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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 

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 

 
 

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   

30-11-2019 t/m 20-12-2019 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 30 november  Woord- en Communieviering  

18.00 uur     Voorganger: Harry Smienk 

      Lectrice: Christine Scholte Lubberink  

        M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

       

Gerrit en Riek Hek-Hofste / Cily Northausen-Hek / Frans Kamphuis 

(jaarged.) en Bernard Kamphuis / Familie Niehof-Berning / Bernhard 

Haamberg (jaarged.) en Marie Haamberg-Fox en Herman / Overl. 

familie Damhuis-Keujer / Gerard Hulsmeijers en Sieny Huisken-

Flinkers / Gerard en Riky Hulsmeijers-van Langen / Bennie Muntel en 

ouders Muntel-Hulsmeijers / Gerard Warmes (namens de noabers) / 

Bennie Arens (namens de noabers) / Bennie Niehoff en overl. familie / 

Leis Haamberg-Ruel (jaarged.) en Hannes Haamberg / Uit 

dankbaarheid en ouders Koekkoek-Eppink / Ouders Wassink-Bodde en 

tot zekere intentie / Marietje Muntel-Olde Dubbelink en tot zekere 

intentie / Hennie Damhuis en Gerrit Grondman / Pater Jan Meijners / 

Gerrit Busscher en overl. familie Busscher-Rerink. 

 

 

Vrijdag 06 december    Ouderenviering 

09.30 uur    Voorganger: Pastor J. Kerkhof-Jonkman  

       

      Na deze viering is er een gezellige  

      morgen met een hapje en drankje tot 

      ongeveer 13.00 uur  

 

 

Bernhard Teders en overl. familie.  
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Zondag 08 december   Woord- en communieviering 

09.00 uur    & Boeteviering 

      Voorganger: Pastor J. Kerkhof-Jonkman 

      Lectrice: Ellen Niehoff     

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Ouders Peters-Groeneveld en 

Truus / Bennie Arens (namens Dames- en Herenkoor) / Pastor Jacobs / 

Pater Jan Meijners.  

 

 

Zaterdag 14 december  Kerstconcert 

18.00 uur    Voorganger: Pastor J. Kerkhof-Jonkman 

      Lectrice: Irma Huusken     

      M.m.v. Themakoor 

 

 

Acolieten 

Dinsdag 24 december  17.00 uur 2x 

Zaterdag 28 december  18.00 uur 

 

 

Nieuwe doopdata 

1 maart 2020 om 10.30 uur;  

voorbereiding 20 februari 2020 om 20.00 uur te Ootmarsum. 

13 juni 2020 om 16.30 uur; 

Voorbereiding 14 mei 2020 om 20.00 uur te Ootmarsum. 

 

 

Verhuisbericht 

Dhr. Bennie Pikkemaat is verhuisd naar: Huize Franciscus, 

Afd. Palet 72 te Ootmarsum. 

We wensen hem daar een fijn verblijf. 
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Geachte medeparochianen, 

Nu de brug over de gele beek 

gereed is starten we binnenkort 

met de nodige aanpassingen rond 

en aan ons strooiveld bij de 

Mariakapel. 

Naast een afscherming van het 

strooiveld van het wandelpad “ ’n 

Weel” zal ook het binnengedeelte 

van het strooiveld onderhanden 

genomen worden. Er komen 

enkele nieuwe wandelpaden vanaf de kapel in de richting van het 

monument en ook zal het veldje worden verfraaid met de aanplant van 

wat grotere bomen. 

 

De sparrenbomen langs de beekzijde zullen verwijderd worden, omdat 

ze er niet meer zo fraai uitzien en minder in het landschap passen. 

Achter het monument zal een stenen muurtje gemaakt worden, zodat de 

grote steen met de naamplaatjes wat beter uitkomt. Het geheel zal er 

daardoor strakker en mooier uit komen te zien. Maar voor het zover is 

zal er enig noodzakelijk grondwerk verricht moeten worden .Omdat op 

het strooiveld de as van meerdere dierbare medeparochianen is 

uitgestrooid, willen we u via het Kerk’nbleadke over deze plannen 

informeren. De direct betrokken families zijn al eerder over deze 

plannen op de hoogte gesteld.  

