Kerkblad
Locatie H. Jozef
Noord Deurningen
36e jaargang nr. 5
4 t/m 24 april 2020

Een aanraking, een vriendelijk gebaar
Betekent nu groot gevaar
Een knuffel, een zoen uit onbekende hoek
Betekent nu ongewenst bezoek
Op een scherm is nu een dienst te zien
Dit had niemand kunnen voorzien
Iets ergs gaat de wereld rond
Daarom vanuit mijn hart wens ik u allen toe: Blijf gezond
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 17 april 2020 per e-mail: hjozef@live.nl
Pastorale nood:
Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand
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.
Opening secretariaat:
Adres:
E-mail:
Banknr:
Banknr:

elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur
elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur
Johanninksweg 2, 7591 NX Denekamp Tel: 0541-35 14 98
noorddeurningen@lumenchristi.nl
NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans
NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen
(voor alle betalingen en ontvangsten)

Pastoraal team
Th.H.P. Munsterhuis, pastoor (liturgie)
Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp
Tel: 06-53 16 35 63
E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J. Kerkhof Jonkman, diaken
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
Tel.: 06-57 64 52 45
E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I. Schraven, pastoraal werkster
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal
Tel: 06-22 92 46 57
E-mail: 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
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster
Hofkamp 231, 7582 GS Losser
Tel: 06-30 95 86 89
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl
Kosters: Jos Bentert
Tel. 35 37 68
Benny Tijman Tel. 35 49 80
Maria Schiphorst Tel. 29 64 36

E-mail: jbentert@gmail.com
E-mail: bjp.tijman@live.nl
E-mail: schiphorstmaria@gmail.com
AC
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In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus
kunnen er geen vieringen plaats vinden.
Voor de aangevraagde intenties wordt gebeden tijdens de
gebedsvieringen op zondagmorgen, telkens vanuit een andere
kerk van Lumen Christi.
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 4 t/m 10 apr 2020
Zaterdag
4 apr

Geen viering
Jaargedachtenis Lies Johannink-Lohuis
Jaargedachtenis Bernard Veldscholten
Maria Schiphorst-Nijland

Zondag
5 apr

Palmzondag Geen viering

Donderdag
9 apr

Witte Donderdag

Geen viering

Vrijdag
10 apr

Goede Vrijdag

Geen viering

Necrologie:
Bernardus J. Tijman
Anna W. Wargers-Borghuis
Heideveld (levenloos kindje)
Hendrikus W.J. Brookhuis
Monica Niehof
Gerhardus Gelink
Maria C. Kamphuis op Heghuis-Groeneveld
Veldscholten (levenloos kindje)
Maria Wilde-Hilbers
Johan Bekhuis
Aleida J.M. Johannink-Lohuis
Charlotte Mulders-Hasler

05 apr 1994
06 apr 2015
08 apr 1976
08 apr 2000
09 apr 1965
09 apr 1966
09 apr 2003
10 apr 1966
10 apr 1968
10 apr 1996
10 apr 2012
10 apr 2012

Dat wij hen, die ons zijn voorgegaan niet vergeten. Zij, die nu mogen rusten
in Gods handen, in Gods Licht.
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 11 t/m 17 apr 2020
Zaterdag
11 apr

Paaszaterdag

Zondag
12 apr

Hoogfeest van Pasen

Geen viering

Geen viering

Jaargedachtenis Johan Bekhuis, Johanna
Bekhuis-van Braam, ouders van Bentem-Bos
en familie, Gerhard Lukens en familie, Saskia
van Landschoot, Eef en Marietje StevelinkBusscher, Gerard Monnikhof, Marietje
Pikkemaat-Gehring en familie, echtpaar
Goossink-Hövels, familie Kamphuis en
familie Keizers, Johan Koldemeule en
Geertruida Veldscholten, ouders
Veldscholten-Nijhuis en Bernard, ouders
Niehoff-Engelbertink, ouders BrookhuisWeernink, ouders Scholte LubberinkBorgerink, ouders Wilbers-Bruns en Diet
Wilbers, Jos ten Broeke, ouders LubbersBrouwer en familie, ouders HulsbeekSchaépers en familie, ouders Loman-Steggink,
Johan Meijer en overleden familie, Ludwig
Dobbelhoff en ouders Bekhuis-Weustink,
Erika Sinnen-Weustink, Bernard
Veldscholten, Annelies VeldscholtenBlokhuis, ouders Scholte Lubberink-Nijhuis
en John, familie van de Walle, ouders
Schiphorst-Schulte en Thea en Agnes, familie
Tijhuis en familie Haarhuis.
Donderdag
16 apr

