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Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  

Kerkplein 3    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 

mailadres: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

De pastoraatsgroep   

Coördinatie pastorale activiteiten. 

Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter, tel.292114   

e-mail: oudeelberink@msn.com 
 

Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 

Karin Diepenmaat: 06 – 46 62 43 80 

Bennie Sanders:  06 – 53 95 51 22 

Hans Rozendaal: 06 – 51 17 39 56 

Jan Veldboer:  0541 - 291954  
 

Caritas: 

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 

Telefoon 06 – 30 14 55 12 

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 –  12925413 

(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.: 06-53 16 35 63   e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J. B.P. 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 DN Hengelo 

tel: 06 – 13 64 67 17   e-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231 

7582 GS Losser 

Tel: 06-30 95 86 89   e-mail: ans.telintelo@lumenchristi.nl 

 

Voor misintenties:  

Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 29 29 91  

e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl      
 

 

Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 16 (voor de periode van 30 november tot 20 

december) kunt u inleveren: uiterlijk op zondag 17 november 2019 tot 18.00 

uur op het secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,   29 29 91 of  

per e-mail naar       preaksteulke@outlook.com 

  

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: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.: 0541-35 35 51  -  fax: 0541-35 63 80 

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.  29 29 91 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 op-

nemen 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: 06-57 94 

09 01. 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 voorbe-

reidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het se-

cretariaat 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: 06-57 94 09 01  (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 Pastoraats-

groep  
 

 
 

Zoals gewoonlijk is er op zaterdag van de kermis 's avonds geen  

viering in onze kerk. 

Op zaterdag 9 november, de 2e zaterdag van de maand, vervalt de viering 

van 18.00 uur, vanwege de geluidsoverlast van de kermis. 

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

 

Vanwege het in gebruik zijn van het parochiecentrum voor veiligheids-

diensten in verband met de kermis, vervalt op zondagochtend 10 novem-

ber het koffiedrinken na de viering van 9.00u.  

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

 

 

Mededeling redactie ’t Preaksteulke 

In verband met vakantie wordt u verzocht de kopij voor het komende 

Preaksteulke uiterlijk zondag 17 november 18.00 uur te sturen naar het 

bekende mailadres. 

Rita Mittendorff 
 

Vrijwilligersavond op 7 oktober 2019 zeer geslaagd 

De voorzitter van de locatieraad kon zo’n 60 personen verwelkomen in Het 

Damast op de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Simon en Judas geloofs-

gemeenschap te Ootmarsum. Op deze toch wel een unieke plek zijn aller-

lei voorzieningen die we op de pastorie niet hebben. We zijn we blij met 

de grote belangstelling voor deze avond. Ruim 30% van alle vrijwilligers 

was aanwezig, iets om trots op te zijn. Namens het parochiebestuur was 

Tonnie Diepenmaat aanwezig en Jan Kerkhof Jonkman namens het pasto-

resteam. Het is jullie avond en daarom zal ik mij beperken tot enkele van 

belang zijnde zaken zo gaf de voorzitter aan waarna hij stilstond bij de 

volgende punten.   

 

M 
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Organist en koren. 

We hebben een vaste organist voor met name het herenkoor maar we ma-

ken ook gebruik van organisten uit omliggende plaatsen. Soms is het een 

hele puzzel om voor vieringen een organist te vinden .We zien echter bij 

afscheidsvieringen en/of uitvaarten in toenemende mate ook dat nabe-

staanden kiezen voor individuele begeleiding of eigen muziek. De orgel-

restauratie is voltooid. We gaan nu aan de slag om de orgelwandelconcer-

ten nieuw leven in te blazen met enkele bekende organisten alsmede en-

kele oud Ootmarsummers.   

Het ruim 100 jaar oude Harmonium dat we geschonken hebben gekregen 

kan tijdens openstellingsuren ook bespeeld worden. Het is verrijdbaar. De 

belangstelling voor het kinderkoor is groeiende. Een woord van waarde-

ring voor Karel en Olga Tijhuis is in deze zeker op z’n plaats. 

Het herenkoor kan  nog wel wat aanwas gebruiken maar werkt intussen 

wel samen met Denekamp. 

