KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

Zaterdag 7 januari :
18.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Misdienaars
: Michelle en Christiaan Steenbekke
Woensdag 11 januari :
19.00 uur
: Communieviering, voorganger: pastor I. Schraven
Zondag 15 januari :
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 18 januari :
19.00 uur
: Communieviering, voorganger: dhr. B. Elferink
Zondag 22 januari :
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. G. Scholte Lubberink
Woensdag 25 januari :
19.00 uur
: Communieviering, voorganger: dhr. B. Elferink

INTENTIES

Zaterdag 7 januari: Jose Zanderink-Hulshoff, Annie Oude Roelink-Lemmink,
Henk grote Beverborg, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg.
Jaargedachtenis: Hendrik Beernink, Ria Grundel-Schiphorst,
Ouders Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink.
Zondag 15 januari: Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Ria Grundel-Schiphorst,
Bennie Heuvels (buren Merelstraat), Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens,
Annie Niehof-Nolten.
Jaargedachtenis: Femie Wigger-Schurink, Bernard Schopman, Hubert Velthuis,
Ouders Schiphorst-Grashof, Bennie Schasfoort (Merelstraat).

Zondag 22 januari: Frans Maseland.
Jaargedachtenis: Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Ben uit het Broek.

PASTORPRAAT:
Een nieuw begin
Beste mensen,
Een nieuw jaar is begonnen. Vaak is dat in een mensenleven een moment van
bezinning. Zijn er dit jaar dingen die ik anders wil doen? Wat hoop en verwacht ik
van dit nieuwe jaar? Wat hoop en verwacht ik voor de wereld? Maar dan is het
moment voorbij en de dagelijkse loop der dingen neemt zijn gang.
Ik wil toch even bij dat bezinningsmoment blijven met de vraag: Wat hoopt en
verwacht u van de kerk in dit nieuwe jaar? Er zijn mensen bitter teleurgesteld in de
kerk om verschillende redenen. Hopelijk kunnen wij door ieders inzet ook iets
voor hen betekenen. Anderen leven van harte mee en beleven er ook veel aan.
Anderen zijn betrokken, maar zoeken naar nieuwe wegen. Weer anderen….. U

kunt dat zelf zeker nog aanvullen.
Maar hoe U er zelf ook in staat er heerst ontegenzeggelijk een soort
malaisestemming, waarin men het telkens heeft over de leegloop van de kerken
en grapjes over de laatste katholiek die het licht zal uitdoen zijn niet van de lucht.
Natuurlijk: lid zijn van een geloofsgemeenschap is steeds minder een
vanzelfsprekendheid en er valt heel wat af te dingen op de kerk, veel is voor
verbetering vatbaar. Maar er is ook een andere kant: ieder weekeinde vindt nog
altijd een grote groep mensen het van belang de vieringen bij te wonen. Nog
altijd gaat de verkondiging van het evangelie in woord en daad door. Er zijn
mensen die zich in Gods naam voor elkaar inzetten. Hoe zit het met ons geloof,
dat we in de kerk leven van de Geest die het leven vernieuwen wil en kan? Er is
geen enkele reden om de kerk alleen maar naar beneden te praten.
Ik sprak met U over het kerkbezoek, maar kerk-zijn is nog veel meer. Op tal van
terreinen zetten vrijwilligers en professionals zich in voor pastoraat, catechese,
diaconaat, sacramenten, enzovoort. Als parochie mogen we daar heel dankbaar
voor zijn, alsmede ook voor de bijdrage op financieel gebied; een belangrijk facet
van kerk-zijn, want zonder ieders bijdrage lukt het niet. Mijn oproep aan ons allen:
ons blijvend in te zetten voor onze parochie en onze zeven
geloofsgemeenschappen. Zo bouwen we mee aan een rijk waar God eer wordt
gebracht door het werk voort te zetten van Jezus Christus in wie Gods
mensenliefde zichtbaar geworden is.
Mede namens het pastores-team wens ik u allen veel Heil en Zegen in 2023.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Nieuws van Caritas: Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen
Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over de stijgende kosten voor
energie, boodschappen en andere zaken. Dit treft iedereen van ons, maar
sommige groepen worden hierdoor extra hard getroffen omdat ze het misschien
om welke reden dan ook al niet zo breed hadden. Dit speelt zich niet alleen af in
de grote steden maar ook in iedere plaats binnen onze parochie.
Wat doet Caritas? 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,
boodschappen en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet
meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas, mits het om een
eerste levensbehoefte gaat. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in
noodzakelijke voorzieningen zoals kleding, schoolspullen, fiets, bijdrage in
medische kosten, schoonmaakmiddelen, boodschappen en ga zo maar door. Dit
kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen.
Hoe kunt u ons ondersteunen? U kunt ook dit jaar weer een bijdrage naar ons
overmaken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm

hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een
jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl. Ons
bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi
Sinterklaasactie. We hebben dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket”
aangeboden aan cliënten van de voedselbank en aan gezinnen die bij ons bekend
zijn maar geen voedselbank hebben, maar ook wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta,
handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over
om de feestdagen door te komen. In totaal worden er dit jaar 250 pakketten
uitgedeeld.
Hoe kunt u ons bereiken? Zeker in deze bijzondere tijd zijn er steeds meer
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, telefonisch via 0630145512 of via onze Facebook pagina Caritas Lumen Christi of via Diaken Tom
Van Vilsteren. Onze contactgegevens staan ook in het parochieblad vermeld.
Schroom niet en neem contact met ons op als u een hulpvraag heeft. Uiteraard
worden deze vertrouwelijk behandeld.
Wie zit er in het bestuur van Caritas? Uit alle locaties van de parochies zit er
een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas. Voor Ootmarsum zijn dit Maria
Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Peter Metgod is het aanspreekpunt voor
Beuningen en Hans Japink voor Lattrop en Breklenkamp, Beate Nieuwhuis zit in
het bestuur voor de locatie Denekamp en Rienet Gerwers voor Tilligte.
Peter Welhuis zit De Lutte in het bestuur en sinds kort is ons bestuur weer
compleet met Renee Braakhuis namens Noord-Deurningen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de
bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het
parochieblad of op onze site vermeld. Mogen we in deze tijd rekenen op uw
steun?
Met vriendelijke groet, Bestuur Caritas Lumen Christi