Geen viering

Necrologie:
Wilhelmus J. Heerink
Paul Schiphorst

14 apr 2006
15 apr 1995
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Gezina Postel

17 apr 1963

Heer, geef hen bij U de volheid van leven. Laat hen nu wonen in Uw huis
van Licht en Vrede.
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 18 t/m 24 apr 2020
Zaterdag
18 apr

Geen viering
Pastoor Misdorp, Dora Jansman, ouders
Demmer-Zwiep en Wilma, Johannes Tijman,
intenties aangedragen vanuit de
Schotbrookkapel, Jos ten Broeke, Alfons
Johannink, ouders Heerink-Koekkoek en
Wim.

Zondag
19 apr

Geen viering

Donderdag
23 apr

Geen viering

Necrologie:
Maria A. van der Ham-Niehof
Antonius Weernink
Hermina H. Veldscholten-Nijhuis
Gerardus Johannes Niehoff
Gradus Olde-Dubbelink

18 apr 2015
20 apr 1993
21 apr 1975
21 apr 2001
22 apr 1967

Schenk hen eeuwigdurende rust, Heer, en laat het eeuwig Licht hen
verlichten, want U bent barmhartig.
AGENDA 4 t/m 24 apr 2020
8 apr
9.30-11.30 uur
15 apr
9.30-11.30 uur
22 apr
9.30-11.30 uur

secretariaat
secretariaat
secretariaat
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Soos
In verband met de ontwikkelingen betreffende het coronavirus zijn er geen
soosmiddagen.
Open eettafel
In verband met de ontwikkelingen betreffende het coronavirus gaan de open
eettafels niet door.

Beste parochianen,

18 maart 2020

We leven in een spannende en onzekere tijd. Dit geldt voor onze
samenleving en ook voor ieder van ons persoonlijk. Ons leven is 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.
We bevinden ons nu in de veertigdagentijd. Het lijkt alsof we met Jezus een
tocht door de woestijn gaan, op weg naar Jeruzalem. We komen
beproevingen tegen en we komen voor moeilijke keuzes te staan. 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 is er dagelijks kort overleg tussen de teamleden.
Ook is er een klein kernteam Lumen Christi samengesteld, om snel
beslissingen te kunnen nemen. Vandaag hebben we in overeenstemming
met landelijk en bisschoppelijke beleid, de volgende besluiten genomen
(deze zijn in plaats van de besluiten die we afgelopen vrijdag hebben
genomen en bekend gemaakt);
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Rondom de sacramenten
-

-

-

H. Doopsel: graag contact opnemen met pastoraal team, alleen
ouders en peetouders aanwezig in sobere plechtigheid van dopen en
er is geen voorbereiding.
Eerste heilige communie uitstel tot nader bericht.
H. Vormsel in Denekamp; uitstel tot nader bericht, liefst als
mogelijk is, nog dit jaar.
Huwelijken: in overleg met bruidsparen is er 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 niet door.
Er is overleg over de vastenactie om de termijn uit te breiden. Daar komt
nog bericht over.
Vieringen Hoewel onze 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.
-

Op de komende drie zondagen wordt er om 9.00 uur in één van onze
kerken een gebedsviering gehouden, deze vieringen worden
uitgezonden via Kerk TV,
en zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via de website
Lumen Christi, www.parochielumenchristi.nl. 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. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn
getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg.
Ook worden de opgegeven misintenties van deze zondagen gelezen.
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-

-

Deze vieringen vinden zonder aanwezige gelovigen en volledige
koren plaats.
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.
Voor de Goede week zoeken we naar invullingen en dit wordt nader
bekend gemaakt. De komende zondagen vinden de vieringen plaats
zo mogelijk plaats vanuit de verschillende kerken van Lumen
Christi. 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, aanstaande zondag komt deze
uit de Lambertuskerk Hengelo waar kardinaal Eijk voor zal gaan.