Graag zouden we zien dat het dames- en herenkoor iets samen op touw 

zetten om de toekomst veilig te stellen, met name nu er nog maar 1 week-

endviering is.   

 

Kerk TV. 

Naast de het analoge Cogas kanaal, maakt de firma Niehoff uit Noord 

Deurningen het mogelijk via internet kerk tv te zien. De kosten € 5 per 

maand.  U kunt dan ook eucharistievieringen op andere locaties binnen 

L.C. volgen.  

 

Kerk TV en privacy gevoeligheid etc. We mogen niet ongevraagd beelden 

laten zien van mensen in de kerk. Hier zal steeds meer op worden gelet. 

 

Geluidsinstallatie in de kerk. 

De nieuwe geluidsinstallatie kende de nodige aanloopproblemen en in een 

volle kerk kan men achterin en in de zijbeuken het gesproken woord maar 

moeilijk volgen.  We gaan opnieuw aanpassingen doorvoeren door geluid 

van boven te laten komen. Sprekers moeten echter ook op de juiste manier 

achter de microfoon staan om goed verstaanbaar te zijn.  
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Het Preaksteulke. 

Het Preaksteulke is een mededelingenblad en voor opmerkingen kunt u 

terecht bij zowel de locatieraad als de pastoraatsgroep. De verspreiding 

verloopt niet altijd correct omdat Dinkellandvisie niet altijd overal wordt 

bezorgd. U kunt het Preaksteulke in dat geval lezen op de site van Lumen 

Christi. Verder is het parochieblad beschikbaar in de kerk en op de pasto-

rie.  Toezending via mail kan ook. We overwegen ook plaatsing op de site 

“inenomootmarsum” en bij AH en andere locaties. U hoort nog van ons. 

Toekomst van ons kerkgebouw. 

Als één ding duidelijk is geworden dan is het wel dat we Onze kerk als 

centrum van de geloofsgemeenschap niet willen we missen, je hoort en 

leest het overal.  Het kost jaarlijks wel de nodige hoofdbrekens om de fi-

nanciële eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig blijft de kerkbijdrage op 

een constant niveau of stijgt zelfs iets waarmee is aangegeven dat het de 

geloofsgemeenschap wel wat waard is.  Wij als locatieraad moeten verder 

kijken om daarmee ook de financiële toekomst van de kerk veilig te stellen 

middels concerten e.d. Daar komt steeds meer vraag naar. We willen de 

kerk graag anders in richten maar het zal nog wel even duren voor alle 

neuzen in dezelfde richting staan. Herhaaldelijk en in toenemende mate 

bereiken ons verzoeken voor concerten, passend bij een kerk maar ook 

passend bij een meervoudig gebruik. We hebben al veel profijt gehad van 

het weghalen van de achterste banken en we willen de banken gaan ver-

vangen door stoelen. Comfort verhogend. 

Zo nu en dan is er koffie achter in de kerk. Veel aanwezigen maken van de 

gelegenheid gebruik.  

 

Het kerkgebouw is in goede staat van onderhoud en de toren is recentelijk 

geschilderd. De dakbedekking is van natuursteenlei en bevat geen asbest. 

 

Kerkdiensten. 

Vanaf 1 juli 2019 is er nog maar 1 viering en wel op zondagmorgen om 

9.00 uur. Wel is er vanaf 1 september elke 2e zaterdag van de maand om 

18.00 uur een viering. Reden:  het aantal voorgangers in het pastoresteam 

is beperkt. In de toekomst zullen steeds meer leken voorgaan. We hebben 

het parochiebestuur gevraagd hiervoor faciliteiten en middelen beschik-

baar te stellen.  

Het teruggaan naar 1 viering heeft nauwelijks tot een daling van het aan-
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tal kerkgangers geleid. Veel mensen komen nu toch op zondag om 9.00 

uur. Voor toeristen wellicht te vroeg maar voor wie op zondag iets wil on-

dernemen is 9.00 uur een mooie tijd. De wekelijkse viering in Huize Fran-

ciscus kent met 60 tot 75 mensen een heel goede bezetting. Verder ken-

nen we nog de 1e vrijdag van de maandviering alsmede bv de bosviering 

bij de fam. Brunninkhuis en de stalviering bij de fam. Kuks rond kerstmis 

alsmede de vieringen/ biddagen voor het gewas in de Ageleres. Voor vie-

ringen buiten de kerk is veel belangstelling, zo ook voor de Maria Licht-

misviering in de kloosterkapel.      

