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13 mei  -  2 juni  2023 
 

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas 
Ootmarsum 

 

Parochie Lumen Christi 



Pastoraal team    Nicolaasplein 2  -   
     7591 MA  Denekamp 
 

Th.H.P. Munsterhuis, priester  tel. 06 - 5316 3563   
e-mail:       t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  tel. 06 - 5764 5245   
e-mail:       j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  tel. 06 - 2292 4657   
e-mail:       i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.M. van den Bosch, past. werkster tel. 06 – 1364 6717   
e-mail:       j.vandenbosch@lumenchristi.nl 
 
Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
Taak: beheer gebouwen en financiën. 
Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter 
tel. 0541-29 14 78  |   e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

Pastoraatsgroep   
Coördinatie pastorale activiteiten. 
Contactpersoon: Susan Broekhuis  
tel. 06 – 5732 8723  |   e-mail: susanbroekhuis@gmail.com 
 
 

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  
Kerkplein 3     0541 - 29 29 91 
Geopend     maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,  
     van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
E-mailadres:    ootmarsum@lumenchristi.nl 
Bankrekening:    NL56 RABO 0140 1005 12 
Website    www.lumenchristi.nl 

     Parochie Lumen Christi.  
 

 
Misintenties 
Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat. 
  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:susanbroekhuis@gmail.com
http://www.lumenchristi.nl/
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Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 
Josephine Bossink: 06 – 5376 3110 
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380 
Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956 
Jan Veldboer:  0541 – 291 954  
 

Caritas 
Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 
Telefoon 06 – 3014 5512      |   e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl      
Website: www.caritaslumenchristi.nl   
Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk 
Tel.  06 – 1292 5413 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 

Bij overlijden 
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen 
dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 
 

Kerkelijk huwelijk 
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maan-
den voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbereidin-
gen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat 
van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  
 

Dopen 
Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar  
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:  
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur). 
 

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 pas-
tor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achter-
laten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behou-
dens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsi-
tuaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.  
Voor bovengenoemde kunt u ook het secretariaat in Ootmarsum of Denekamp 
bellen onder de openingsuren.

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


Bezoek pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvan-
gen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld 
bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen 
Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis. 
 

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp 
e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl   tel.: 0541 – 353 551  
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur 
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur. 
 

Kopij volgende Preaksteulke 
Kopij voor Preaksteulke nr. 8 (periode 3 tot 23 juni) 
▪ inleveren op het secretariaat vóór 22 mei 2023 11.00 uur 
▪ per mail sturen naar preaksteulke@lumenchristi.nl    

vóór 23 mei 2023  18.00 uur 

 

 
 
In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 
Henk Heerink op de leeftijd van 77 jaar. 
Will Heisterkamp – Mentink op de leeftijd van 87 jaar. 
Henk Oude Vrielink op de leeftijd van 86 jaar. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep  

Parkeren op het kerkplein,  
uitsluitend voor kerkbezoekers om een viering bij te wonen. 
Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt omtrent parkeermogelijkhe-
den voor kerkbezoekers tijdens vieringen in de Simon en Judaskerk te 
Ootmarsum. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:preaksteulke@lumenchristi.nl
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Onder vieringen verstaan we de normale weekendvieringen op zaterdag 
en/of zondag, maar ook een avondwake of afscheidsviering en eveneens 
een uitvaart- of een huwelijksviering.  
Nomaliter is het beschikbare gedeelte van het kerkplein met paaltjes af-
gesloten. Deze paaltjes worden doorgaans voorafgaand aan een viering 
verwijderd en na afloop van een viering worden teruggeplaatst.  
Het is dus van belang dat u na afloop van een viering weer direct met uw 
auto vertrekt.  
Deze ruimte is echter beperkt.  
We vragen dan ook deze parkeerplekken zoveel mogelijk beschikbaar te 
houden voor mensen voor wie dat min of meer noodzakelijk is.  
Bent u goed ter been, parkeer dan uw auto elders! Vaak is het maar een 
klein stukje lopen naar de kerk.  
Parkeert u op het kerkplein buiten de geboden mogelijkheid dan riskeert 
u een boete.   
We hopen dat iedereen zich aan deze afspraak gaat houden. Er zijn onder 
voorwaarden ook weer parkeermogelijkheden ter hoogte van de huidige  
bibliotheek.  
Let hierbij wel op de beperkingen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Misintenties  -  Pinksteren 2023 
 

