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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

39e jaargang nr.7 

13 mei t/m 2 juni 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauwtrapversje 

Lieve vrienden, 't is vandaag 

een dag om dauw te trappen, 

en een keertje met dit weertje 

lekker te gaan stappen. 

 

Zing een lied uit volle borst, 

we komen niemand tegen. 

Wat is de bloementooi toch mooi 

langs velden en langs wegen. 

 

De vogels leggen nu hun ei. 

De meidoorn staat te geuren, 

ja, alles groeit en alles bloeit 

in schitterende kleuren. 

 

Tenslotte gaan we weer naar huis, 

zodra de zon gaat zakken. 

Moe maar voldaan en volbelaân 

met ruikers en bloesemtakken. 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 26 mei 2023  per e-mail: hjozef@live.nl        

 

Pastorale bereikbaarheid 

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

bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit kerkblad of op de  

website parochielumenchristi.nl). 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 20.00u.  

In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar. 

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp; Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

Pastoraal team 

 Th.H.P. Munsterhuis, priester 

 Van der Heijdenstraat 1,7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 

 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken  

Palthestr. 15, 7631 EP Ootmarsum 

 Tel.: 06-57 64 52 45 

E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7624AD Lonneker 

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 

 

Kosters:    Benny Tijman     Tel. 354980    06-12528895 bjp.tijman@live.nl 

  Maria Schiphorst Tel.296436    06-25588950 schiphorstmaria@gmail.com 

 

AvdW 

                                                                                                                                         

mailto:noorddeurningen@lumenchristi.nl
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:bjp.tijman@live.nl
http://gmail.com/
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 13 t/m 19 mei 2023 
 
Zaterdag      19.30 uur Eucharistieviering (Mariaviering met      
13 mei                         processie naar de Schotbrookkapel) 
               M.m.v. het St. Jozefkoor 
Pastoor T. Munsterhuis        
 Ouders Brookhuis-Weernink, Herman Bonnes, 

Intenties aangedragen vanuit de 
Schotbrookkapel, ouders Scholte Lubberink-
Nijhuis en John, familie van de Walle, ouders 
Scholte Lubberink-Borgerink, ouders Wilbers-
Bruns, familie Tijhuis en familie Haarhuis.  

 
Zondag    Geen viering 
14 mei 
 
Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese  
17 mei  
   
  
 
Donderdag 9.00 uur Hemelvaartsdag, gezamenlijke viering in  
18 mei                                    Denekamp 

 
Collecte:  Twee-eurocollecte voor de eigen  

            geloofsgemeenschap.     
    
Necrologie 
 

Berendina A. Rosens-Gelink  15 mei 1989 

Hendrika G. Scholte Lubberink-Nijhuis 16 mei 2010 

Hendrikus L. Nolten 17 mei 2004 

Hermanus H. Voorpostel  19 mei 1978 

 

Jouw naam blijft in ons hart, jouw naam leeft bij ons voort. 

Van leven en sterven kent God het geheim 

en Hij bewaart ons voorgoed. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 20 t/m 26 mei 2023 

 

Zaterdag    Geen viering 

20 mei    

      

Zondag  9.00 uur Communieviering 

21 mei    M.m.v. het Themakoor 

Parochiële voorgangers Ouders Bodde-Tijman, Gerard en overleden 

familie. 

 

Woensdag 19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 

24 mei  

   

Donderdag 9.00 uur Communieviering 
25 mei 
Parochieel voorganger Tot intentie van de gezinnen.     
 
Collecte: Twee-eurocollecte voor de eigen  

geloofsgemeenschap 
     
Necrologie: 

Johannes H. Schulte  20 mei 1987 

Johannes G. Westerhof  20 mei 1987 

Jan H. Gelink 23 mei 2010 

Maria G. Bossink-Rikkink  24 mei 1980 

Hendrikus Keizer  25 mei 1977 

Gerardus B. Horsthuis 25 mei 1993 
Bernardus H. Meinders          26 mei 2011 
 
Treur niet om mij, ik heb Gods vrede en vreugde bereikt,  

in zijn hemel, daar waar alle duister voor zijn Luister wijkt. 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 27 mei t/m 2 juni 2023 

 

Zaterdag 18.00 uur Gezamenlijke Pinksterviering in Lattrop   

27 mei    

  

Zondag 9.00 uur Eucharistieviering: Hoogfeest van  

28 mei                                    Pinksteren   
Pastoor Munsterhuis 

                           M.m.v. het St. Jozefkoor 
 Jaargedachtenis Annelies Veldscholten-

Blokhuis, Nico Veldscholten, Bernhard 
Veldscholten en overleden familie, 
Henk Lucas, familie van Bentem, ouders 
Brookhuis-Weernink, familie Kamphuis en 
familie Keizers, Lidia Maier-Laturnus, Broer 
van Os, Annie Stegeman-Morsink, ouders 
Tijman Wolbert en Henk Ottink, ouders ter 
Duis-Lukens en familie, Herman Bonnes, 
ouders Lubbers-Brouwer en overleden familie, 
ouders Hulsbeek-Schaèpers en overleden 
familie, Gerhard Lukens en familie, familie 
Tijhuis en familie Haarhuis, Theo Meijer, 
Toon Olde Dubbelink. 
 

