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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

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur
Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur

Bezetting

Anita Roesthuis
Judith Japink

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten
de openingstijden. Tel.nr. 229496
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Weekdienst kosters
04-04-2020 t/m 24-04-2020 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 Hengelo.
Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 55.
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.
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 4 april
18.00 uur

Eucharistieviering / Palmzondag
Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis
Lectrice: Bernadette Hulsmeijers
M.m.v. Themakoor

Lenie ten Dam-Niehof / Johan Hulsmeijer en overl. ouders HulsmeijerLitwin / Gerard Hulsmeijer / Pastor Derksen / Bernard Kamphuis
(jaarged.) en Frans Kamphuis / Leny ten Dam-Niehof.

Vrijdag 10 april
15.00 uur

Goede Vrijdag / Kruisweg
Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis
M.m.v. Dames- en Herenkoor

Zondag 12 april
09.00 uur

Eucharistieviering / Pasen
Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis
Lectrice: Ellen Niehoff
M.m.v. Dames- en Herenkoor

Zondag 12 april
19.00 uur

Bijeenkomst vuur overbrengen

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Marinus en Annie
Kamphuis-Bruggink / Truus Goosink-Roelink en overl. familie / Ouders
Goosink-Bruns en overl. familie / Johan Hulsmeijer en overl. ouders
Hulsmeijer-Litwin / Gerard Hulsmeijer / Gerrit en Riek Hek-Hofste /
Ouders Huusken-Hemmelder / Truus Knippers-Haamberg en overl.
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familie / Bernard Teders en overl. familie / Jan Beld en overl. familie /
Bennie Fox en overl. familie / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie
/ Ouders Groeneveld-Roelofs en overl. familie / Marie Niehof-Rikkink
en Bernardus Franciscus Niehof / Gerard Peters en overl. familie /
Overl. familie Leliefeld / Overl. ouders Schuurman-Roelink en Yvonne
Ten Dam-Schuurman / Bernard Kamphuis en Frans Kamphuis / Bennie
en Truus Ruel-Kamphuis / Bernard en Trui Bodde-Meulenbroek /
Overl. ouders Meijners-Hulsmeijers en overl. familie / Pater Jan
Meijners / Ouders Peters-Groeneveld en overl. familie / Hennie
Damhuis en Gerrit Grondman / Ouders Haamberg-Fox en Herman /
Bennie Arens en overl. familie Arens-Fox / Geert Ruel en overl. familie
/ Ouders ter Brake-Warmes / Ouders Rerink-Steunebrink en overl.
familie / Gerard Rerink en Truus Rerink / Gerard Scholte Lubberink en
overl. familie / Ouders Arens-Busscher en ouders Arens-Beijerink /
Ouders Niehof-Horsthuis (jaarged.).

Zaterdag 18 april
18.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis
Lectrice: Agnes Scholte Lubberink
M.m.v. Themakoor

Johan Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen / Gerrit en
Riek Hek-Hofste / Geert Ruel ( namens de noabers).
Acolieten
Zaterdag 4 april
Zondag 12 april
Zaterdag 18 april

18.00 uur
09.00 uur (2x) Pasen
18.00 uur
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Mededeling m.b.t. de Vieringen
Alle vieringen, ook al zijn ze in het Kerk’nbleadke als zodanig
aangegeven, zijn tot en met Pinksteren afgelast. Er zijn dus geen
vieringen in de kerk en er is ook geen ouderenviering.
Mochten er tussentijds veranderde maatregelen komen dan wordt u via
de website van Lumen Christi hierover geïnformeerd.
Misintenties
Alle opgegeven misintenties (ook voor Pasen) worden opgestuurd naar
het pastoresteam van Lumen Christi en samen met de intenties van de
andere locaties in de komende eucharistievieringen in het eucharistisch
centrum aan God opgedragen. De zondagse gebedsdienst ( om 9.00 uur,
via de link op de website te volgen) mag hooguit 20 minuten duren; het
oplezen van alle intenties vanuit de verschillende locaties zou daar dan
te veel tijd in beslag nemen.