De viering van onze patroonheiligen Simon en Judas geniet grote belang-

stelling. Alle koren zetten zich in voor deze viering. We verwachten dat het 

ook dit jaar weer een groot succes wordt. 

 

Financiën. 

Dankzij de vele vrijwilligers kunnen we onze geloofsgemeenschap draai-

ende houden, ook in financiële zin. We sluiten nog steeds af een beschei-

den positief saldo. We doen er alles aan dit zo te houden. De onderhouds-

kosten aan de kerk, een rijks monument, worden deels vergoed door mo-

numentenzorg voor de rest draaien we zelf op. Nu we nog maar één vie-

ring hebben lopen de collecteopbrengsten terug. Sinds vorig jaar vragen 

we bezoekers (toeristen) een vrije gift te doneren. We zijn over het resul-

taat daarvan bepaald niet ontevreden.  

De belangstelling om de kerk ook anders te gebruiken neemt toe, een 

trend die we overal zien. Wist u overigens dat jaarlijks meer dan 30.000 

mensen onze kerk bezoeken. We krijgen aanvragen voor rondleidingen en 

koren die willen zingen, ook uit het buitenland.  

 

De vrijwilligers. 

In onze geloofsgemeenschap zijn meer dan 200 vrijwilligers actief.  Ver-

klaringen Omtrent Gedrag zijn nodig voor de omgang met kinderen. 

In de pastoraatsgroep zijn Jan Segerink en Sinie Weierink afgetreden en is 

Ria Bossink toegetreden. Ria heeft ook de taak van Sinie overgenomen als 

contactpersoon voor het pastoraat in zorgcentrum Huize Franciscus.  

Helaas hebben we afscheid moete nemen van Frans Swennenhuis en Har-

rie Nijhuis.  

We zullen hun grote inzet voor de parochie niet vergeten. 

Geert Willenborg stopt na 40 jaar zijn activiteiten voor de werkgroep  
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M.O V.  Door ziekte hebben we nog geen officieel afscheid kunnen nemen. 

De werkgroep is inmiddels weer compleet. 

Verder hebben we een aantal mensen bereid gevonden zo nu en dan ach-

ter in de kerk koffie te serveren alsmede een aantal mensen die op afroep 

wat klusjes gaan opknappen, dit alles om de kosters te ontlasten. 

We zoeken nog wel parochiële voorgangers of mensen die daarvoor willen 

worden opgeleid.  

Ook de werkgroep avondwake/afscheidsvieringen willen we graag uitbrei-

den. Als u zich geroepen voelt laat  het ons weten. U wordt helemaal be-

geleid.   

Herman Bossink is toegetreden tot de locatieraad en daar zijn we erg ge-

lukkig mee.   

Zonder vrijwilligers is er geen geloofsgemeenschap. En als je dan ook nog 

steeds weer nieuwe vrijwilligers (sters) bereid vindt om de schouders er 

onder te zetten dan is dat echt wel een stimulans om door te gaan. Dan 

weet je ook waarvoor je bezig bent, n.l. om deze geloofsgemeenschap  

samen levendig te houden.  

Alle vrijwilligers die 25 jaar of langer voor onze geloofsgemeenschap ac-

tief zijn verassen we met een kleine attentie. Het is een kleine waardering 

voor het vele, vele werk dat door deze mensen wordt verricht. Wij kunnen 

niet zonder hen en zij hopelijk niet zonder ons. Op deze manier kunnen we 

samen verder. Er zijn vele werkgroepen met heel veel vrijwilligers. Ze zijn 

allemaal in kaart gebracht en willen dit zo samen met Rita Mittendorff up 

to date houden. Daarvoor hebben we ieders medewerking nodig. Geef der-

halve een mutatie in de gegevens van uw werkgroep door.  

