
 

Wij vinden het heel spijtig dat wij vanwege het Coronavirus niet kunnen samenkomen in een Eucharistieviering of

Woord- en Communieviering. Daarom willen we u graag uitnodigen om de gebedsvieringen mee te vieren die vanuit

de Nicolaaskerk te Denekamp live worden uitgezonden via de Kerk TV en via de kerkradio. 

Deze uitzendingen zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld, zodat we toch nog in enige mate met elkaar

verbonden kunt zijn. Er zijn naast enkele koorleden en de kosters geen gelovigen bij de viering aanwezig. Het kan zijn

dat bij grote belangstelling het netwerk overbelast raakt of dat er een storing is; in dat geval wordt de  opname op een

later tijdstip alsnog geplaatst en kan dan worden teruggekeken. De vieringen zijn ook in de herhaling  te volgen. 

 

- op de zondagen om 9.00 uur wordt een gebedsviering gehouden

- iedere woensdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering 

- iedere woensdagavond in de maand mei vanaf 19.15 uur kunt u  een Rozenkransgebed mee bidden.

- op zaterdag 9 mei om 19.00 uur is er een jeugdviering gezamenlijk met de Pancratius- en Plechelmusparochie

- op Hemelvaartsdag is er om 9.00 uur een eucharistieviering

 

Mocht u intenties hebben voor deze vieringen, dan kunt u deze aan ons doorgeven via denekamp@lumenchristi.nl 

of in de brievenbus van het parochiesecretariaat. Alle intenties uit de geloofsgemeenschappen worden genoemd. 

Op zaterdagen worden de teksten van de zondag op de website geplaatst.

 

U kunt al deze vieringen  vinden via de website van Lumen Christi, www.parochielumenchristi.nl onder het kopje

gebedsviering, of via de link op de site, via de kabel en via www.kerktv.niehoff.nl  Voor de Lutte en Lattrop zijn deze

vieringen via de kerkradio te volgen. Verder wijzen wij u op de vieringen op zondagochtend op KRO/NCRV op NPO2 om

10.00 uur en op radio Maria.
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Beste parochianen,.....
Met deze brief willen wij u informeren over een aantal
actuele zaken in onze parochie. Wij hopen u zo te kunnen
bereiken, nu wij vanwege het coronavirus niet samen kunnen
komen voor een viering in de kerk of anderszins 
en niet alle parochianen de informatie via de website kunnen
vinden. 
Als pastores willen wij er juist in deze voor velen moeilijke 
tijd graag zijn voor hen die daaraan behoefte hebben. Het is
weliswaar niet altijd mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten,
maar de pastores zijn wel telefonisch en per mail bereikbaar.
Als u daaraan behoefte hebt kunt u contact met één van hen
opnemen:
 
pastoor Munsterhuis                       06 53 16 35 63
diaken Kerkhof Jonkman                06 57 64 52 45
pastoraal werker van den Bosch  06 13 64 67 17
pastoraal werker Schraven           06 22 92 46 57
 
 
 
 
 
 



Afscheidsvieringen
Uitvaarten kunt u live bijwonen via de KerkTV en in De Lutte en Lattrop via de kerkradio, en niet in de

herhaling.

 

Klokken luiden
Op dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag  zullen de klokken om 8.00 uur 's ochtends luiden ,

daarnaast ook  iedere woensdagavond als klokken van hoop en bemoediging tussen 19.00-19.15 uur 
 

Actuele informatie
is te vinden op de website. Hier vindt u ook een dagelijks gebed, liederen die opbeuren, troosten of vertellen

van hoop, mededelingen vanuit de diverse geloofsgemeenschappen en willen we u op de hoogte houden van

de laatste regelingen voor de kerken van overheidswege.

AANSTEKEN
KAARSJE.

 

Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stilte, gebed en om een

kaarsje aan te steken. In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen

is de kerk dagelijks open. De kerk in Lattrop is open op woensdag,

zaterdag en zondag. In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

 

Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te laten steken voor een

bijzondere intentie. Als u dit doorgeeft aan het secretariaat@lumenchristi.nl of

0541 - 35 35 51 dan zorgen wij ervoor dat dit in uw eigen parochiekerk gedaan

wordt.

WIJ FELICITEREN DE DECORANDI MET HUN WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING: 
 
MEVROUW LIESBETH TEN DAM – KUIPERS EN DE HEER FRANK OLDE RIEKERINK UIT DE
LUTTE, DE HEER GERRIT HOFSTÉ UIT DENEKAMP,  DE HEER WILLY BRUNS UIT NOORD-
DEURNINGEN, DE HEER HERMAN HAAMBERG UIT LATTROP, DE HEER HANS HAAMBERG
UIT TILLIGTE,  HET ECHTPAAR HARRIE EN INE HULSMAN EN MEVROUW MARLOU
RAATGERINK-ESSINK UIT OOTMARSUM, DE HEER HENK SCHOLTEN  UIT AGELO.