Bevrijding Lattrop-Breklenkamp
Op donderdag 2 april is het precies 75 jaar geleden dat Lattrop en
Breklenkamp bevrijd werden. Een verslag daarvan kunt u lezen in het
bevrijdingsnummer ‘Het Onderschoer”, het heemkundeboekje van
Denekamp.
Daaraan gekoppeld wilden de Locatieraad en de Stichting Behoud
Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp een tentoonstelling
organiseren. Gezien de huidige omstandigheden gaat deze
tentoonstelling van 2 april t/m 5 mei in de oude pastorie niet door.
De tentoonstelling met oorlogsherinneringen, foto’s en verhalen uit
naaste omgeving, zal naar een latere datum verschoven worden.
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Belangrijk AED nieuws
I.v.m. de situatie rond het corona virus, heeft hartslag.nu na overleg met
instanties als de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie
raad en de ambulancezorg, besloten om bij een reanimatieoproep alleen
nog burgerhulpverleners op te roepen die jonger zijn dan 50 jaar.
Omdat de meeste cursisten die via de buurtschapsraad zijn opgeleid,
ouder zijn dan 50 jaar, zullen minder hulpverleners een oproep krijgen.
De kans dat er in dergelijk geval, burgerhulpverlener met of zonder
AED apparaat komt, daarmee kleiner is.
Weet waar, in geval van nood, in uw omgeving een apparaat hangt en
wie u naast 112 zou kunnen waarschuwen.
Voor meer informatie: zie de website van de buurtschapsraad LattropBreklenkamp
Werkgroep AED
Voor de VCLB leden
Helaas hebben wij net als de rest van Nederland te maken met het
coronavirus en dus hebben wij als bestuur moeten besluiten om onze
activiteiten van de maanden april en mei af te gelasten.
Het is onze bedoeling om deze naar 2021 door te schuiven.
Namens het VCLB Bestuur.
Van de Locatieraad
We leven momenteel in een moeilijke tijd; velen van u ervaren het als
een periode van vertwijfeling en grote onzekerheid. Niets is vandaag
nog zeker, het publieke leven ligt plat en we blijven zoveel mogelijk
thuis om deze crisis te kunnen beteugelen. Vooral voor onze ouderen,
die zo gewend waren om de wekelijkse vieringen in onze kerk bij te
wonen en nu gedwongen thuis zitten, is het allemaal extra moeilijk. Wij,
als geloofsgemeenschap, leven met u mee en proberen waar mogelijk u
te ondersteunen. Ter bemoediging luiden we op woensdagavond om
19.00 uur de kerkklokken en is de kerk op woensdag en in het weekend
open van 9.00 uur tot 18.00 uur om te bidden en een kaarsje op te steken.
Ook de pas gerestaureerde Mariakapel bij het kerkhof is weer open voor
bezoek. Houd U wel de gepaste afstandsregeling in acht. Nu alle
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activiteiten binnen onze gemeenschap tot en met Pinksteren afgelast zijn
en directe informatie verstrekken wat moeilijker gaat, houden we U via
de website van Lumen Christi op de hoogte van de lopende zaken; kijk,
zo mogelijk, regelmatig op deze site. Laten we ons, met ons allen, er
voor inzetten dat we naar elkaar omzien en deze ramp te boven komen.
En vergeten we niet te bidden? God te danken om het leven en te vragen
om zijn bijstand. Laten we het zeker niet opgeven gelovige christenen
te zijn. Laten we ook niet vergeten ’s zondags de heilige eucharistie bij
te wonen. We kunnen dat niet in de kerk, want die is gesloten, maar we
kunnen zondags de heilige mis wel volgen op de tv. KRO/NCRV op
NPO2 om 10.00 uur en tevens kunt U op zondag om 9.00 uur via de
website een online streamde gebedsdienst volgen (gratis beschikbaar).
Elke dag staat er ook een gebed of meditatie, verzorgd door ons
pastoraal team op de site. Zo kunnen we blijvend luisteren naar het
woord van God, bidden in zijn heilige Naam, en streven naar zijn liefde
en vrede, ook in deze bewogen tijden. Wij wensen u alle goeds en een
zalig Pasen, blijf gezond!
De kerken van Ootmarsum, Reutum, Tilligte en Lattrop hebben
bijzondere schutspatronen.nl. de H.H. Simon en Judas, ooit gekozen
door de moederkerk van Ootmarsum in een zeer moeilijke tijd, toen de
eerste kerk met de grond gelijk gemaakt was. Zij stonden voor
“getrouwe helpers in hopeloze zaken”.
In een oud klein gebedenboekje van onze kerk ter ere van deze heiligen
vinden we dit gebed:
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Paasactie 85-jarigen.
Door de huidige omstandigheden (uitbraak Coronavirus) kan de
jaarlijkse paasactie- attentie voor de 85-jarigen en ouder- niet doorgaan.
De (nieuwe) werkgroep vindt dit bijzonder jammer, maar een bezoekje
aan onze ouderen zit er dit jaar echt niet in. Gezond blijven is nu de
eerste prioriteit.
De werkgroep hoopt voor u op spoedig betere tijden en wenst u allen
een gezond en gezegend Paasfeest toe.

