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       Jaargang 39 nr. 15 
 

  

 

Zaterdag 09 november 2019 t/m vrijdag 29 november 2019 
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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   

09-11-2019 t/m 29-11-2019 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 

      

Zondag 10 november   Woord- en Communieviering  

09.00 uur     Parochiële voorganger  

      Lectrice: Sonja Pahlplatz          

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

       

Trees Wassink-Bonnes  en overl. familie / Overl. ouders Schuurman-

Roelink en Yvonne Ten Dam-Schuurman / Tot zekere intentie en uit 

dankbaarheid.  

 

 

Zaterdag 16 november  Eucharistieviering 

18.00 uur    Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis  

      Lectrice: Agnes Scholte Lubberink  

      M.m.v. Themakoor 

 

 

Annie Scholten-Borghuis (jaarged.) en Gerard Scholten / Bennie Arens 

en overl. familie Arens-Fox. 

 

 

Zondag 24 november   Ceciliafeest 

09.00 uur    Voorganger: Pastor I. Schraven 

      Lectrice: Bernadette Hulsmeijers   

      M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

Pastor Demmers / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Ouders 

Koehorst-Bulter / Overl. familie Damhuis-Keujer / Bernard Teders en 

overl. familie / Bennie Arens (namens Dames- en Herenkoor) Jan 

Pikkemaat en overl. familie / Leden en overl. leden Dames- en 

Herenkoor.  
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Acolieten 

Zaterdag 16 november  18.00 uur 

Zaterdag 30 november  18.00 uur 

 

Actie Kerkbalans 2019 

Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie 

Kerkbalans 2019. Tot en met september van dit jaar hebben wij een 

bedrag van € 19.000,00 mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke 

dank! 

Uw bijdrage maakt het mede mogelijk binnen de locatie onze 

activiteiten én het kerkgebouw in stand te houden. En daarmee ook de 

leefbaarheid in onze dorpskern verder te ontwikkelen en te behouden, 

in samenwerking met de Buurtschapsraad. Denk bijvoorbeeld aan het 

Dorpsontbijt in juni van dit jaar naar aanleiding van 200 jaar kerk in 

Lattrop-Breklenkamp, dat een enorm succes was. De Dorpsbieb is ook 

een prachtig initiatief gebleken. Daarnaast zijn er nieuwe 

ontwikkelingen rondom de dorpskern waarbij de locatiekerk wordt 

betrokken. Wij zullen het uiteindelijk samen moeten doen en daar is 

geld voor nodig. 

Ons streven voor 2019 is, zoals u in onze actiebrief hebt kunnen lezen, 

opnieuw op een bijdrage van minimaal € 22.000,00 uit te komen. 

Wij nodigen u uit: mocht u nog niet hebben bijgedragen maar dat nog 

wel willen doen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op 

bankrekeningnummer (IBAN) NL18 RABO 0127203494 t.n.v. H.H. 

Simon & Judas Lattrop, o.v.v. ‘Kerkbalans 2019’ en uw adres. 

Locatieraad Lattrop 

 

Intocht Sinterklaas zondag 24 november  

Op zondag 24 november is het weer zover. Sinterklaas en de Pieten 

komen in Lattrop-Breklenkamp. Wij verwachten Sinterklaas rond 11.00 

uur bij Erfgoed Bossem. Na een welkomstwoordje van Sinterklaas 

worden de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. 

Het bezoek van sinterklaas wordt afgesloten met een pietendisco.  

Om 13.00 uur is het bezoek afgelopen. 
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Aan alle inwoners van Lattrop en Breklenkamp 

Ook dit jaar worden er weer kruisjasavonden georganiseerd voor alle 

inwoners van Lattrop en Breklenkamp. Er wordt gekaart om mooie 

vlees prijzen. Deze avonden staan vooral in het teken van de 

gezelligheid net als de voorgaande jaren. De avonden beginnen om 

20.00 uur in de kantine van Bert en Agnes Molendijk. De volgende data 

zijn voorlopig vastgesteld op dinsdag 12 november, 26 november en 10 

december a.s. Iedereen is dus van harte welkom! 

 

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 
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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 

 

Uitnodiging voor Adventsvieringen 

Op de 4 zondagen van de Advent ( 1, 8, 15 en 22 december 2019) zijn  

er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen te 

Denekamp. 

 

In de Adventstijd bereiden wij 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 2 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 
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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 

 

Om te onthouden 

 

Dinsdag 05 november 19.00 uur  Vergadering Pastoraatsgroep 

Dinsdag 12 november 20.00 uur  Kruisjasavond Molendijk 

Woensdag 13 november 11.45 uur  Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 19 november 14.00 uur  ’Gezelligheid kent geen tijd’ 

        in de Parabool 

Zondag 24 november 11.00 uur  Intocht Sinterklaas 

Zaterdag 30 november    Ophalen oud papier 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 16 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 30 november 2019 t/m vrijdag 20 december 2019. 

Inlevering kopij: vóór donderdag 21 november 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 28 november / vrijdag 29 november 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis 

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