Vrijwilligers die op de vrijwilligersavond een attentie kregen zijn: G. ten 

Elsen, 25 jaar koorlid en Hans Bolscher, Ria Burink en Arie Semmekrot 

(Telkommissie kerkbijdrage). Een kerkelijke onderscheiding  was er  het 

afgelopen jaar  voor Bennie Tijink (Bene Merenty) 50 jaar collectant etc. en 

G. Ten Elsen (Gregoriuspenning) voor25 jaar koorlid. Niet onvermeld mag 

blijven de K.O. voor Peter Baanstra op wie  je voor een publicatie altijd een 

beroep kunt doen. 

De voorzitter dankt alle vrijwilligers nogmaals voor hun inzet.. 

 

Vervolgens gaat Jan Kerkhof Jonkman kort in op de problematiek rond het 

tekort aan priesters en pastoraalwerkers met gevolgen daarvan voor de 

diverse gemeenschappen. 
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Hij geeft aan dat geloofsgemeenschappen binnen bepaalde kaders veel 

zelf kunnen oplossen  

De parochie Lumen Christi bestaat volgend jaar 10 jaar. Er is uit de ver-

schillende locaties een werkgroep geformeerd om daar de nodige aan-

dacht aan te besteden en activiteiten voor te bereiden. 

Het komend kerkelijk jaar, dat ingaat op de eerste Zondag van de Advent, 

zal in het teken staan van de Eucharistie. Binnen het pastoraal team wordt 

gekeken hoe dit concreet invulling zal krijgen binnen onze parochie.  

Harrie Wolbers, met assistentie van Herman Aveskamp, vertoont vervol-

gens onder het genot van een drankje en een hapje een serie prachtige na-

tuurfoto’s uit de directe omgeving van Ootmarsum. Vol bewondering door 

de aanwezigen werd gekeken hoe vogels, vlinders, insecten, paddenstoe-

len, natuurverschijnselen etc. etc. met veel geduld waren vastgelegd. 

 

Tot slot de verassing van de avond. 

Onder de aanwezige vrijwilligers werd de paaskaars van 2018 verloot. Pas-

tor Jan Kerkhof Jonkman mocht het winnende nummer trekken. De geluk-

kige winnaar was Frans Tillemans. 

De voorzitter wenst hem en zijn vrouw nog vele jaren plezier en genot van 

deze kaars 

Tot slot is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van nog een 

drankje en een hapje.. 

De voorzitter 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Bijeenkomst kerkgidsen op 23 oktober 2019 

In een zeer geanimeerde bijeenkomst wordt het wel en wee van het afge-

lopen seizoen doorgenomen. Momenteel zij zo’n 20 heel enthousiaste 

kerkgidsen actief. 

Men kan bezoekers rondleiden  maar ook verwijzen naar het beschikbare 

infomateriaal. 

Wat opvalt dat steeds meer (groepen) Ootmarsummers zich aanmelden 

voor een rondleiding waarbij tegen een beperkte vergoeding ook de toren 

kan worden beklommen. Het uitzicht over Ootmarsum en haar omgeving 

levert wel een heel bijzondere ervaring op. 
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 Bezoekersaantallen 

Het aantal bezoekers over het jaar 2019 tot nu toe bedraagt 30.272, een 

stijging van 15% t.o.v. 2018. Dit is een geweldig resultaat, dank aan allen 

die hieraan een bijdrage hebben geleverd  en uiteraard dank voor ieders 

inzet.  

Tijdens de Siepelmarkten en kunstmarkt alsmede monumentendag was 

het erg druk. Openstelling tijdens deze dagen is een geweldig succes. Zo-

wel zaterdagmiddag als ook op zondagmiddag zijn  de momenten dat er 

veel bezoekers komen, men staat dikwijls al klaar om naar binnen te gaan. 

Naar aanleiding van een vraag over de zuil voor de vrije gift wordt geant-

woord dat een zeer welkome aanvulling van inkomsten is op de dalende 

collecte inkomsten. Ook de  inkomsten uit de verkoop van kaarsen leveren 

daarin ook een bijdrage.  

