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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  
Kerkplein 3    0541 - 29 29 91 
maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,  
van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 
Bankrekening:  NL56 RABO 0140 1005 12 
 

Parochie Lumen Christi.  
 

 

 

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
Adres: Kerkplein 3  7631 EV Ootmarsum 
Taak: beheer gebouwen en financiën. 
Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78 
e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl 

 

De pastoraatsgroep   
Coördinatie pastorale activiteiten. 
Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter,  
tel. 0541 – 292 114    e-mail: oudeelberink@msn.com 

 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380 
Bennie Sanders: 06 – 5395 5122 
Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956 
Jan Veldboer:  0541 – 291 954  

 

Caritas: 
Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 
Telefoon 06 – 3014 5512 
Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 
Website: www.caritaslumenchristi.nl   
Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk:  06 – 1292 5413 
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)   

mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:oudeelberink@msn.com
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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Pastoraal team  
 
Th.H.P. Munsterhuis  
Van der Heijdenstraat 1 
7591 VL Denekamp 
tel.: 06 - 5316 3563   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 
J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen 
tel.: 06 - 5764 5245   e-mail: j.kerkhofjonkman@lumen-
christi.nl 
 
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 
tel: 06 - 2292 4657   e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 
 
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster 
Rachmaninofstraat 18, 7558 DN Hengelo 
tel: 06 – 1364 6717   e-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 
 
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 
Hofkamp 231 
7582 GS Losser 
Tel: 06 - 3095 8689   e-mail: lans.telintelo@lumenchristi.nl 
 

Voor misintenties:  
Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 0541 – 292 991  
e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl      
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 17 (voor de periode van 21 december 2019 
tot 17 januari 2020) kunt u inleveren: uiterlijk op maandag 9 december 
2019 tot 18.00 uur op het secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,  
  0541 – 292 991 of per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 
 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
mailto:reaksteulke@outlook.com
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:  
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur,  
tel.: 0541 – 353 551  -  fax: 0541-356 380 
e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl     website: www.lumenchristi.nl 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij ne-
men dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 
  
Bezoek pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-
gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 
bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen 
Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel thuis als 
in het ziekenhuis. 
  
Ziekenzalving – ziekenzegening 
Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact opne-
men met het secretariaat van 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 - 5794 
0901. Dit nummer 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 i.v.m. de voor-
bereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het 
secretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  
 
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 - 5794 0901  (niet voor uitvaarten!). 
 
Dopen: Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich 
dan aan bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

 
 

ededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep  
 
 

Viering op zaterdag 30 november 2019. 
Zoals u weet is er elke 2e zaterdag van de maand een viering om 18.00u in 
onze kerk. 
Wij maken u er op attent dat er echter ook op zaterdag 30 november een 
woord- en communieviering plaats vindt. Elders kunt u lezen dat op zon-
dag 1 december de opening van  ‘Het jaar van de Eucharistie’ plaatsvindt 
met een gezamenlijke viering in Denekamp. 
Omdat niet ieder in de gelegenheid is om naar deze plechtige Eucharistie-
viering te gaan, wordt de mogelijkheid geboden om in eigen kerk een 
woord- en communieviering te volgen op zaterdag 30 november om 
18.00u. Voorganger is Clemens Loves en het Herenkoor zal de zang ver-
zorgen.  

------------------------------ 
 
Uitreiken  Gregoriuspenning aan  
Clemens Loves en Lidy Jansen – Rosmuller 
Zowel Clemens Loves als Lidy Jansen hebben zich gedurende meer dan 50 
jaar ingezet voor het Dameskoor Stem en Klank. 
Clemens was voordat hij naar Ootmarsum kwam al in Borne actief en Lidy 
in Wehl in de Achterhoek. Terwijl Lidy al die jaren gezongen heeft was 
Clemens actief als dirigent.  
“Je moet het wel willen en kunnen om gedurende 50 jaar gemotiveerd te 
zijn en te blijven. Telkens moet er weer iets nieuws worden ingestudeerd, 
moet er geoefend en opnieuw gerepeteerd worden, ook als het moeilijke 
kost is. En niet te vergeten al die keren dat er daadwerkelijk gezongen 
moet worden, niet alleen in Ootmarsum tijdens vieringen, avondwaken, 
begrafenissen, huwelijksvieringen, ja noem maar op, maar ook werd er 
gezongen in Denekamp en Oldenzaal. 
Soms wordt er plotsklaps een beroep op het koor gedaan en ook dan 