Mariakapel
De Mariakapel bij het kerkhof heeft een opknapbeurt ondergaan. De
luidklok is in het torentje geplaatst en kan nu bij bijzondere
gelegenheden geluid worden. Verder is er binnen en buiten het nodige
schilderwerk verricht. Vooral het plafond was aan een schilderbeurt toe.
Nu de kapel schoongemaakt is, staat alles er weer spik en span bij en
kunt u weer gebruik maken van de kapel. Bijzondere dank aan alle
medewerkers, die meegeholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen.

Strooiveld
Nu de weersomstandigheden weer wat beter zijn en de grond wat droger
kan er ook weer verder gewerkt worden aan de uitvoering van het
parkplan rond de kapel. Als de Corona uitbraak ons niet tegenwerkt dan
kunnen de nieuwe bomen geplaatst worden en wordt het strooiveld
opnieuw ingezaaid. Ook de paden worden van verhardingsmatten
voorzien, zodat u straks daar goed kunt wandelen. Ook grote hulde aan
de noeste werkers, die ondanks alles steeds maar doorgaan!
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Mededelingen Lumen Christi
Beste parochianen,

25 maart 2020

Opnieuw schrijven we een brief in deze spannende en onzekere tijd
waarin wij leven. Ons leven is voor onze samenleving en ook voor ieder
van ons persoonlijk plotseling veranderd en bemoeilijkt en voelt
vervreemd aan. We leven met veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel
mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus
sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale
onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de
werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op
dit moment geen antwoord krijgen.
Als gelovigen zijn we – ook - op weg naar Pasen. Dit jaar lijkt het alsof
we de tocht die we met Jezus maken door de woestijn goed kunnen
aanvoelen en zijn weg naar Jeruzalem lijkt voor ons heel dichtbij te
komen. We komen beproevingen tegen en we komen voor moeilijke
keuzes te staan en we kunnen ons bezorgd en angstig voelen. Maar de
woestijn kent ook oases en die zien we nu al terug in onze samenleving.
Bedrijven en organisaties en individuele mensen die hulp en steun
aanbieden. Vele verrassende initiatieven, ze laten het goede in mensen
naar boven komen. Dit zijn de lichtpuntjes die ons in donkere tijden de
weg wijzen, op weg naar Pasen.
Hoe moeilijk ook, we geloven dat God in geen enkele situatie afwezig
is. “Ik zal er zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan
zijn volk. Zijn naam is ook een oproep om goed om te zien naar elkaar.
Om hieraan bij te dragen hebben wij op 18 maart in overeenstemming
met landelijk en bisschoppelijke beleid, de volgende besluiten genomen
die gelden in ieder geval tot 6 april.
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Rondom de sacramenten
H. Doopsel: graag contact opnemen met pastoraal team, alleen ouders
en peetouders kunnen aanwezig zijn in een sobere plechtigheid van
dopen en er is geen voorbereiding.
- Eerste heilige communie wordt uitgesteld tot nader bericht.
- H. Vormsel in Denekamp; wordt uitgesteld tot nader bericht, liefst
als mogelijk is, nog dit jaar.
- Huwelijken: in overleg met bruidsparen is er een korte plechtigheid
in aanwezigheid van getuigen in beperkt gezelschap.
- Uitvaarten; aanwezig beperkt gezelschap. Er zal geen communie
plaatsvinden, wel een kort gebed. Voorbereiding van de uitvaart
met 1 persoon ter plaatse: voorgangers kunnen ook pastores zijn.
- Ziekenzalving en ziekenzegening: graag contact opnemen met het
pastoresteam
Alle vergaderingen op het gebied van pastoraat, catechese, liturgie,
diaconie gaan vooralsnog niet door.
Vastenactie
De termijn voor de vastenactie om geld in te zamelen voor het
gezamenlijke doel van de drie parochies (Pancratius parochie,
Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi) is uitgesteld tot en
