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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

35e jaargang nr. 16 

30 november t/m 6 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij komt, vrucht van God, door de schoot van een vrouw 

Hij zal hemel en aarde verbinden in een eeuwige verstrengeling van liefde 

Hij wordt geboren in de wieg van de mensheid en komt allen troosten die 

huilen. 

Hij wordt mens om God te zijn tussen de mensen 

Hij komt zijn levende lichaam ronddelen en zijn liefdesbloed vergieten 

Hij komt deze gekwelde aarde helen 

Hij zal op een kruis sterven en te ruste worden gelegd in een mensengraf 

Hij komt de dood dwarsen en de macht van het leven in het licht stellen 

Hij komt de Geest bezielen 

Houdt u dit voor mogelijk? 

Niets is onmogelijk voor God! 

 Albert Hari en Charles Singer 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 13 december 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 (liturgie) 

 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.A.P. 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. 35 49 80 E-mail: bjp.tijman@live.nl  

 Maria Schiphorst Tel. 29 64 36 E-mail: schiphorstmaria@gmail.com  

 

                                                                                                                              AC           
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 30 nov t/m 6 dec 2019  
                     
Zaterdag 19.30 uur Communieviering   
30 nov    M.m.v. St. Jozefkoor 
  

Ouders Niehoff-Engelbertink, Mien Olde 
Dubbelink, Annie Sijtsma-van Bentem, Eef 
Stevelink, Truus Veldscholten-Notkamp, 
Frans Pikkemaat, Mieni Sleiderink-Welhuis 
(van de buren),  Saskia van Landschoot. 
  

Zondag   1e Zondag van de Advent Geen viering 
1 dec 
 
Zondag 16.30 uur Adventsviering 
1  dec    in de kapel van de St. Nicolaasstichting 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering  
5 dec    t.i.v. de gezinnen    
    Daarna koffie drinken 
 
Collecte: Eurocollecte voor de eigen 

geloofsgemeenschap.  
 
Necrologie: 

Johannes Weernink  02 dec 1963 

Riny M.A. Hassink-Veldscholten 02 dec 2007 

Gerhardus Kamphuis  03 dec 1980 

Anna M Brands-Hesping 06 dec 1978 

Theodora  J. Schulte-Roelink       06 dec 1999 

Bas Veldscholten 06 dec 2013 
 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 7 t/m 13 dec 2019   
                   

Zaterdag         Geen viering 

7 dec    

 

Zondag      09.00 uur  2e Zondag van de Advent 
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8 dec    Communieviering 

    M.m.v. Themakoor 

     

Annelies Veldscholten-Blokhuis, Bernard 

Veldscholten, Johannes Johannink, Johan 

Meijer en overleden familie, familie Tijhuis en 

familie Haarhuis. 

 

Zondag 16.30 uur Adventsviering 

8 dec    in de kapel van de St. Nicolaasstichting 

    

Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 

12 dec                                     t.i.v. de gezinnen 

      

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie: 

Gezina S. Steenbeke-Tijman 07 dec 1999  

Ansje Wargers 08 dec 1970 

Alfons J. Jogems  09 dec 1982 

Johannes A. Bodde 10 dec 1992 

Albert Elst  11 dec 1968 

Antonius A. Grashof  12 dec 1965 

Gezina M. ten Brink-Morsink  12 dec 1967 

Johannes G. Berning  12 dec 1982 
 
 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES  14 t/m 20 dec 2019 
 
Zaterdag   19.30 uur Eucharistieviering Boeteviering 
14 dec    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis  

Ouders Brookhuis-Weernink, Annie Sijtsma-
van Bentem (van de Naobers), intenties 
aangedragen vanuit de Schotbrookkapel, 
Mieni Sleiderink-Welhuis (van de buren). 
 