M 
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geeft men zonder moeite acte de présance. Het is een geweldige presta-
tie als je je gedurende 50 jaar volledig inzet. 
Het bestuur van het Dameskoor heeft jullie daarom bij de Nederlandse 
Sint Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht voorgedragen voor 
een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied.”  
Pastoor Munsterhuis spelde de aan hen toegekende eremedaille in goud 
en de overhandigde de daarbij behorende oorkonde.  
Vanuit de pastoraatsgroep en locatieraad waren er bloemen voor de jubi-
larissen en werden zij hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Misintenties Kerstmis 
Verzoeken voor de misintenties voor Kerstmis en Nieuwjaar, die tevens 
geplaatst worden in ’t Preaksteulke,  kunt u inleveren bij  
het Secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum, tel. 0541 – 292 991  
e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl 
uiterlijk op maandag 9 december 2019 tot 18.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 
Fien Lohuis – Busscher op de leeftijd van 84 jaar 
Ben Stroot op de leeftijd van 86 jaar 
Jan Luttikhuis op de leeftijd van 71 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 ko-
mende kerstfeest. Dat is soms nog wel eens moeilijk. Als ik om me heen 

mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
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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 moei-
lijke tijd kan zijn voor hen die, om welke reden dan ook, aan huis gebon-
den 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 geschiede-
nis 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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 schen-
ken; 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 “. 
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- Permanente tentoonstelling over de Eucharistie in de Oude Kerk te Dene-
kamp. 

- 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 Eucharis-
tie m.m.v. pastoraal team, en gelegenheidskoor, samengesteld uit alle ko-
ren van de parochie Lumen Christi. 
Met dit gevarieerd programma willen we de  Eucharistie onder de aan-
dacht brengen en hopen dat velen  de Eucharistie mogen ervaren als 
kloppend hart van ons geloofsleven. 
Namens het pastoresteam, 
Pastoor Theo H.P.  Munsterhuis 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
GEZOCHT: vrijwilliger voor de werkgroep gezinsviering / kinderkerk 
Voor de werkgroep gezinsviering en kinderkerk zijn 
we op zoek naar iemand  die onze werkgroep zou 
willen versterken. De werkzaamheden zijn onder an-
dere; het bedenken,-samenstellen,- uitwerken,-ty-
pen,-lay-outen van een liturgieboekje geïnspireerd 
op een bepaald thema/ Bijbeltekst en het contact 
hierover met pastores en dirigent van het kinder-
koor. Het verzorgen van de PR, schrijven van artike-
len en de aankondiging van de gezinsvieringen. Het uitwerken en laten 
drukken van de kerkboekjes. Het vormgeven en bedenken van een kin-
derkerk-viering en het regelen van alle benodigdheden daarvoor. Dit alles 
om kinderen met als doel de kinderen te vertellen over Jezus en ze ver-
trouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel en daarbij contact te heb-
ben tussen gezinnen, ouders en kinderen die hun kind graag gelovig wil-
len opvoeden. 
We hopen in jou een actieve en handige aanvulling te vinden die goed in 
ons team past.  
Mocht je interesse hebben en  wat meer willen weten dan mag je bellen 
met contactpersoon werkgroep Olga ter Haar (tel: 0541-297652)  
----------------------------------------------------------------------------------------------   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pkn-grootegastsebaldeburen.nl%2Findex.php%2Fonze-gemeente&psig=AOvVaw3KP7ZVpgSBOO5nvheqLNBh&ust=1573909462794115
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ADVENT gezinsviering -Zondag 8 december 9.00 uur 

 

GOED NIEUWS 
‘Goed nieuws’ is het thema van de viering van de  
2e advent. We vieren op 8 december om 9.00 uur  
samen met pastor Schraven in een gezinsviering de 
tweede advent. De tweede kaars mag branden… 
 