 Openstelling winterseizoen 2019/2020 

Vanaf 2 november start  het winterseizoen 2019/20  en loopt door tot be-

gin april 2020. In genoemde periode is de kerk voor bezoekers in de week-

einden geopend. Tijdens kerst- en voorjaarsvakantie is de kerk dagelijks 

geopend op de tijden zoals op het infobord bij de ingang van de kerk staat 

aangegeven. 

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

 

In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 

Tonnie Pouwels op de leeftijd van  80 jaar 

Annie Luttikhuis – Schoemaker op de leeftijd van 64 jaar 

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

 

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 on-

derhevig. 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, 
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vrede voor allen. Wij staan, als wij het evangelie van deze feestdag beluis-

teren, 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 ge-

nomen 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 men-

sen 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 : “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 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Ouderensoos  

In de maand oktober hebben we twee soosmiddagen gehad, op 10 en 24 

oktober.  

10 oktober gaf wijkagent Marcel Nijland een presentatie met belangrijke 

informatie over het herkennen en wat te doen bij babbeltrucs aan de deur 

of telefoon. Het zo veilig mogelijk maken in je eigen huis door b.v. een 

deurklem/ ketting. Niet kopen aan de deur. Geef nooit je pincode af en op-

letten voor zakkenrollers door b.v. je tas voor je te houden. Het was een 

zeer leerzame middag. 

24 oktober. Na het voordragen van het mooie herfstgedicht van de stads-

dichter Freddy Mensink kwamen de sjoelbakken op tafel voor een span-

nende sjoelcompetitie met als kampioen Annie Scholten Lubberink. 

In november en december staan er weer drie middagen gepland. 
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14 november:  de spellenmiddag 

28 november:  Sinterklaasmiddag 

12 december: Kerstmiddag. Gerard Hannink en Ria Bossink vertellen ons 

het kerstverhaal door gedichten, liederen, verhaal voor te dragen in het 

Twents . 

We sluiten deze middag af met een heerlijke broodmaaltijd. 

 

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag? Dan zou de soos iets 

voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen 

thuis zitten, maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, 

genieten van een film , gezelligheidsspelen of informatie over belangrijke 

dingen in het leven. Het sociale contact met elkaar staat voorop. 

U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag. 

We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur in het Parochiecentrum aan het 

Kerkplein en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijko-

mende kosten. 

We zien uw komst graag tegemoet . 

Voor meer informatie  kunt u Vera Voortman bellen tel. 0541291730. 

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

 

Wie ben jij ten diepste? 

Wanneer ik deze woorden uittik op mijn laptop is het de vooravond van 11 

oktober, de dag die  wereldwijd in het teken staat van de coming-out. Met 

deze dag wil men mannen en vrouwen helpen om “uit de kast te komen”, 

om aan de omgeving eindelijk te durven vertellen wie zij ten diepste zijn, 

tot welk geslacht zij zich voelen aangetrokken. Ik weet als begeleider van 

jonge homoseksuelen welk een moeilijke, innerlijke strijd zij hebben ge-

streden eer zij er mee voor de dag durven te komen. Gelukkig wordt hun 

geaardheid binnen familie en vriendenkring vaak als positief ervaren om te 

mogen zijn wie zijn.  

Nog veel moeilijker is het om te moeten ervaren dat je in een verkeerd li-

chaam geboren bent en je je als meisje meer man voelt dan vrouw of om-

gekeerd. We hebben ervaren dat niet ieder van ons past in het strakke rol-

lenpatroon man of vrouw en er ook andere liefdesbetrekkingen mogelijk 

zijn, zoals die van hetzelfde geslacht. Blijkbaar heeft God  een grote diver-

siteit in Zijn veelkleurig scheppingswerk gelegd.  
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Als Kerk mogen wij de mensen die anders geaard zijn of worstelen met 

hun identiteit niet in de steek laten, maar zijn wij verplicht met hen op 

tocht te gaan om hun geluk, hun levensstaat, hun identiteit te vinden en 

ze erin bevestigen.  

