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Zaterdag 13 mei 2023 t/m vrijdag 02 juni 2023 
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Th. H.P. Munsterhuis, priester 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Palthestraat 15, 7631 EP OOTMARSUM 

Tel.: 06 - 576 45 245    Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD LONNEKER  

Tel: 06 -  229 24 657    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 
.   
 

 

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 Bezetting 

Maandagavond 19.00 uur - 20.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten 

de openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

13-05-2023 t/m 02-06-2023 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood Voor ziekenzalving en ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van 

de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer 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 bereikbaar tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch 

bereikbaar 

 

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  

 

Dopen Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u contact opnemen met het centraal 

secretariaat parochie Lumen Christi:  secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch:  

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) 

 

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                (secretariaat@lumenchristi.nl)  

Openingstijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur; tel. 0541-353551. 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

 

Zondag 14 mei   Eucharistieviering 

09.00 uur    Voorganger: Mgr. Woorts 

      Lectrice: Sonja Pahlplatz 

Koor: Dames- en Herenkoor  

 

Ouders ter Brake-Warmes en overl. familie / Trees Wassink-Bonnes en 

overl. familie / Bennie Muntel / Familie Niehof-Berning / Bennie en 

Johan Keujer / Annie en Gerard Peters / Bennie Niehoff en overl. familie 

/ Emma Huisken-Sanning en familie. 

 

 

Donderdag 18 mei   Hemelvaart 

09.00 uur    Gezamenlijke viering Denekamp 

 

        

Vrijdag 19 mei   Huwelijk                    

13.00 uur    Jurre Beernink en Marlou Muntel 

Voorganger: Pastor J. Kerkhof Jonkman 

      Koor: Themakoor 

 

Zaterdag 20 mei    Woord- en Communieviering 

18.00 uur    Parochiële voorganger: Harry Smienk 

      Lectrice: Bernadette Hulsmeijers 

Geen koor 

 

20 t/m 28 mei Week Nederlandse missionaris, 2e collecte 

 

Zaterdag 27 mei  Pinksterviering 

18.00 uur Gezamenlijke viering van Lumen Christi 

in Lattrop  

Voorgangers: Allen 

      Lectrice: Irma Huusken 

Koor: Themakoor 
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Ouders Scholte Lubberink-Brookhuis en overl. familie / Bernard Teders 

en overl. familie / Ouders Hulsmeijers-Hanter en overl. familie / Frans 

en Bennie Hulsmeijers / Bernard en Trui Bodde-Meulenbroek / Trees 

Wassink-Bonnes en overl. familie / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus 

Franciscus Niehof / Overl. familie Leliefeld / Sien van der Ham-Grashof 

/ Jan Beld en overl. familie / Ouders Koekkoek-Eppink en uit 

dankbaarheid / Bennie en Siny Arens-Fox / Johan Hulsmeijer en overl. 

ouders Hulsmeijer-Litwin / Gerard Hulsmeijer en overl. ouders / Bennie 

en Johan Keujer / Annie en Gerard Peters / Truus Knippers-Haamberg 

en overl. familie / Overl. ouders Schuurman-Roelink en Yvonne ten 

Dam-Schuurman / Ouders Goosink-Bruns en overl. familie / Truus 

Goosink-Roelink en overl. familie / Ouders Arens-Busscher en ouders 

Arens-Beijerink / Ouders Haamberg-Fox en Herman / Gerrit Niehof en 

familie / Ouders Scholten-Borghuis / Ouders Niehof-Horsthuis en Lotte 

en Jette Arends / Ouders Rikkink-ten Dam en overl. familie. 

 

Vrijdag 02 juni   Ouderenviering 

09.30 uur    Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis 

 

Acolieten 

Zondag 14 mei    09.00 uur  

Zaterdag 27 mei    18.00 uur (2x) 

Zaterdag 3 juni    17:30 uur 

 

 

Overleden 

Op dinsdag 2 mei is op 79-jarige leeftijd voorzien  

van de ziekenzalving, overleden: 

Gerrit Niehof. 

Zondag 7 mei was er voor hem een avondwake hier in de kerk. Maandag 

8 mei hebben we afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartviering. 

Nadien is hij begraven op ons parochieel kerkhof. We wensen zijn 

vrouw, kinderen en kleinkinderen veel troost en sterkte toe. 
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Gevormd 

Op 25 maart zijn in de kerk in Ootmarsum Nienke Scheper en Indy 

Fox gevormd. Beide vormelingen gefeliciteerd! 

 

Bedankje 

Onlangs heeft Riky Huisken aangegeven om haar taak van de kerk-, 

pastorieschoonmaak te willen beëindigen. De locatieraad wil haar van 

harte bedanken voor de trouwe inzet van de afgelopen jaren.  

Riky bedankt! 

 

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 koor 

van Denekamp zal de viering muzikaal begeleiden. De viering is buiten 

in de tuin bij de kerk, 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 

geloofsgemeenschappen op zaterdag 27 mei om 18.00u 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. 

 

 

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 
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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 PW 

 

Molendag 2023 

13 mei 2023 is het zover: Molendag 2023. In Lattrop wordt er dit jaar 

extra aandacht aan geschonken omdat de Oortmanmolen haar 40-jarig 

jubileum viert. Het is namelijk 40 jaar geleden dat de molen opnieuw is 

opgebouwd op de huidige locatie. De dag begint om 10:00 uur en er zijn 

enkele kraampjes met wat streekproducten. Ook hebben we leuke 

Moederdagpakketjes met diverse molenproducten. De noabers van de 

Oortmanmolen verzorgen dorsdemonstraties en er zijn fiets- en 

wandelroutes beschikbaar. 
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De dag wordt muzikaal ondersteund door o.a. een optreden van onze 

eigen Bergvennenkapel en de dames en heren van Latt's Dance, de 

Lattropse line dancegroep. 

Voor kinderen zijn er wat kleur- en knutselmogelijkheden, en natuurlijk 

worden er rondleidingen gegeven door de molenaars en molengidsen. 

Kortom: kom gezellig even 'buurten' bij de Oortmanmolen 

om dit jubileum samen met ons te vieren. 

 

Noabers, molenaars en vrijwilligers Oortmanmolen. 

 

 

Om  te onthouden 

 

Maandag 8 mei       19.30 -21:30 uur AED cursus 

Dinsdag 9 mei         19.30 -21:30 uur AED cursus 

Dinsdag 9 mei      19.45 uur vergadering Locatieraad 

Donderdag 11 mei  19.30 -21:30 uur AED cursus 

Dinsdag 16 mei  12.50 uur Vertrek 13.00 uur  

                      Gezelligheid kent geen tijd 

Dinsdag 16 mei     19.30 uur WG pastorie 

Vrijdag 26 mei     14.30 uur Oefenen 1e H. Communie 

Dinsdag 30 mei     20.00 uur Buurtschapsraad 

Woensdag 07 juni     Ophalen oud papier 

 
Colofon 

Het volgende Kerk’nbleadke nr. 8 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 03 juni 2023 t/m vrijdag 23 juni 2023. 

Inlevering kopij: vóór donderdag 25 mei 2023! 

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 01 juni / vrijdag 02 juni 2023. 

Redactie / opmaak / typen :  

Mariëlle Timmerhuis & Suzan Scholte in ‘t Hoff 

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