Woensdag        19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
31 mei 
    
   
Donderdag  9.00 uur Communieviering 
1 juni 
Pastor I. Schraven Tot intentie van de gezinnen. 
 
      
Collecte:  Twee-eurocollecte voor de eigen  

            geloofsgemeenschap. 
   
Necrologie: 

Franciscus H. Bodde  27 mei 1977 

Gerhardus J. Wigger  27 mei 1986 

Euphemia B. Weernink-Wolkotte  28 mei 1966 

Bernardus J. H. Albers  28 mei 1973 
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Aloijsius P.J. Tijink 28 mei 1995 

Aleida A.M. Veldscholten-Blokhuis 28 mei 2014 

Hermanus G. Rosens 28 mei 2015 

Gerardus J. Wolters 29 mei 2008 

Gezina J. Goossink-Hövels  31 mei 1977 

Johannes G. Kuiper 31 mei 1997 

Johanna Maria ter Laak-Borghuis 31 mei 2019 

Bernardus H. ten Brink 01 jun 1970 

Bernardus F.A. Goossink 02 jun 1994 

Frieda van Braam      02 jun 2019 

 

Heer, Geef hen bij U de volheid van leven. 

Laat hen nu wonen in uw huis van licht en vrede. 

 

AGENDA 22 april t/m 12 mei 2023  

 

25 apr  19.00-20.00 uur secretariaat   

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

26 apr   9.30-11.30 uur secretariaat 

  1 mei  19.30 uur  locatieraad 

  2 mei  19.00 uur-20.00 uur secretariaat 

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

  3 mei     9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

  19.00 uur  Rozenkransgebed ( Maria Cloese) 

  8 mei  13.30 uur  werkgroep liturgie 

  9 mei  19.00-20.00 uur secretariaat   

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

10 mei  9.30-11.30 uur secretariaat 

  19.00 uur  Rozenkransgebed ( Maria Cloese) 

   

Koffie drinken 

Na afloop van de viering op donderdag is er koffiedrinken in het 

parochiecentrum. 

 

Open eettafel 2023 

Op vrijdag 5 mei is er een open eettafel vanaf 12.00 uur in De Mare.  
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Graag 2 dagen van te voren opgeven bij Annelies Bodde  i.v.m. bestellen. 

Tel.: 0630179766 

 

Soos-middagen 

Op woensdag 3 mei is er weer een gezellige soosmiddag in de parochiezaal. 

Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Jullie zijn van harte welkom. 

Informatie bij Marietje Koldemeule. Tel.: 0541-354108 

 

Koersbal 

In de Mare is er iedere 14 dagen op maandagmiddag koersbal van 14.00 uur 

tot 16.30 uur. In deze periode is dat  maandag 8 mei. Iedereen is van harte 

welkom. Informatie bij Marga Meijer. Tel.: 06 512 621 56 

 

Handwerkavond 

In De Mare is er iedere 14 dagen op donderdagavond handwerken van 18.00 

uur tot 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u 

bellen met Agnes Cornelissen. 

Tel.: 06 425 404 58. Vanwege Koningsdag op 27 april niet. In deze periode 

is dat 11 mei. 

 

Maria Processie naar de Schotbrookkapel. 

 

Zaterdag 13 Mei 2023 is er in de St.Jozefkerk een Eucharistieviering om 

19.30 uur. Na de H. Mis gaan we biddend en zingend in processie naar de 

Mariakapel kapel, waar een hulde aan Maria wordt gebracht en Maria -

liederen worden gezongen. 

 

Dauwtrapmis 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is er voor alle 

geloofsgemeenschappen een gezamenlijke  Hemelvaartviering om 9.00u 

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! 
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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. 

Vieringen op de Ageler Es 

 

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

kruisdagen gehouden, 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.  

 

Zondag 28 mei 2023 is het Mariakapellendag.  

 

Het eindpunt is tegen 17.00 uur bij de Maria Cloese 

aan de Johanninksweg. 

 

's Morgens is er in Rossum in de Plechelmuskerk om 

9.30 uur een Comm. viering met eigen voorgangers, na 

de viering gaat men naar de Mariagrot. samen met het 

Dames- en Herenkoor en de harmonie. 

's Middags is er in Langeveen bij de Lourdesgrot aan 

de Kerklaan een Mariagebedsdienst om 14.30 uur met samenzang en het 

koor uit Langeveen. Daar wordt dan ook de Mariahulde gebracht. 