Op diverse plekken besteden ook de kerken aandacht aan deze doelgroep 

en organiseren bijeenkomsten en vieringen voor de LHBT-ers en allen die 

solidair zijn met hen. Als Kerk, als Gods Volk onderweg, mogen zij ook met 

ons mee trekken en de aarde meer kleur geven om daarin ook beeld van 

God te kunnen zijn. Mogen wij hen het gevoel geven dat hun leven kost-

baar is, dat hun leven ertoe doet, zij er mogen zijn zoals ze zijn, en dat wij 

hen de ruimte geven om vanuit hun eigen identiteit de levensroeping als 

mens waar te kunnen maken.   

Pastor Jan kerkhof Jonkman 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Zing je mee met het kerstkoor?  

Zing je graag? Zing dan mee! 

Wij zijn op zoek naar kinderen, die willen meezin-

gen in ons kerstkoor. Na de herfstvakantie beginnen 

we met repeteren voor de kerstviering op 24 de-

cember. Zing jij ook mee? Kom dan naar de repeti-

tie!  

 

We repeteren op donderdag van 18.15 tot 19.00 uur 

in de r.k. pastorie aan het kerkplein. De tieners oe-

fenen tot 19.30 uur. Het is super gezellig. Als je 

kunt lezen is dat fijn, maar nodig is het niet. We 

zingen alles uit het hoofd. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. We zien je graag 

op de repetitie.  

 

Groetjes van het kinder- en tienerkoor 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
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“Het paard van Sinterklaas” en “Adventskalender” 

 

Wanneer:   Zaterdag 23 november  

Waar:        in de pastorie 

Programma:  

 14.00 uur start film   “Het paard van Sinterklaas”  
 15.45 uur  Pauze met koffie, thee en ranja en pepernoten. 

 16.00 uur  “Aftellen naar kerstmis” -   
 Adventskalender  maken  

 16.30/16.45 uur  Einde 

 

Kom je ook kijken? 
We maken samen een adventskalender, zodat we 

vanaf 1 december kunnen aftellen naar kerstmis! 

24 nachtjes slapen, totdat het 

Christuskind geboren wordt.  

Maak jij ook zo’n prachtige kalen-

der 

 

 

 

Je mag ook alleen naar de film 

komen, of alleen de adventskalender maken. Natuurlijk 

mag je ook beide activiteiten doen. 

De werkgroep gezinsvieringen/kinderkerk nodigt jou van 

harte uit hier aan mee te doen. Neem papa, mama, opa, 

oma, vriendjes en vriendinnetjes mee. Allen van harte wel-

kom! 

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden. 

Werkgroep gezinsvieringen en kinderkerk 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Hubertusviering 2019 Lattrop-Breklenkamp 

Zondag 3 november a.s. om 10.00 uur vindt er in de HH Simon en Judas 

kerk van Lattrop-Breklenkamp de jaarlijkse HUBERTUSVIERING plaats. 

We proberen er wederom een bijzondere viering van te maken met behulp 

van de  Jagdhornbläsergruppe Hegewald uit Nordhorn en het                                                       
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 Themakoor. Natuurlijk zal de kerk op een passende manier zijn versierd. 

U bent hier allen voor uitgenodigd samen met uw honden. 

Na afloop van de viering zal pastor Schraven (voorganger) de aanwezige 

honden zegenen.  

Daarna  wordt U achter in de kerk uitgenodigd voor een kopje koffie/thee 

met wat lekkers 

Werkgroep Hubertusviering 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Trekking Zonnebloemloterij 

In de weken na Pinksteren zijn onze vrijwilligers weer op pad geweest om 

loten te verkopen. Zij hebben maar liefst 1840 loten verkocht. Een heel 

groot gedeelte van de opbrengt komt ten goede aan onze eigen plaatselij-

ke afdeling. Onze dank is dan ook heel groot! Dank aan alle mensen die 

loten hebben gekocht en dank aan alle vrijwilligers die de loten hebben 

verkocht! 

Op maandag 7 oktober 2019 werd de uitslag bekend gemaakt, deze kunt u 

vinden op Teletekst, op www.zonnebloem.nl en via de uitslagenlijn 0900 

– 0633. 

Binnen onze afdeling is op de lotnummers met de 3 eindcijfers 153, 705 

en 925 een prijs van €15,- gevallen. Heeft u prijs? Dan kunt u uw winnend 

lot opsturen. Op de achterkant van uw lot staat precies hoe dit in zijn werk 

gaat. 