met september. Op de website van de parochie is een videoboodschap
te vinden van Inge Kuiphuis.
Weekendvieringen
Hoewel onze gebruikelijke vieringen op dit moment niet mogelijk zijn
blijft het gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop
en kracht voor ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons
helpen om onze ongerustheid in handen te leggen van God. Om ook
gezamenlijk te kunnen bidden hebben wij gezocht naar mogelijkheden
en daarom wordt er
- Op de komende zondagen om 9.00 uur in één van onze kerken een
gebedsviering gehouden, deze vieringen worden uitgezonden via
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Kerk TV, en zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via de
website Lumen Christi:
www.parochielumenchristi.nl onder het kopje gebedsviering.
Op zaterdagen worden de teksten van de zondag op de website
geplaatst.
- Mocht u intenties hebben voor gebed, dan kunt u deze aan ons
doorgeven via denekamp@lumenchristi.nl of in de brievenbus van
het parochiesecretariaat
- Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed
en om een kaarsje aan te steken.
- Verder wijzen wij u op de vieringen op zondagochtend op
KRO/NCRV op NPO2 om 10.00 uur
Vieringen door de week
Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00 uur een
eucharistieviering, waarin pastoor Munsterhuis voorgaat.
Ook deze vieringen kunt u via de website volgen en zal duren zolang de
maatregelen gelden.
De vieringen in de Goede week staan hieronder in een schema
Vieringen na Pasen
Na Pasen is er ieder zondagmorgen een gebedsviering om 9.00 uur. Dit
zal zijn zo lang als de maatregelen het samenkomen in grotere groepen
afraden.
Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We
blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in
deze moeilijke tijd. Ook al vinden deze vieringen zonder aanwezige
gelovigen en volledige koren plaats.
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Gebed op de website
Vanaf maandag 23 maart verzorgt het pastoraal team elke werkdag voor
een gebed of meditatie op onze website. We hopen u hiermee een
handreiking te bieden voor persoonlijk gebed. In het gebed weten we
ons verbonden en betrokken op elkaar, juist in moeilijke tijden.
Contact
Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen
telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via nummer, zie onder.
Actuele informatie over maatregelen vanwege de coronacrisis en
overige info vindt u op onze website www.lumenchristi.nl
Als u behoefte hebt aan een gesprek dan kunt u met één van de pastores
contact opnemen, we zijn telefonisch of via de mail bereikbaar.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In
het omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden,
biddend en hopend dat Pasen voor ieder ook daadwerkelijk een opstaan
tot nieuw leven mag zijn, een Zalig Pasen!
Pastoraal team Lumen Christi
Th. H.P. Munsterhuis, pastoor;
06 53 16 35 63 t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken;
06 57 64 52 45 j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, Pastoraal werker;
06 22 92 46 57 i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, Pastoraal werker;
06 13 64 67 17 j.vandenbosch@lumenchristi.nl
Secretariaat Lumen Christi;
0541 – 35 35 51 secretariaat@lumenchristi.nl
Op de website van Lumen Christi en via brieven kunnen we actuele
informatie communiceren. Houdt u dat in de gaten!
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Vieringenschema Goede week en Pasen
In de Goede Week en met Pasen kunt u via de Kerk TV via de website
van Lumen Christi (onder het kopje “gebedsviering”) de volgende
vieringen volgen:
Palmpasen
zondag 5 april, 9.00 uur
Witte Donderdag
9 april, 19.00 uur
Goede Vrijdag
10 april, 15.00 uur
Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00 uur
Pasen
zondag 12 april, 9.00 uur