Gebed op de website
Vanaf maandag 23 maart zorgt 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.
Klok luiden Op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april zullen de
klokken van al onze kerken luiden van 19.00 – 19.15 uur, als teken van
troost, hoop en verbinding. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken
waar we als parochie graag aan deelnemen.
Contact
Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch
bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via nummer. 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,
Pastoraal team.
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Persbericht

Denekamp, 19 maart 2020

Vieringen via internet vanuit de parochie Lumen Christi
Omdat vieringen met parochianen voorlopig niet mogelijk zijn wordt in de
parochie Lumen Christi vanaf zondag 22 maart elke zondag om 9.00 een
gebedsviering via internet uitgezonden. Elke week vanuit een andere kerk in
de parochie.
In deze vieringen wordt telkens voorgegaan door iemand van het
pastoresteam en zijn voor alle parochianen te volgen (ook parochianen
zonder abonnement) via de website van de parochie: www.lumenchristi.nl.
Op deze manier blijft het toch mogelijk om als parochie samen te vieren, al
is het wel virtueel.
Ook zal het pastoraal team vanaf maandag 23 maart elke werkdag een
gebed of meditatie op de website plaatsen.
Verder worden als onderdeel van een landelijk initiatief van de Raad van
Kerken elke woensdag van 19.00 tot 19.15 de klokken van al onze kerken
geluid als teken van troost, hoop en verbinding.
Ondanks dat het parochiecentrum in Denekamp gesloten is blijft de
parochie bereikbaar via de telefoon en email. Ook is het altijd mogelijk om
met iemand van het pastoraal team contact op te nemen.
De contactgegevens van het pastorale team en het secretariaat staan op de
website: www.lumenchristi.nl.
Hier is ook meer actuele informatie te vinden over de andere maatregelen
die de parochie heeft genomen in verband met het Coronavirus.
Eucharistieviering ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid Noord Deurningen
Mededeling: De speciale Eucharistieviering ter gelegenheid van 75 jaar
vrijheid Noord Deurningen op zaterdagavond 18 april gaat niet door
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Ook de feestelijke
activiteiten op zondag 19 april zijn afgelast. De speciale viering zal worden
verplaatst naar een weekend op een later tijdstip waarin ook de
activiteiten rondom 75 jaar vrijheid in Noord Deurningen zullen
plaatsvinden.
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Beste parochianen,
maart 2020

25

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.
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.
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-

-

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
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
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Vieringen door de week
Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00u 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 9.00u. 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.
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. 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
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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!
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, 9.00u
Witte Donderdag
9 april, 19.00u
Goede Vrijdag
10 april, 15.00u
Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u
Pasen
zondag 12 april, 9.00u

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.

13

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
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
14

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 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.
Persbericht betreffende PUUR
Theatergroep ‘sTOF heeft besloten om de voorstelling PUUR op 10 april in
Openluchttheater Brilmansdennen te Losser niet door te laten gaan, i.v.m.
het coronavirus.
Het is de bedoeling om met de gehele organisatie te zoeken naar ee nieuwe
datum, waarop we alsnog dit theaterstuk voor jullie/u kunnen opvoeren.
We hopen op jullie/uw begrip.
Blijf gezond!
Namens Theatergroep ‘sTOF,
Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland
PCI Helpt!
Telefoon 06-30 14 55 12 website: www.caritaslumenchristi.nl
Email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl
Banknummer: NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi
Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.
Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.
Bezoek pastor
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een
pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 0541-351498 of bij het
secretariaat van Lumen Christi dat elke werkdag tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is,
telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis).
In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen thuis bezoekt.
Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de ziekenbezoekgroep bezocht te
worden dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat
van Lumen Christi.
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). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood.
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 Lumen
Christi, telnr. 0541-35 35 51.
Doopsel
Voor informatie over de doopvieringen kunt u contact opnemen met
mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl
Kerkradio/kerktelevisie
Voor informatie over de kerkradio/kerktelevisie kunt u contact opnemen met
de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451
De kerkradio/kerktelevisie is te beluisteren/kijken via de website :
www.lumenchristi.nl: → Noord Deurningen → kerktv
Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI :
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur
tel.
:
0541-35 35 51
email :
secretariaat@lumenchristi.nl
website :
www.lumenchristi.nl
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