's Avonds is er in Noord Deurningen bij de Maria Cloese om 18.00 uur de 

eindviering. Voorganger is pastoor Jacobs; ook hier wordt hulde aan Maria 

gebracht. Het St. Jozefkoor zal Marialiedjes ten gehore brengen. 

Na afloop van de Maria viering is er voor iedereen koffie / thee met wat 

lekkers. Iedereen is van harte welkom. 
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High tea in de tent. 

In het eerste weekend van juni is er weer het traditionele dorpsfeest in 

Noord Deurningen. Op zaterdag 3 juni wordt er voor “ouderen” (leeftijd 

ongeveer 60 plussers) een high tea georganiseerd.  

Aanvang 14.30 uur in de tent. La Bomba verzorgt de hapjes. Er zijn géén 

kosten aan verbonden. 

Opgave is wel verplicht. Er wordt een nog een flyer huis aan huis verspreid, 

hierin staat alle informatie en ook waar u zich moet opgeven. 

 

Dorpscommissie Noord Deurningen. 

 

“Het Mannenbolwerk” 

Psst… Dit is alleen voor mannen, oftewel for men only! 

Waarom “Het Mannenbolwerk”? 

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) constateert uit 

gesprekken met inwoners dat er nauwelijks een ondersteuningsaanbod is 

voor mannen met een bepaalde beperking, die normaal gesproken nog deel 

zouden nemen aan het arbeidsproces. Bij  beperking valt te denken aan 

lichamelijke beperkingen. Bijvoorbeeld een niet aangeboren hersenletsel 

veroorzaakt door een  herseninfarct, of de ziekte van Parkinson, MS of ME. 

Maar ook het verlies van werk, om welke reden dan ook.  Al deze 

beperkingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Vooral bij mannen 

vallen dan veelal de sociale contacten weg, waarbij eenzaamheid op de loer 

ligt. Bij “Het Mannenbolwerk” maak je gemakkelijk nieuwe contacten en 

staat Gezelligheid en Meedoen voorop! 

 

‘Het Mannenbolwerk” is bedoeld voor mannen: 

- die zonder hun beperking eventueel nog deel hadden genomen aan 

het arbeidsproces 

- die behoefte hebben aan gezellige activiteit  

- die behoefte hebben aan sociale contacten met andere mannen 

- die lotgenoten willen ontmoeten 

- die meer structuur wensen in de dag/week 
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Wat willen we bereiken met “Het mannenbolwerk”? 

Een ontspannen en gezellige middag met mannen en voor mannen. Waarbij 

meedoen en sociale contacten voorop staan en waar ruimte is voor ieders 

inbreng. Te denken valt onder andere aan het eens per kwartaal organiseren 

van een externe activiteit. Bijvoorbeeld het bezoeken van een bedrijf, of 

excursie. We willen een regelmatige tijdsbesteding ondersteunen en daarbij 

zetten we in op het voorkomen van eenzaamheid en ligt de regie bij de 

heren zelf! 

Wanneer & waar 

De bijeenkomsten vinden plaats op alle maandagmiddagen in de even 

weken van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur in de gezellige ontmoetingsruimte 

van Terra Nova, aan de Kerkweg 5-7, 7634 PL in Tilligte.  

Vervoer 

Zelf te regelen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij Terra Nova. Andere 

opties voor vervoer zijn o.a. Buurtbus, ANWB-Automaatje en/of Regiotaxi. 

Kosten 

De kosten voor deze middagen zijn € 5,00 per keer. Hiervoor krijgt men 

koffie/thee met iets lekkers  en een drankje. Voor de externe activiteit kan 

tevens om een kleine bijdrage worden verzocht. Uiteraard gaat dit in 

overleg met elkaar. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen! 

 

Hebt u interesse en wilt u meer 

weten over “Het 

Mannenbolwerk”? 

Neem geheel vrijblijvend contact 

op met: 

Ria Kamphuis 06-12222840 

Maureen Loohuis 06-21635102 

Sociaal werkers Senioren SWTD
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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, 

alsook 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 
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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 
Telefoon 06-30 14 55 12  website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi  

Email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

Bezoek pastor 

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

bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit kerkblad of op de 

website parochielumenchristi.nl).  

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 u. 

In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar. 

 

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. 

 

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 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 11.30uur).  

Kerktv 

De kerktelevisie is te bekijken via de website: www.parochielumenchristi.nl→ KERK TV 

→ KERK TV Noord Deurningen       De kosten om te kijken worden door de kerk betaald. 
Wilt u eenvoudig kerk TV kijken op uw eigen TV dan kunt u contact opnemen met Gerard 

Niehoff, telnr. 0541 – 351451 
 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : Telefonische openingstijden secretariaat: 

dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur. Bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 

-11.300 uur   tel.: 0541-35 35 51  email:     secretariaat@lumenchristi.nl 

                                                    website:   www.lumenchristi.nl 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
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