We horen het wonderlijke verhaal van een 
eenvoudig meisje dat in Nazareth woont. Ze 
krijgt onverwachts bezoek van een engel. De 
engel brengt Maria: GOED NIEUWS…… Ben 
jij ook zo benieuwd hoe het verhaal verder 
gaat? Wat de engel haar vertelt mag je ko-
men horen in de gezinsviering.  Neem je 
papa, mama, oma, opa mee? Iedereen is 
welkom. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

de werkgroep gezinsviering/kinderkerk 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

noteer alvast  
in de agenda:  
 

GEZINSVIERING KERST 
 
24 december  
17.00 uur  
 
voorganger: Pastor José van den Bosch 
m.m.v. kinderkoor o.l.v. Karel Tijhuis 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fleepark.info%2Fguardian-angel-coloring-pages%2Ffree-angel-coloring-pages-pictures-for-adults-guardian-ang%2F&psig=AOvVaw1-k7w11CMi7wN32sQyi0E8&ust=1573906869027123
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Mededeling Kerkbijdrage 2019 
Wanneer u dit parochieblaadje leest zijn we al weer bijna aan een jaar 
met nog slechts een maand te gaan. 
Wellicht hebt u aan het begin van dit jaar ook een bedrag toegezegd aan 
kerkbijdrage en misschien is het aan uw aandacht ontgaan en hebben wij 
uw bijdrage 2019 nog niet ontvangen. 
Mogen wij u vragen om uw toegezegde bedrag alsnog over te boeken op 
onze bankrekening bij de Rabobank Twente Oost, bankrekeningnummer 
NL50RABO0140198687. Ten name van Lumen Christi Ootmarsum onder 
vermelding van kerkbijdrage 2019. 
Voor uw medewerking zeggen wij u dan ook hartelijke dank. 
Werkgroep Administratie Kerkbijdragen 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Collectes 
De opbrengst collectes eigen kerk in oktober bedroeg € 1.075,- 
De penningmeester 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Adventsactie 2019 
Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering 
veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom 
steunt de Adventsactie projecten die zich richten op hulp aan deze kwets-
bare groepen. Dit jaar zijn dat (aanstaande) moeders en jonge kinderen in 
vier verschillende landen: El Salvador, Somalië, Peru en Niger. Veel inwo-
ners van deze landen hebben te maken met werkloosheid, bestaansonze-
kerheid, armoede en gebrek aan voedsel.  
Vaak ontbreken goede gezondheids- en geboortezorg. Dit leidt onder 
meer tot moeder- en babysterfte op grote schaal. Ook lijden veel jonge 
kinderen aan ondervoeding, waardoor ze een ontwikkelingsachterstand 
oplopen. 
In dit Preaksteulke zal een adventszakje bijgevoegd zijn, waar u uw bij-
drage in kunt doen. 
In de adventstijd staat er achter in de kerk een daarvoor bestemde bus, 
waar u deze kunt deponeren of buiten de kerkdiensten in de brievenbus 
van de pastorie.  Bij voorbaat dank. 
M.O.V. Ootmarsum 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 uit-
straalde 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 Pro-
testantse Kerken uitgenodigd dit licht mee te nemen naar hun gemeen-
schappen en kerken, waar het de week erop zal worden binnengedragen 
tijdens de weekendviering. Tijdens deze viering worden de gelovigen uit-
genodigd om met hun zelf meegebrachte lantaarns dit licht mee te ne-
men naar huis, zodat er binnen Lumen Christi een keten van licht ont-
staat.  
 
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 
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----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Weihnachts - Oratorium -  Johann Sebastian  Bach 
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 
Solisten:  
Claudia Patacca (sopraan), Eline Harbers (alt), Ka Foon Fran Ng (tenor) en 
Sinan Vural (bas). 
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 
Toegangskaarten € 25,00 bij de leden TCOV,  Schouwburg Hengelo en 
O.L.V. Kerk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  

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 voorberei-
ding 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 tij-
dens de gezinsviering.  
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Agenda Huis van Spiritualiteit 
www.parochielumenchristi.nl/pro-
ject/huis-van-spiritualiteit 
 

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 Dene-
kamp. 
 