Zaterdag 18.00 uur Doopviering van 
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14 dec    Noan ten Brink, Duuk Alink, 
    Lynn ter Duis en Brent Moorman 
 
Zondag   3e Zondag van de Advent 
15 dec    Geen viering 
 
Zondag 16.30 uur Adventsviering 
15 dec    in de kapel van de St. Nicolaasstichting 
 
Dinsdag          19.00 uur Gulden Mis K.V.G. 
17 dec    M.m.v. St. Jozefkoor 
Pastor T. Munsterhuis 
 
Donderdag 09.00 uur Eucharistieviering 
19 dec     t.i.v. de gezinnen 
 

Collecte: Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap 
 
Necrologie:   

Hendrikus A. Braakhuis     14 dec 2000 

Johannes H. Keizer 14 dec 2005 

Bernardus Kokkeler  19 dec 1971 

Peter Pierik  20 dec 1966 

Aleida M. Bekhuis-Masseling 20 dec 2016 

 

AGENDA 30 nov t/m 20 dec 2019 

2 dec  20.00 uur  themakoor 

  20.00 uur  kaarten collectanten 

3 dec  19.00-20.00 uur secretariaat 

  20.30 uur  St. Jozefkoor 

4 dec  09.30-10.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

5 dec  09.30 uur  koffie drinken 

9 dec  20.00 uur  themakoor 

10 dec  19.00-20.00 uur secretariaat  

  20.30 uur  St. Jozefkoor     

11 dec  9.30-11.30 uur secretariaat    

16 dec  20.00 uur  themakoor 

17 dec  19.00-20.00 uur secretariaat 

20.30 uur  St. Jozefkoor 
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18 dec  09.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

Soos 

Op woensdag 4 en 18 december is er een soosmiddag van  

14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom. 
 

Open eettafel december 2019 

Op vrijdag 6 en dinsdag 17 december 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. 
 
 

Lumen Christi opent haar lustrum met het Vredeslicht 

 

In 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 geloofsgemeenschap 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.  

 

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.  
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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 
 

 

 

 

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 

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 Lattrop zal dit verspreid worden tijdens de 

kerstzangavond en in Beuningen op 24 december tijdens de 

gezinsviering.  
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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 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  

 



 
9 

 

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.  

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.  

www.parochielumenchristi.nl 

Twentse Christelijke Oratorium Vereniging TCOV Hengelo verzorgt 

een concert op 

vrijdag 20 december 2019 in de Onze Lieve Vrouwe Kerk  

Onze Lieve Vrouwe straat 6 te Hengelo 

aanvang 20:00 uur 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.parochielumenchristi.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ootmarsum-dinkelland.nl%2Fwat-doen%2Fnatuur%2F9436-Natuurgebied-De-Bergvennen%2F&psig=AOvVaw3l2e890GOXJlaWf7lFK7sf&ust=1573551182091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdno7t4eUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Weihnachts - Oratorium           

 Johann  Sebastian  Bach 

 

Solisten: 

 Sopraan: Claudia Patacca      

      Alt: Eline Harbers 

       Tenor:  Ka Foon Fran Ng        

  Bas:  Sinan Vural 

                   

 

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 
 

 
 

Vanaf 5 september zijn Irene Lukens en Agnes Cornelissen, ook wel “De 

Malle Mutsen” weer iedere 2 weken op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 

uur in “De Mare” om gezellig creatief bezig te zijn. Kom rustig een keer 

kijken wat er allemaal gebeurt.  

Meteen ook een vraag: als jullie bij het opruimen stoffen, garen, knopen of 

kralen tegenkomen die je anders weg zou gooien, wij houden ons van harte 

aanbevolen.  

De volgende paar data zijn 28 november en 12 december. 

 

Tot ziens, Irene en Agnes 
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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 
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12     website: www.caritaslumenchristi.nl 

Email: l.ros@lumenchristi.nl of voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

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

 

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, 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/kerktelevisie 

Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie 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   

email :  secretariaat@lumenchristi.nl 

 website : www.lumenchristi.nl 

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