
 

Drieënvijftigste jaargang nr. 7 

 

13 mei t/m 2 juni 2023 
 

 

Kom Heilige Geest,  

verlicht de harten van uw gelovigen 

en geef ons de kracht om de dingen 

te aanvaarden die onvermijdelijk zijn. 

Geef ons de moed om de dingen te veranderen 

die veranderd moeten worden. 

Geef ons boven alles de wijsheid 

om die twee van elkaar te onderscheiden, 

naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. 

Amen. 

 
 

 

                    

       

 

  

Parochie Lumen Christi   

  

 
 

      Parochie Lumen Christi   
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LITURGISCHE KALENDER  

 
Zesde zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, Vicaris Woords en het 

14 mei  St. Nicolaaskoor zingt Missa Jucunda van H. Dissel 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

16 mei    

 
   

 
HOOGFEEST VAN HEMELVAART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de pastorietuin,  

18 mei  pastoresteam (St. Nicolaaskoor) 
 

 

 
Zevende zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

21 mei   (herenkoor)   

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

23 mei    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ga naar de mensen, 

en getuig” zei Jezus 

tegen zijn leerlingen 

“Blijf niet naar de 

hemel staren”. 

 

Want de Hemelvaart 

geeft je niet het 

nakijken, maar de 

herkenning in de 

mensen op je pad. 
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HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

 
 
zaterdag 18.00 uur: Gezamenlijke viering van Lumen Christi in 

27 mei    Lattrop, (pastoresteam)     

  

Tweede collecte is voor de Nederlandse Missionarissen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

28 mei   (St. Nicolaaskoor) 

maandag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

29 mei   (dameskoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

30 mei   
 

 

PAROCHIELE KRONIEK 

Gedoopt: Siem, Linde en Fiene Rikkink, het Elferman 54   

Ziekenzalving: Siny Wargers-Muntel, Penninksbrugweg 19 

Overleden:  28 april, Gerhard Postma, 76 jaar, Bögelscamplaan 4 

 1 mei, Marietje Groeneveld-Brookhuis, 92 jaar, v/der Heijdenstraat 16 

 5 mei, Jan Meinders, 94 jaar, Brandlichterweg 39 

 5 mei, Theo Kamphuis, 84 jaar, Brandlichterweg 36 
  

Het is niet te bevatten, de leegte die je ondergaat, 

wanneer iemand van wie je houdt, ineens niet meer bestaat. 
 

 

In memoriam Gerhard Postma 

Geheel onverwacht kwam het bericht dat Gerhard Postma was overleden het 

duurde even voor je begreep wat dit betekende. Een aimabel mens met een groot 

sociaal gevoel maar ook met zijn eigen principes, is ons ontvallen. 
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Zijn talenten liet hij niet ongebruikt maar zette die in op meerdere terreinen in 

onze geloofsgemeenschap. Meer dan 40 jaar lid van het St. Nicolaaskoor waarvan 

hij vele jaren penningmeester was. 

Als prominent lid van de documentatie-werkgroep en als uitvaartcoördinator 

maakte hij zich zeer verdienstelijk. 

Niet alleen voor de St. Nicolaas gebruikte hij zijn talenten ook maatschappelijk 

was hij sociaal bezig en hebben velen van zijn financiële kennis en 

administratieve vaardigheden profijt gehad. 

Gerhard we zijn je dankbaar voor het vele dat je voor onze St. Nicolaas-

geloofsgemeenschap en Denekamp gedaan hebt en wensen Gerda, je kinderen en 

verdere familie alle sterkte toe voor de komende tijd. 
 

 

Dauwtrapmis 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is er voor alle geloofsgemeenschappen 

een gezamenlijke Hemelvaartviering om 9.00 uur in Denekamp.  

Het pastoraal team gaat voor in deze viering, het St. Nicolaaskoor van Denekamp 

zal de viering muzikaal begeleiden. De viering is buiten in de tuin bij de kerk 

maar bij slecht weer is de viering in de kerk. Na afloop is er koffie met iets 

lekkers. Ook niet parochianen te voet of met de fiets op pad, zijn van harte 

welkom! 

 

Pinksterviering 

Ook met Pinksteren is er een gezamenlijke viering voor alle geloofsgemeen-

schappen op zaterdag 27 mei om 18.00 uur in Lattrop, muzikaal begeleid door het 

themakoor van Lattrop. De viering is buiten bij de Mariakapel achter de kerk. 

Mocht het slecht weer zijn, dan is de viering in de kerk. Na afloop is er koffie. 

Voor wie niet bij deze viering kan zijn is er op eerste Pinksterdag een viering in 

alle andere geloofsgemeenschappen. Op tweede Pinksterdag is er een viering in 

Denekamp en Ootmarsum. 
 

 

Advents- en Vastenactie 

Tijdens de Advent en de Vastentijd hebben we als parochie geld ingezameld voor 

een project in Guatemala. Dit project hebben we gezamenlijk opgepakt met de 

Plechelmus parochie in Oldenzaal en de Pancratius parochie in Tubbergen.  

