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Goede God, 

Vader van ons allemaal 

wij leven in U en door U 

laat ons in vrede leven.  

Geef dat wij in de ander U zien 

zodat wij Uw gebod tot naastenliefde  

handen en voeten kunnen geven. 

Amen.  
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LITURGISCHE KALENDER 
 

Tweeëndertigste zondag door het jaar St. Maarten 

Tweede collecte is voor de Caritas  

zondag   10.30 uur: Gezinsviering, pr.  

10 nov.    Th. Munsterhuis (jeugdkoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

12 nov.   pr. B. Schrijver 
 

Drieëndertigste zondag door het jaar 

zaterdag  14.00 uur: Huwelijksviering van  

16 nov.   Astrid Heerink en  

   Kristian Evans 

zondag 10.30 uur: Themaviering,   

17 nov.  pr. Th. Munsterhuis  

  (Vivace) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

19 nov.    pr. B. Schrijver 
 

Vierendertigste zondag door het jaar Hoogfeest van Christus Koning  

  Ceciliafeest 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

24 nov.   (St. Nicolaaskoor zingt ‘Missa in Honorem  

  Sanctae Familiae’ van H. Dissel) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

26 nov.       

 
PAROCHIELE KRONIEK 
 

Overleden: 17 okt.  Aloys Goossens, 74 jaar, Geert v. Woustraat 11   

   2 nov. Truus Groener-Frielinck, 93 jaar, Lattropperstraat 61 

 

Agenda en vergaderingen  

dinsdag 12 nov. 19.00 uur: Kerkbestuur 

donderdag 14 nov. 13.30 uur: Diaconaal Beraad  

   20.00 uur: Doopvoorbereiding 

vrijdag  15 nov. 14.00 uur: Uitvaartvoorgangers 

maandag 18 nov. 10.30 uur: Werkgroep Nabestaanden 

woensdag 20 nov. 20.00 uur: Pastoraatgroep  

dinsdag 26 nov. 14.00 uur: Diaconaal Beraad 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=sint+maarten&hl=nl&biw=1031&bih=525&gbv=2&tbm=isch&tbnid=6lAZf9_WeuRXHM:&imgrefurl=http://www.kleurplaten.paintingfun.nl/Sintmaarten/sintmaartenkleurplaat1.htm&docid=yG9tnFhLE-_vVM&imgurl=http://www.kleurplaten.paintingfun.nl/Sintmaarten/1.JPG&w=707&h=542&ei=PImxToCnFsfpOcOmmZEC&zoom=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2t_x6b7lAhUFyKQKHTGGD7YQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.feest-plaatjes.nl/leuke-trouwtekst-plaatjes.html&psig=AOvVaw3RrP7OaA1pVdYLYV53vIKd&ust=1572347661626573&psig=AOvVaw3RrP7OaA1pVdYLYV53vIKd&ust=1572347661626573
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Uitnodiging   Samen Delen 

Op zondag 10 november om 10.30 uur is er een  

gezinsviering ter ere van St. Maarten.  

St. Maarten was een goede man. Hij probeerde alles 

wat hij zelf had, met iedereen te delen om daar anderen blij  

te maken. Kom je ook met je lampion en met je ouders,  

broertjes en zusjes, want bij goed weer is er buiten een  

lampionnenoptocht met een kleine traktatie.      

Werkgroep Gezinsviering 

 

 

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: 
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“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 
 

 

 
 

 

 

 

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT 

‘Help, ik ben mantelzorger!’ 

Het zijn gevoelens waar veel 

mantelzorgers mee worstelen:  

’ik heb beloofd te zorgen voor de 

ander, maar kan ik dat eigenlijk 

wel waarmaken?’ ’Hoe kan ik er 

voor waken dat ik niet afknap?’ 

‘Hoe kan ik de ander liefhebben 

als mijzelf?’  

Deze en andere vragen zijn voor 

mantelzorgers urgent en actueel.  

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij 

dat wat mooi is aan mantelzorg. Aan de hand van 7 typische mantelzorg 

thema’s gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oud-huisarts in 

Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met pastor 

Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze 

complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat 

zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol 

en mooi. Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en 

de hulpbehoevende nog ‘brood om van te leven’ is.  

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann. 

Op donderdag 21 november om 20.00 uur in de kapel aan de Oostwal 24 in   

Ootmarsum, de kosten bedragen € 7,50. Aanmelden:  0541-353551 tussen 

09.00-11.30 uur bereikbaar, of mail naar: secretariaat@lumenchristi.nl   

 

En wie vraagt 

de mantelzorger  

hoe het  

met hem gaat? 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.30 uur  

tel. : 0541-353551 

email : secretariaat@lumenchristi.nl  website: www.lumenchristi.nl 

 

 

WILT U INLICHTINGEN OVER: 

 

Doopdata  351332. 

 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie 

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,  353551 

 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn en 

de H. Communie, vanuit een Eucharistieviering of anderszins, thuis wensen te 

ontvangen kunnen contact opnemen met de administratie  

 351332. 

 

Ziekenbezoekgroep 

In onze parochie 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  351332.  

 

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  351332. 