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ootmar-

sum, 

Christha Lohuis 0541-293056. 
----------------------------------------------------------------------------------  

 

Caritas nieuwsbericht 

Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig 

thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het 

alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om 

mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.  De Caritas  biedt hulp en 

ondersteuning  aan individuele personen en of families in nood binnen de 

parochie grenzen.  Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een 

wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten  en dergelijke. 

http://www.zonnebloem.nl/
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Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen 

kunt u een beroep op de Caritas doen . 

Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzie-

ningen, zoals vloerbedekking, een fornuis, een stofzuiger, kleding,  bijdra-

ge in medische kosten en ga zo maar door. 

Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door 

opbrengsten van de kerkcollecte. In het weekend van 16 en 17 november 

a.s. wordt er in de kerk een collecte gehouden voor de Caritas. Uw bijdrage 

is dan  van harte welkom.  

Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd onder-

steunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op 

onze site www.caritaslumenchristi.nl 

Ons banknummer is  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 

We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket”  schenken aan 

bezoekers van de voedselbank, waarin zeeppoeder, shampoo, tandpasta 

etc.  Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen financiële  ruimte  over  om 

de feestdagen door te komen.   

Zeker in deze tijd, al trekt de economie aan, zijn er nog steeds mensen die 

de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de 

nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen 

hulp nodig hebben.  

Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via Pastor Kerkhof 

Jonkman. 

Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het Cari-

tasbestuur. 

Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte Rienet Gerwers en Irma Oude 

Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie 

Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beu-

ningen Peter Medgod en voor Denekamp Beate Nieuwhuis , Thom Wester-

hof en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar 

een geschikte kandidaat. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de 

bestuursleden. De contactgegevens van de Caritas staan ook vooraan in 

het parochieblad vermeld. 

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

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/


18 

 

Agenda Huis van Spiritualiteit 

www.parochielumenchristi.nl/project/huis-

van-spiritualiteit 

 

‘Help, ik ben mantelzorger!’ 

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee 

worstelen: ’ik heb beloofd te zorgen voor de an-

der, 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 veel mantelzor-

gers 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 mantelzorgthema’s gaan we het gesprek aan 

met Rob Barenbrug, oud-huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geeste-

lijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij ver-

tellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pau-

ze 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. Wij hopen met deze 

avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te  onder-

steunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen 

van gedachten en ervaringen.  

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann. 

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur 

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24 

Kosten: € 7,50  

 

 

Opgavedeelname activiteiten:  

secretariaat@lumenchristi.nl of bellen naar 

0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur) 

 

 

http://www.parochielumenchristi.nl/project/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

9 tot 15 november 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zondag 10 november om 9.00 uur 

Woord- en Communieviering    m.m.v.  Het Herenkoor 

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. 

 

Donderdag 14 november om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

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

 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

16 tot 22 november 2019 

Liturgische vieringen 

 

 

Zondag 17 november om 9.00 uur 

Eucharistieviering   m.m.v.  Het Herenkoor 

Voorganger:  Pastoor T. Munsterhuis 

 

Collecte:  Er zijn dit weekend 2 collectes. 

De 1e collecte is voor het werk in onze eigen geloofsgemeenschap. 

De 2e collecte is bestemd voor CARITAS.  

(Zie artikel over CARITAS elders in dit Preaksteulke.) 

 

Donderdag 21 november om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Eucharistieviering 
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

23 tot 29 november 2019 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 23 november KINDERKERK  14.00 UUR 

“HET  PAARD  VAN SINTERKLAAS” EN  “ADVENTSKALENDER” 

WANNEER:  ZATERDAG 23  NOVEMBER 

WAAR:  IN  DE PASTORIE 

Voor het programma zie artikel in dit “Preaksteulke” 

Werkgroep Gezinsvieringen en Kinderkerk. 

 

Zondag 24 november om 9.00 uur 

     Woord- en Communieviering   m.m.v.  Het Koor Stem en Klank 

Parochieel voorganger:  C. Loves 

 

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. 

 

Donderdag 28 november om 10.00 uur in Zorgcentrum “Franciscus” 

Woord- en Communieviering 

 

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

 

 

 

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  

 

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

 

 