Het doel was om gezamenlijk 9000 euro in te zamelen voor de bouw van een 

school in Nueva Primavera (Guatemala) en het opleiden van vrouwen in 

vrouwenraden, die schooldirecties gaan adviseren hoe geweldloos onderwijs in 

een veilige omgeving kan worden gerealiseerd.  

De projectgroep van de gezamenlijke parochies heeft zich laten adviseren en 

ondersteunen door Inge Kuiphuis die langere tijd in Guatemala binnen dit project 

heeft gewerkt. Zij heeft haar ervaringen in vieringen in de deelnemende parochies 
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met ons gedeeld. Inge werkt niet meer in Guatemala en heeft een functie in 

Nederland aanvaard. We willen haar van harte dankzeggen voor haar 

enthousiasme en inzet. Zonder haar ondersteuning was realisatie van dit project 

niet mogelijk geweest. Inmiddels ligt de vastenperiode en daarmee de Vastenactie 

achter ons.  

Op maandag 23 april heeft de projectgroep van de deelnemende parochies een 

evaluatiebijeenkomst gehouden. Het goede nieuws is dat mede dankzij uw 

bijdrage het doel is gehaald.  

Het streefbedrag van € 9.000,- wordt door Vastenactie verdubbeld tot € 18.000,-. 

Daarmee kan het project in Guatemala worden afgerond.  

Rest mij u allen hartelijk te danken voor uw bijdrage.  

Vriendelijke groet, Tom van Vilsteren 
 

 

Pastorpraat 

Een kaarsje bij Maria  

“Ik zal een kaarsje voor je opsteken”, zeggen we als 

we zien dat iemand het moeilijk heeft.  

Een kaarsje bij Maria bedoelen we dan (meestal), bij 

Maria in onze vertrouwde kerk of in een kapel 

onderweg tijdens een fietstocht of in Lourdes waar 

begin van deze maand een grote groep pelgrims uit 

het bisdom Utrecht – ook uit onze parochie - is 

geweest. Een kaarsje bij Maria doet goed; het doet 

zowel degene voor wie het lichtje brandt goed, 

omdat hij of zij zich gesteund voelt, als ook degene 

die het lichtje heeft aangestoken, omdat hij of zij 

zich in dat gebaar verbonden voelt met die ander.  

En natuurlijk kun je ook een kaarsje opsteken voor jezelf, voor wat jezelf op dat 

moment ter harte gaat. Wat is het toch dat zoveel mensen de weg naar Maria 

weten te vinden? Is het omdat zij de moeder van de Kerk genoemd wordt en 

daarmee de moeder van alle mensen, dat velen zich tot haar wenden en zich bij 

haar aanvaard weten? Is het omdat zij als moeder van Jezus weet heeft van 

vreugde en van zorgen en verdriet en velen zich daarom in haar kunnen 

herkennen? Of is het omdat zij haar weg in het leven en in alles wat zij daarin 

mee heeft gemaakt in geloof is gegaan en zij  daarin een voorbeeld is?  

Hoe dan ook, Maria geeft veel mensen troost en bemoediging in het leven van 

alledag. Het is mooi dat er, zeker ook in onze streek, vele plekken zijn om haar te 

ontmoeten, plekken waar we kunnen schuilen en verwijlen, even een kaarsje 

kunnen opsteken. En dat we mogen geloven dat zo’n  klein lichtje tussen al die 

andere lichtjes, via Maria opgaat in dat grote Licht van Christus, waarmee Maria 

onlosmakelijk verbonden is.         José van den Bosch, pastoraalwerker 
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Vieringen op de Ageler Es 

Op de Ageler Es worden bij het landkruis drie vieringen gehouden, de 

zogenaamde kruisdagen, op maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart dit 

jaar op 15, 16 en 17 mei. Al sinds mensenheugenis komen de  agrariërs uit Agelo 

en andere belangstellenden bij elkaar voor het landkruis om te bidden voor een 

vruchtbaar jaar. Het gewas op de Ageler Es begint al te kiemen en de boeren 

hopen natuurlijk op een goede oogst.  

 

 

 
Secretariaat van de PAROCHIE LUMEN CHRISTI 

Bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 -11.30 uur 

Telefonische openingstijden secretariaat:  

dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur, tel.: 0541-353551 

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

 

Pastoraal team 

Th.H.P. Munsterhuis, priester  

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63  -   email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum,  

tel.: 06-57 64 52 45  -  email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD Lonneker 

tel: 06-22 92 46 57  -  email: i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Tel: 06-13 64 67 17  -  email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 
 

 

Pastorale bereikbaarheid 

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de 

pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer  

(zie pastoraal team of op de website parochielumenchristi.nl).  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een 

boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. 

De pastores zijn, behoudens vrije dagen en vakanties, dagelijks telefonisch tot 

20.00 uur bereikbaar.  In noodsituaties ook buiten deze tijden! 
 