 

De as van de overledenen is hoofdzakelijk uitgestrooid op het op de 

tekening gearceerde gedeelte. Met de grond van dit gedeelte zullen we 

met gepaste piëteit omgaan. Er zal dan ook geen spade grond van het 

strooiveld verwijderd of verplaatst worden. Alle grond blijft op de plek; 

alleen zullen we, om de aansluiting met paden en perken goed te krijgen 

het geheel enigszins moeten egaliseren en opnieuw inzaaien. 
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Mocht u vragen hebben over deze geplande onderhoudswerkzaamheden 

dan kunt te allen tijde contact opnemen met de voorzitter van de 

Locatieraad H.H. Simon& Judas Lattrop (parochie Lumen Christi) 

Harry Smienk. Tel: 0541-229735. 

 

Kerstconcert Lattrop   

Op zaterdag 14 december om 18.00 uur zal het jaarlijkse Kerstconcert 

plaatsvinden. Dit wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor, het 

Themakoor en een gelegenheidskinderkoor van kinderen van de 

basisschool. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en de 

gelegenheid om kerststukjes, kniepertjes etc. te kopen.  

Wij hopen op een mooi Kerstconcert en nodigen u van harte uit.  

 

Tevens wijzen wij u op de gezinsviering op dinsdag 24 december 2019 

om 17.00 uur. Deze wordt verzorgd door het themakoor in samen-

werking met het kinderkoortje. Als er nog kinderen zijn die het leuk 

vinden om hieraan mee te doen dan kunnen ze zich aanmelden bij 

Engelien Pikkemaat 06 20637435. Je bent van harte welkom!  

 

Hubertusviering in Lattrop-Breklenkamp 

Zondag 4 november om 10.00 uur heeft  in de HH Simon en Judas kerk 

van Lattrop-Breklenkamp een HUBERTUSVIERING plaats gevonden.  

Het Thema van deze viering was: Zorg voor heel de schepping. Het 

was een bijzondere viering met een goed gevulde en mooi versierde 

kerk. Zelfs de honden waren aanwezig.   

Er was zelfs  gelegenheid om de honden te laten zegenen door Ingrid 

Schraven. De Jaghornbläsergruppe Hegewald  uit Nordhorn  heeft  er 

samen met het Themakoor  van Lattrop-Breklenkamp een bijzondere 

viering van gemaakt.                                                                                                

 

Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn met een kopje 

koffie en krentenwegge.  We willen iedereen die om welke reden dan 

ook heeft bijgedragen aan deze viering heel erg bedanken. Voor volgend 

jaar organiseren we de viering zeker weer 

Werkgroep Hubertusviering Lattrop-Breklenkamp 
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KERSTBOOMACTIE 2019 

Op zaterdag 7 december is er weer de jaarlijkse 

kerstboomactie. Dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er 

is een geheel nieuw concept bedacht voor het evenement. 

In de middag 15:30 uur, wordt er gestart met een 

kindermiddag. Alle kinderen uit Lattrop worden hiervoor 

uitgenodigd om te komen! Er worden broodjes gebakken 

op het vuur, glazen potjes worden versierd en er is een 

grandioze kerstbingo! Ook kun je met de Kerstman op de foto! Opa’s, 

oma’s, ooms en tantes zijn van harte welkom! De kerstbakjes welke de 

dag ervoor gemaakt zijn door jullie, kunnen dan ook voor €2,50 

meegenomen worden.  

 

In de avond gaan de voetjes van de vloer en heupen worden los gedraaid, 

tijdens de Grote Kerst Party Lattrop! Groot feest welke begint om 17:00 

uur en zal rond 21:00 uur afgelopen zijn.  

Om 19:00 uur zal de kerstboom weer per opbod verkocht worden.  

 

Dit jaar voor het eerst, is er ook een winactie! Diegene die zijn/haar tuin 

het mooist heeft versierd met kerstverlichting, wordt winnaar van een 

tegoedbon van erfgoed Bossem! De jury komt 6 december langs om te 

beoordelen. Dus haal die kerstverlichting maar te voorschijn en zorg dat 

jij helemaal in de ‘spotlights’ staat! 

Tot zaterdag 7 december allemaal!! 

 

 

Samen maken we Lattrop-Breklenkamp mooier 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor of over de 

Buurtschapsraad? Kom dan op 17 december tussen 19.00 en 20.00 uur 

naar de Parabool. Leden van de Buurtschapsraad zitten dan klaar om u 

te woord te staan.  
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Nieuws Ouderensoos Lattrop Breklenkamp 

Wij organiseren op woensdag 18 december a.s. een gezellige Kerstsoos 

bij Gasterij de Smid, aanvang 14.00 uur. Deze middag wordt verzorgd 

door een trio uit de regio. 

Alle senioren van 60 jaar en ouder worden hierbij van harte uitgenodigd. 