U kunt het ook melden bij het secretariaat van Lumen Christi  353551. 

Beide secretariaten zijn elke werkdag tussen 09.00-11.30 uur bereikbaar. 

(de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
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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. 353551). 

 

Bij overlijden 

Bij overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

Parochiële Caritas Instelling - Oost Nederland PCI Helpt 

Tel. 06-34361691; website: www.caritaslumenchristi.nl 

email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl  

 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk; 06-12925413  

(bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur)  

 

 

 
PASTORESTEAM:    
  

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53163563 – email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  

Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen,  

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I. Schraven, pastoraal werker  

Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal 

tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl 
  

J.M. van den Bosch-van Os, pastoraal werker 

Rachmaninofstraat 18,  7558 DN Hengelo  

Tel: 06-13646717 - e-mail: 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 
 

 

 
  

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.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
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Uit het gastenboek. 

In dit boek, dat achter in de koepelkerk ligt bij de  

glazen schuifdeur, kunnen bezoekers aan onze kerk  

hun mening en indrukken over de St. Nicolaas kwijt. 

Hieruit zullen wij zo af en toe aansprekende teksten  

citeren. 

Voor alle vrijwilligers van deze kerk een  

Compliment 

’t ziet er hier altijd verzorgd uit.  N.N. 
 

Wijsheid weegt zwaarder dan ieder rijkdom. 
 

 

Het aanvragen van intenties 

De administratie is voor het aanvragen van intenties alléén op de dinsdag 

geopend tussen 09.30-11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus 

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30 - 11.30 

uur bellen met de administratie 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie. 
 

  

INTENTIES  

zondag 10 nov. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Oude Hasssink-

Kamphuis; Bennie Tiehuis; Rie van Marwijk-Ammerlaan; Sarkis Demirci en 

Herman Ruël. Verder voor: Aloys Goossens; Truus Groener-Frielinck; fam. 

van Marwijk; Henk van der Vechte en overl. fam.; echtpaar Steunebrink-

Rolink; echtpaar Hemme-Gortemaker; Jos Oude Griep; echtpaar Schellings-

Veldhuis; Diny Heuvels en fam.; ouders Bloemen-Heuvels; Theo Post; Ben 

Overmars; vader en moeder Derkman-Remerink; Bets en Marie Brookhuis-

Kooiker; Marietje Koekkoek-Veldkamp; ouders Groener-Bolscher en Jan; 

Truus Blokhuis-Groener en fam.; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; ouders 

Wolbert-Beuvink; ouders Schulte-Scholten; fam. Keizer-Bartels; Dea en 

Milka Muliana; Maria Gouw-Oey; Jopie Gunawan; intentie uit dankbaarheid;. 
 

dinsdag 12 nov. 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink; Bertus Nijhuis; Henk  

van der Vechte en overleden fam. 
 

zondag 17 nov. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Toon Nijhuis. Verder 

voor: echtpaar Hemme-Gortemaker; Jan Stavleu; Theo Post; Herman en Jo 

Benneker-Veelders; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; ouders Groener-

Bolscher en Jan; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; Herman Spekhorst; Jos 

Oude Griep; ouders Derkman-Remerink; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; 

Marie Ophuis; ouders Groener-Beernink en fam.; Kevin Smeele; echtpaar 
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Steunebrink-Rolink; Mientje Blokhuis-Oude Griep;  

overl. leden van het collectantencollege. 
 

dinsdag 19 nov. 09.00 uur: Jan Sauer;  

fam. Nijhuis-Tasche; ouders Schlepers en Theo. 
 

zondag 24 nov. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis 

van Sientje Tijhuis-Kamphuis. Verder voor:  

fam. Oude Elferink-Herens; Siny Kooiker-Kokkeler; Hetty Ottenhof; echtpaar 

Hemme-Gortemaker; Theo Post; Gerard Roelink en fam.; Willemien Aalbers-

Hekke; Johan en Marietje Spekhorst; ouders Tijhuis-Nijmeijer; Bets en Marie 

Brookhuis-Kooiker; Toon Nijhuis; Gerard en Betsy Olde Dubbelink-Brouwer; 

Annelies Veldscholten-Benneker; Willy Kienhuis; Jos Oude Griep; Truus 

Blokhuis-Groener en fam.; Gerrit Rikhof; Toos en Gerrit Keur; ouders 

Dierselhuis-Smellink en Dries; Annie van Bentem-Wissink; ouders Derkman-

Remerink; ouders Tijhuis-Kamphuis; echtpaar Steunebrink-Rolink; Frans 

Luft; ouders v/der Vegt-Reimink.  
 

dinsdag 26 nov. 09.00 uur:  fam. Oude Elferink-Herens; Johan en Sientje 

Tijhuis en Jos. 

 
 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 
 

 0541-351332  

Openingstijden van de administratie 

maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Email: denekamp@lumenchristi.nl 

Bank: NL90 RABO 0140.7534.86 

NL80 RABO 0110.7052.97 (voor de kerkbijdrage) 
 

Voor intenties alléén op dinsdagmorgen van 9.30-11.30 uur 
 

    Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 21 november 

 

 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