In de Adventstijd bereiden we ons met vier the-
ma's voor op het geboortefeest van Jezus Chris-
tus.  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 wel-
kom. De vieringen beginnen om 16.30 
uur en duren ongeveer een half uur. 
 
 

Waar:  Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30 
 7591 PE Denekamp, in de kloosterkapel 
Wanneer: zondag 1 december om 16.30 uur 
 zondag 1 december om 16.30 uur 
 zondag 1 december om 16.30 uur 
 zondag 1 december om 16.30 uur 
 

 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/huis-van-spiritualiteit
http://www.parochielumenchristi.nl/project/huis-van-spiritualiteit
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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 Hei-
ligen” van onze tijd. Het jaarthema “Brood om te de-
len, brood om te leven” zal in de teksten doorklin-
ken. 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: zie onder. 
 

Opgavedeelname activiteiten verplicht:  
secretariaat@lumenchristi.nl of bellen naar 
0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur) 
 

 
 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
30 november tot 6 december 2019 - Liturgische vieringen 

 
Zaterdag 30 november om 18.00u   
Woord-en communieviering.  
Voorganger Clemens Loves, m.m.v. het Herenkoor. 
 
ZONDAG  1  DECEMBER  OM 10.00 UUR IS ER IN DE H.  NICOLAAS 
KERK TE DENEKAMP: 
EEN GEZAMENLIJKE VIERING VAN ALLE PAROCHIES LUMEN CHRISTI  
T.G.V. HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE. 
VOORGANGER:  PASTOOR T. MUNSTERHUIS 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ootmarsum-dinkelland.nl/wat-doen/natuur/9436-Natuurgebied-De-Bergvennen/&psig=AOvVaw3l2e890GOXJlaWf7lFK7sf&ust=1573551182091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdno7t4eUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Donderdag 5 december om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 
Woord- en Communieviering 
 
Vrijdag 6 december 1e vrijdag om 9.30 uur 
Woord- en Communieviering  m.m.v. Het Koor Stem en Klank 
Voorganger:  Pastoraal werkster  J. van den Bosch 
 
 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
7 tot 13 december 2019 - Liturgische vieringen 

 
Zondag 8 december 2e zondag van de ADVENT om 9.00 uur 
GEZINSVIERING / WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
MET ALS THEMA “ADVENT” M.M.V. HET KINDERKOOR 
VOORGANGER: PASTORAAL WERKSTER I SCHRAVEN 
 
COLLECTE:  Er is dit weekend 1 collecte. 
Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze eigen 
Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 
 
Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een kop 
koffie of thee in de Pastorie. 
 
Donderdag 12 december om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 
Woord- en Communieviering 
 
 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
14 tot 20 december 2019 - Liturgische vieringen 

 
Zaterdag 14 december 3e week van de ADVENT om 18.00 uur 
Viering in Woord- en Gebed   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 
Parochieel voorganger:  C. Loves 
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Zondag 15 december  
3e week van de ADVENT om 9.00 uur 
Eucharistieviering  /  Boeteviering  m.m.v. Het Herenkoor 
Voorganger:  Pastoor Th. Munsterhuis 
 
COLLECTE: Er is dit weekend  1 collecte. 
Hierin wordt uw gave gevraagd voor het werk in onze ei-
gen  
Geloofsgemeenschap en wordt van harte bij U aanbevolen. 
 
Woensdag 18 december om 14.30 uur 
Eucharistie- / Kerstviering  KBO   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 
Voorganger:  Pastoor Th. Munsterhuis 
 
Donderdag 19 december om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 
Eucharistieviering 

 
Donderdag 19 december om 19.00 uur 
Woord- en Communieviering / Kerstviering    KVG en Vrouwen van Buiten, 
m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 
Parochieel voorganger: C. Bolscher – van Duinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:  TEL.:  06 – 57 94 09 01 
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 
 
WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 22  
 
 

 