Gebedsviering met palmwijding
Intocht en bevrijding
Eucharistieviering
Meditatieve kruiswegviering
Gebedsviering met zegening
Paaskaarsen en wijwater
Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen
muzikaal opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een
paar zangers. Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.

Help projecten Vastenactie!
Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun
deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom
geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt
voor een ander.
Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom
beroepsonderwijs en ondernemerschap. De parochies Lumen Christi,
Pancratius en Plechelmus hebben dit jaar een eigen doelen project voor
San Marcos in Guatemala, in samenwerking met Inge Kuiphuis uit
Geesteren en MTC landarbeidersvereniging) in Guatemala. Helaas
liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd
worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen
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in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten
doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en
veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te
maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v.
Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl onder vermelding
van eigen doelenproject nummer 401397.
De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout,
bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking:
“In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn,
lokaal maar ook wereldwijd.” Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Reis naar Brazilië uitgesteld
Beste parochianen, het coronavirus heeft ons gedwongen om ons bezoek
aan pater Hennie Haamberg in Brazilië op het laatste moment uit te
stellen. Kort voor ons vertrek kregen wij van hem een telefoontje dat het
onverantwoord was om naar hem toe te komen omdat ook het virus daar
flink actief was geworden. We hebben de vlucht kunnen omboeken tot
voorlopig in de maand september en zien wel hoe de situatie dan is.
Mocht het op dat moment nog onzeker zijn, dan tillen we de reis over
naar volgend jaar. In middels was het overboeken van de gift voor zijn
projecten, waarvoor u hem royaal beloonde, reeds in werking gezet door
de Nederlandse Provincie van de Karmelieten, zodat die tegelijk met
ons in Brazilië zou arriveren. Dit kon helaas niet meer worden stopgezet
en is inmiddels aldaar aangekomen. Het was het fantastische bedrag van
€ 7.000,00, waarvoor hartelijk dank. Tijdens ons toekomstig bezoek
zullen we kunnen zien hoe het geld is/wordt besteed.
Namens pater Hennie dank ik u hartelijk voor uw royale steun van de
kwetsbaren in zijn parochie.
Wij houden u op de hoogte van onze verdere reisplanning.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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Om te onthouden
Elke 3e dinsdagmiddag van de maand
Zaterdag 4 april
Vrijdag 10 april
15.00 uur
Zondag 12 april
09.00 uur
Zondag 12 april
19.00 uur
Dinsdag 14 april
20.00 uur

Gezelligheid in Lattrop
Ophalen oud papier
Goede Vrijdag / Kruisweg
Pasen
Bijeenkomst vuur overbrengen
Vergadering Locatieraad

Colofon
Het volgende Kerk’nbleadke nr. 6 is geldig voor de periode van:
Zaterdag 25 april 2020 t/m vrijdag 15 mei 2020.
Inlevering kopij: vóór donderdag 16 april 2020!
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 23 april / vrijdag 24 april 2020.
Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis
Typen
: Mariëlle Timmerhuis
De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave
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