Bisdombedevaart naar Lourdes 2023

Van donderdag 27 april tot zaterdag 6 mei met begeleiding van pastoraal team.
Het Aartsbisdom Utrecht houdt in 2023 opnieuw een diocesane bedevaart naar
Lourdes. “Dit is alweer de vijfde keer en we hopen wederom met pelgrims uit alle
parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en
volwassenen,” aldus de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. Ook vanuit onze
parochie sluiten we aan bij de bisdom bedevaart en zal er pastorale begeleiding
zijn. In Januari wordt hierover meer een informatie gegeven. De datum daarvan
wordt binnenkort bekendgemaakt. Houdt u de parochiewebsite en parochieblad
in de gaten.

Programma: Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in
Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot,
waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan
de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie
behoren tot de vaste ingrediënten van de bedevaart.
Deelnemen: Aan de reis van het aartsbisdom kan iedereen deelnemen. Ook
pelgrims die in andere delen van Nederland wonen. Ook mindervaliden of
mensen die zorg nodig hebben, zijn van harte welkom en kunnen dankzij de inzet
van onze vrijwilligers een onvergetelijke reis beleven. De inschrijving start
binnenkort.
Reisopties: Er zijn verschillende reismogelijkheden per trein, bus of vliegtuig.
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 995 per persoon.
TGV:
29 april t/m 6 mei 2023
Vliegtuig:
29 april t/m 4 mei 2023
Bus:
27 april t/m 5 mei 2023
Meer informatie
www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij de lokale
contactpersoon van uw geloofsgemeenschap of bij Elly Damhuis 06 33004962 en
pastoraal team lumen christi.

Inspiratiereis naar Rome
Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere
belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome
georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni2023.
Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een
bezoek brengen aan de bekende St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse kapel.
Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, zoals
het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.
In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering
bijwonen. Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma
en maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H.
Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek
San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus
vertellen.
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens
op het programma. De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en
Arie Vreeswijk.
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse
vliegreis plm. € 1600,-- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer,
toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,--. Als u belangstelling hebt voor deze
reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

Weer terug uit Brazilië
We zijn weer thuis na een indrukwekkende reis naar Brazilië waar we pater Hennie
Haamberg, afkomstig uit Tilligte, hebben bezocht. We waren bij hem te gast in het
klooster van de paters Karmelieten in Mogi das Cruzes, zo’n 50 kilometer van Sao
Paulo. Het was een hartelijk welkom in zowel de kloostergemeenschap als de
parochie. In het klooster was ook het postulaat gevestigd waar 11 jongens zich
voorbereiden op het noviciaat. Allerhartelijkst waren de ontmoetingen met deze
jongens waar wij ’s middags aan tafel gingen voor de warme hap. Met pater
Hennie hebben we onder andere een bezoek gebracht aan de twee projecten die
hij leidt, n.l. het bezinnings-centrum en de boerderij waar hij verslaafden opvangt ,
opleidt en weer hun waardigheid teruggeeft. Bijzondere projecten die zeker onze
steun waard zijn. Op de boerderij staat een prachtige nieuwe kapel die bijna klaar
is voor bezinning en ontmoeting. Er moet nog veel gebouwd worden om daar in
totaal 30 jongens te ontvangen. In de opbouwfase is er slechts plek voor 15
jongeren. Ook het bezinningscentrum waar elk weekend 30 tot 50 personen
worden ontvangen vraagt om renovatie. Het is prachtig gelegen net buiten Mogi
das Cruzes, midden in de natuur. Indrukwekkend om te zien hoe hij met 84 jaar
deze projecten leidt en vorm geeft. Ik mocht hem ook geld overhandigen voor
zijn missiewerk, n.l. 6.600 euro, een prachtig bedrag. Hartelijk dank aan de gulle
gevers. Ik weet dat dit bedrag goed besteed wordt. Natuurlijk hebben we ook
uitstapjes gemaakt in de omgeving en genoten van de prachtige natuur. Maar
heel veel indruk maakte op ons hoe pater Haamberg wordt gewaardeerd door de
lokale bevolking, en hoe hij wordt aangesproken op straat door de mensen. Het
lijkt wel of hij iedereen kent. Ook werd ik uitgenodigd bij de plaatselijke bisschop
die ons hartelijk ontving en mocht hem assisteren bij de Eucharistie op zondag,
een bijzondere ervaring. Brazilianen geloven met hun hart en zijn met heel hun
lichaam betrokken bij de liturgie, iets waar wij nog veel van kunnen leren. Hoewel
het geloof ook terugloopt in Brazilië zijn er ook teken van hoop, zoals de
betrokkenheid van de leken en de roepingen.
Het was voor mijn echtgenote Elly en mij een bijzondere ervaring om zo thuis te
komen bij de Brazilianen, en zoveel hartelijkheid en gastvrijheid te ervaren. Dank
daarvoor vooral aan pater Hennie Haamberg, die wij zeker nog welverdiende
gezonde jaren toe wensen met zijn bijzondere roeping op de Braziliaanse akker.
Jan en Elly Kerkhof Jonkman