 

 

 

HET AANVRAGEN VAN INTENTIES 

De administratie is voor het aanvragen van intenties alleen op de dinsdagmorgen 

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

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of via voicemail inspreken.  

 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie. 

 

INTENTIES  

zondag 14 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Adelgonda Nijhuis-Rikhof. 

Verder voor: Gerhard Postma; Marietje Groeneveld-Brookhuis; Theo Kamphuis; 

Jan Meinders; Esther en Frederieke Boom; ouders en Mario Schulte; ouders 

Derkman-Remerink; Marian Derkman-Bloemen; ouders Mollink-Kuipers en Jan; 

Toon Nijhuis; Jan en Gerbertjos Kleijssen; José Groener-de Vries; John en 

Antoon Fruke; Theo Post; Gerda Fox-Zwijnenberg; fam. Oude Elferink-Herens; 

Jan Westerhof en fam.; Riet Kamphuis-Haarman; ouders Tijhuis-Nijmeijer; Jos 

Oude Griep; Bernard Rikhof en Adelgonda; Gerhard en Jo Knippers-Snijders; 

ouders Groener-Beernink en fam.; Herman Heesink; Gerard en Marietje Zwiep-

Kuiper; Henk en Cees Thijssen; ouders Benneker-Bodde en Brigitte; Antoon 

Groeneveld; Truus Blokhuis-Nolten; Willy Kienhuis; Gerrit Zanderink en fam; 

Lubbe Kempinga; ouders Morsink-Rondhuis en Louis; ouders Schulte-Scholten; 

Arnold IJsseldijk; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Annie van Bentem-Wissink; 

Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; Hendrik Hulsmeijers en fam; Henk Schulte; 

Sien en Henny Mensink-Baalhuis; Ineke Westrik-Levink en ouders Westrik-

Kroep; Frans en Mirjam Koehorst; echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders 

Schlepers en Theo; Bernard Morsink; voor alle overleden moeders en oma’s. 
 

dinsdag 16 mei 09.00 uur: Bertus Nijhuis; echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders 

Blokhuis-Ribbert, Alfons en Paul. 
 

donderdag 18 mei 09.00 uur: Johan Beene en ouders; Theo Post; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; Marianne Butler; Gerrit Steghuis. 
 

zondag 21 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Jan Kuipers. Verder voor 

Ab van der Woning; ouders Morsink-Hesselink; Theo Post; Frans Luft; ouders 

Blokhuis-Drees en Naomi; Änne en Bernhard Drees; Gerard Brand; Jan Sauer; 

Truus Blokhuis-Groener en fam.; Jan Schiphorst; Jos Oude Griep; Ineke Westrik-

Levink. 
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dinsdag 23 mei 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Nijhuis-Tasche; 

ouders Derkman-Remerink en fam. 
 

zondag 28 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Sientje Evers-Wagenvoort 

en Frans Oude Egbrink. Verder voor fam. Keizer-Bartels; Frans Prinsen; Jos en 

Marietje Koekkoek-Veldkamp; Jan Pikkemaat en fam.; ouders Groener-Bolscher 

en Jan; ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch en fam.; ouders Derkman-Pikkemaat 

en fam.; Johan Beene en ouders; ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Theo Post; 

Theo en Annie Wintels-Rekers; ouders Eppink-Groener; Antoon en Riet IJland-

Hazewinkel; fam. Sauer-Asbreuk; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; ouders 

Derkman-Remerink en Marian Derkman; Ans Voerhuis; ouders Mollink-Kuipers 

en fam.; Annie Eppink en alle overledenen van Berghum; Bennie Postel; ouders 

Tijhuis-Nijmeijer; Jos Oude Griep; Ben Suurenbroek; ouders Nolten-Meijners; 

Herman Heesink; Henk en Cees Thijssen; Bennie Wiefferink en fam; ouders 

Groener-Tijscholte; ouders Oude Elferink-Benneker-Smellink; fam. Wolkotte-

Hagel; Iloy Wigger; Herman Spekhorst; Lubbe Kempinga; fam. Jogems en fam. 

Corveleijn; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Jan en Agnes Oude Nijeweme-

Wolkotte; ouders Scholte Lubberink-Borggreve en fam.; ouders Niehoff-

Leliefeld en fam.; ouders Dalhoeven-Kemna, Agnes en Maaike; Hendrik 

Hulsmeijers en fam; Annie Wassink-Niehof en fam.; John en Antoon Fruke. 
 

maandag 29 mei 10.30 uur: ouders Berning-Gosemeijer en fam.; echtpaar 

Steunebrink-Rolink. 
 

dinsdag 30 mei 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens. 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp  

email: denekamp@lumenchristi.nl 
 

Voor administratieve vragen zijn we open op  

maandag en dinsdagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur 

Bank: NL90 RABO 0140 7534 86 

(voor de kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97 
 

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

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 25 mei 
 

Voor het aanvragen van intenties is de administratie open op dinsdagmorgen tussen 

09.30 -11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-

mail een intentie aanvragen of bellen met de administratie  

 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie 
 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

