
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We konden dan ook een geheel verzorgde Bedevaartreis weggeven, maar 

door omstandigheden is niemand naar Lourdes geweest in 2019. 

Wij hopen dan ook dat we dit jaar weer een mooi bedrag  

mogen ophalen, dan kunnen we 2 zieke personen geheel verzorgd naar 

Lourdes laten gaan in 2020.  

We hopen dat het een onvergetelijke bedevaartreis wordt voor deze mensen. 

 

Weet u iemand die ziek is, en die ook zo'n mooie bedevaartreis verdient, 

geef dan even de naam door aan Hermine Hulsbeek  of aan Lucy Wilbers. 

We hopen dan ook dat u dit jaar, 

LOURDES  LIEFDE  WERK   weer steunt. 

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 

 

De vrijwilligers van Lourdes Liefde Werk. 

Hermine Hulsbeek   Tel: 0541 352708 

Lucy Wilbers           Tel: 0541 352621. 

 

Kinderkerk                  

Hallo allemaal,                   

wij hebben tot onze grote spijt besloten om te 

stoppen met de kinderkerk. Dit vanwege het 

afnemende aantal kinderen die tijdens onze 

vieringen aanwezig waren. We willen iedereen 

bedanken voor jullie komst tijdens de 

afgelopen jaren.  

We hebben de vieringen altijd met veel plezier gedaan. 

Met vriendelijke groet, 

de werkgroep kinderkerk Noord Deurningen. 

Ellen Tijans, Annelies Bodde, Elles Lohuis en Annemarie Kamphuis  
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 Start ANWB AutoMaatje    

De Stichting Welzijn Tubbergen 

Dinkelland (SWTD) start vanaf 11 november a.s. met het vervoersproject 

AutoMaatje. 

Voor mensen die minder mobiel zijn en geen passend vervoer kunnen 

vinden voor bv. bezoek aan de dokter, kapper of boodschappen doen,  

is deze vervoersvoorziening een uitkomst. 

Neem 2 dagen van tevoren contact op via telefoonnummer 06-38681217. 

Voor een lange rit een week van tevoren aanvragen. 

Kosten voor een rit € 0,30 per kilometer. 

Meer informatie te verkrijgen via  automaatje@swtd.nl 

 

Kearls unne mekaar Vasse wint Ariëns Prijs voor Diaconie 

 

In het Titus Brandsma Huis te Deventer heeft de Utrechtse hulpbisschop 

mgr. Hoogenboom op zaterdag 12 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie 

(1.000 euro en een kunstwerk) uitgereikt aan ‘Kearls unne mekaar’ te 

Vasse. Dit initiatief won met 1.743 stemmen (27%) bovendien de 

PublieksPrijs (eveneens 1.000 euro en een kunstwerk). Kearls unne mekaar 

“is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen 

samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld, direct 

mensen ondersteunt en de mond roert in de kerk en in de wijk,” zo sprak 

mgr. Hoogenboom waarderend tijdens de prijsuitreiking.  

 

Kearls unne mekaar ontstond in 2016 omdat bleek dat er nagenoeg geen 

aanbod was voor mannen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 

hadden bereikt maar die, om welke reden dan ook, niet meer deel konden 

nemen aan het arbeidsproces. Deze ‘kearls’ komen tweewekelijks bij elkaar: 

de ene keer op een vaste locatie en de keer erop voor een activiteit 

buitenshuis.  

De tweede prijs, een kunstwerk en 750 euro, ging naar het fietsproject Low 

Budget Bikes Liemers. “Dit initiatief is op een indrukwekkende manier van 

onderop opgezet door enkele zeer betrokken mensen en […] praktiseert het 

mailto:automaatje@swtd.nl
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kringloopmodel als nieuwe vorm van diaconale economie,” zo citeerde mgr. 

Hoogenboom het juryrapport. “Het heeft een grote impact in de wijk […] en 

is volgens de jury spraakmakend in kerk en samenleving.” 

 

Tijdens deze zesde editie van de Ariëns Prijs voor Diaconie werd voor het 

eerst ook de Ideeën Prijs uitgereikt voor een plan voor een diaconaal 

initiatief dat nog geen praktijk is. Winnaar werd het idee vanuit de H. 

Pancratiusparochie (Tubbergen e.o.) voor een pr-bus: de bedoeling is om 

met een tweedehands busje gevuld met materialen en flyers van parochiële 

activiteiten rondritten te maken in de geloofsgemeenschappen van de 

parochie. Volgens de jury “is dit stevige plan […] een bijdrage aan pastorale 

zorg, diaconaal werk, caritas ondersteuning en de gemeenschapsvorming.” 

Ook aan de Ideeën Prijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000 plus een 

kunstwerk. 

Bij de uitreiking van de prijzen, waarbij ook een aantal genomineerde 

diaconale initiatieven werd gepresenteerd, waren zo’n 200 aanwezigen 

vanuit het hele bisdom. Van de winnaars werden bovendien korte video’s 

getoond, gemaakt door katholiekleven.nl (het multimediakanaal van de 

Nederlandse bisschoppen). 

 

De Ariëns Prijs voor Diaconie draagt de naam van Alphons Ariëns. In de 

vorige eeuw toonde deze priester van het Aartsbisdom Utrecht een grote 

betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. 

Deze kandidaat-zalige is ook nu nog een voorbeeld voor mensen die zich 

sterk maken voor hun medemensen. 
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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 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 
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 
Telefoon 06-30 14 55 12  website: www.caritaslumenchristi.nl  

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

Email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

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, ook in het geval van 

overlijden, 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 

Voor informatie over de kerkradio 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   fax: 0541-35 63 80 
email : secretariaat@lumenchristi.nl 
website : www.lumenchristi.nl 

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