De onkosten voor deze middag zijn € 15,00 per persoon, inclusief koffie 

en koffietafel. Leden € 7,50 per persoon. 

Opgave is noodzakelijk, graag vòòr zaterdag 14 december a.s. bij S. 

Fox, tel. 221342 of S. Teders, tel. 229251. 

 

 

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 
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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 

 

 

 

In Lumen Christi opent haar lustrum met het Vredeslicht 

2020 bestaat onze parochie Lumen Christi 10 jaar, een gelegenheid die 

wij niet ongemerkt 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 geloofs-

gemeenschap en de Protestantse Kerken uitgenodigd dit licht mee te 

nemen naar hun gemeenschappen en kerken, waar het de week erop zal 

worden binnengedragen 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.  
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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) 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

 

Verspreiding vredeslicht binnen de geloofsgemeenschappen 

In het weekend van 21 en 22 december wordt het Vredeslicht 

binnengedragen tijdens de weekendvieringen. Met een door u zelf 

meegebrachte lantaarn kunt u dit vredeslicht meenemen naar huis en zo 

mogelijk verspreiden in uw omgeving.  Zo kan er binnen onze parochie 

een keten van licht ontstaan als voorbereiding op het naderend 

kerstfeest. We hopen dat u hieraan uw medewerking zult verlenen. In 

Beuningen zal het Vredeslicht verspreid worden op 24 december tijdens 

de gezinsviering.  

 

Jaar van de Eucharistie 

Beste mensen, 

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 
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schenken: hierbij het voorlopige programma: 

 

- Gezamenlijke openingsviering op de 1e zondag van de advent, 

zondag 1 december 2019  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 velen  de Eucharistie mogen ervaren 

als kloppend hart van ons geloofsleven. 

Namens het pastoresteam, 

Pastoor Theo H.P.  Munsterhuis 

 

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw 

De Bergvennen bij Lattrop 

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten 

uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema 

“Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. 

Dit keer wandelen we in “De Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de 

wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van 

Ootmarsum.  

Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.  
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Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, 

Frensdorferwerg, ter hoogte van de Bergvennenweg. Naar Ootmarsum 

maken de deelnemers gebruik van eigen vervoer.  

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd) 

Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: 

secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.  

 

 

 

Weihnachtsconcert 

Twentse Christelijke Oratorium Vereniging TCOV Hengelo verzorgt 

een concert op vrijdag 20 december 2019 in de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6 te Hengelo. Aanvang: 20:00 uur 

Weihnachts-Oratorium    Johann  Sebastian  Bach 

 

TCOV is opgericht in 1936, telt nu ongeveer 90 gepassioneerde leden 

en legt zich voornamelijk toe op uitvoeringen van oratoria met 

medewerking van professionele orkesten en solisten. 

 

Muzikale begeleiding: Het Nederlands Begeleidingsorkest 

 

Dit jaar viert het Nederlands Begeleidingsorkest zijn 25 jarig jubileum. 

Het orkest richt zich succesvol op het begeleiden van koren in 

Nederland. Het orkest heeft inmiddels vele keren uitvoeringen van 

TCOV verzorgd. 

 

Algehele leiding: Eric Kotterink 

Eric is vanaf 2019 de nieuwe, ambitieuze en gepassioneerde dirigent 

van TCOV. Toegangskaarten € 25,00 bij de leden TCOV,  Schouwburg 

Hengelo en O.L.V. Kerk 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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 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 
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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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Om te onthouden 

 

 

Zaterdag 30 november    Ophalen oud papier 

Zaterdag 7 december vanaf 15.30 uur Kerstboomactie 

Woensdag 11 december 11.45 uur  Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 17 december 14.00 uur  ’Gezelligheid kent geen tijd’ 

        in de Parabool 

Dinsdag 10 december 20.00 uur  Kruisjassen Molendijk 

Woensdag 11 december 11.45 uur  Open eettafel in de Parabool 

Zaterdag 14 december 18.00 uur  Kerstconcert  

Dinsdag 17 december 14.00 uur  ’Gezelligheid kent geen tijd’ 

        in de Parabool 

Dinsdag 17 december 19.00-20.00 uur Inloopavond Buurtschapsraad 

        in de Parabool 

Woensdag 18 december 14.00 uur  Kerstsoos bij Gasterij de Smid 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 17 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 21 december 2019 t/m vrijdag 10 januari 2020. 

Inlevering kopij: vóór donderdag 12 december 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 19 december / vrijdag 20 december 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis 
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