Henny Spekreyse-van Aken, jaargedachtenis 
Johan Broekhuis en Annie Broekhuis, jaargedachtenis 
Pater Cyprianus Broekhuis 
Overleden ouders Reinders-Meijerink, Elly, Henk, Siny en Wim 
Herman en Lien Schröder 
Jan Lohuis en Marie Lohuis-Mollink 
Bernhard en Nats Lentferink-Hulsink 
Frans en Marie Lentferink-Bouhuis 
Overleden ouders Lentferink-Pelgröm 
Overleden ouders Eppink-Stevelink 
Overleden Ouders Bloemen-Heesink 
Overleden ouders Beijerink-Rekers 
Overleden Familie Borggreve-Mollink 
Hennie, Sien en Marie Groeneveld 
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Herman Oude Hengel 
Hermien Olde Meule 
Dhr. van Rooijen en Mevr. van Rooijen-Wassink 
Annie van Zijl-Weustink 
Overleden ouders Hesselink-Schröter 
Overleden familie Mensink-Velthuis 
Frans en Jelle Swennenhuis 
Annie en Gerard Brunninkhuis 
Carmen Blokhuis 
Antoon Oude Monnink 
Overleden ouders Oude Monnink-Borggreve 
Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie 
Frans en Annie Wilbers-Quaink en Maria Wilbers 
Overleden ouders Meijer-Brookhuis en overleden familie Meijer 
Overleden ouders Bossink-van der Klamp 
Johan Nollen 
Overleden ouders Niehof-Mulstege en overleden familie 
Gerhard Luttikhuis 
Truus Kaptein-Blokhuis 
Overleden ouders Alberink-Ensink 
Overleden ouders Roelink-Kloeze, Mieke en Annie 
Overleden ouders Krop-Heesink 
Frans Rauwers 
Herman en Marie Dijkhuis-Quaink 
Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink 
Will Löwik-Silderhuis 
Hans Silderhuis 
Overleden ouders Bernhard en Marie Löwik en oom Hendrik 
Geertruida Tijink-Ensink en Everhard Tijink 
Ine Stevelink-Alberink 
Overleden ouders Roelink-Keupink 
Tonny Pouwels 
Overleden familie Frommink 
Feem, Hendrik, Johan en Herman Kloeze 
Annie van der Aa-Oude Voshaar 
Gerard en Annie Meijer-Oude Monnink 
Annie Steggink-Geuke 
Overleden familie Steggink-Geuke 
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Lies Wassink-Busscher 
Overleden ouders Wegdam-Huitink 
Theo van der Aa en overleden ouders Bruns-Stevelink 
Overleden ouders van der Aa-Bodde 
Overleden ouders Lohuis-Pikkemaat 
Overleden ouders Vennegoor-Oude Monnink 
Overleden familie Ribbert-Wigger 
Jan Voorpostel 
Frans Peters en overleden familie 
Overleden ouders Wiegink-Arkink 
Overleden ouders Bruggink-Heesink 
Annette Bruggink 
Pauline Bruggink 
Jan Bekhuis 
Gerhard Steggink 
Overleden ouders Lohuis-Heesink 
Coby van der Aa-Dorresteyn en overleden familie van der Aa 
Overleden ouders Tijink-Smithuis 
Jan en Bennie Tijink 
Overleden ouders Aveskamp-Koopman en Sien Aveskamp-Nieuweweme 
Overleden ouders Eertman-Schimmel 
Annie en Frans Heisterkamp 
Gerard Droste 
Overleden ouders Droste-Kunne en overleden familie 
Overleden ouders van den Hoek-Struis en overleden familie 
Anna en Herman Kunne-Mers en overleden familie 
Hennie en Frank Busscher 
John Reinders 
Overleden familie Heisterkamp-Tijink 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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 fiets-
tocht of in Lourdes waar begin van deze maand een grote groep pelgrims 
uit het bisdom Utrecht – ook uit onze parochie -  is geweest. Een kaarsje 
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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 ge-
baar 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 moe-
der 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 le-
ven 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dauwtrapmis 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, is er voor alle geloofsgemeen-
schappen een gezamenlijke  Hemelvaartviering om 09.00 uur in Dene-
kamp. Het pastoraal team gaat voor in deze viering, het koor van Dene-
kamp 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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Meiviering Seniorenpastoraat 
Vrijdag 12 mei 2023  14.30 uur 

THEMA:   “ DE KROON OP HET  LEVEN” 
 

Ter gelegenheid van zijn 80-ste verjaardag op 16 december 2017, sprak 
Paus Franciscus zijn leeftijdgenoten toe en zei het volgende: 
“Ouderdom is een woord dat lelijk en beangstigend kan zijn. Maar er is 
ook een andere kant, ouderdom kan gezien worden als een levensfase die 
vreugde,  wijsheid en hoop kan geven”. De Paus bidt op die dag : “Voor 
een kalme en vruchtbare oude dag”.   
In zijn Paasboodschap enkele maanden later sprak hij opnieuw tot zijn leef-
tijdgenoten: 
“Ik bid voor ouderen, zij zijn het dierbare geheugen van de samenleving”. 
Deze uitspraken van de Paus zetten je aan het denken. Want naarmate je 
ouder wordt nemen je krachten langzaam af. We kunnen nieuwe ontwik-
kelingen amper bijhouden of worden levensmoe. We kijken terug op ons 
leven met een glimlach, maar vaak ook met   heimwee en verdriet om alles 
wat voorbij is. Toch kunnen wij mensen in onze ouderdom iets heel anders 
uitstralen: innerlijke rust en openheid voor anderen. Het leven aanvaarden 
zoals het was en is, ons dankbaar voelen, milder worden en wijs. 
Deze levenswijsheid geeft ons een waardigheid! Dan is ouder worden niet 
alleen vermindering van energie, maar ook een kans om met alle levenser-
varing die we hebben, te  kijken naar wat echt waardevol is in ons leven. Zo 
kunnen we het ouder worden gaande weg zien als een rijkdom, als de kroon 
op ons leven. 
Bovenstaande gedachten zijn het thema  van de  meiviering op  
vrijdagmiddag12 mei.                        
In deze viering willen we stilstaan bij ons leven, omzien in dankbaarheid en 
zoeken naar wat waardevol is en ons gelukkig maakt. 
De ouderen in onze parochie hebben voor deze viering een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Maar het Seniorenpastoraat wil nadrukkelijk ver-
melden dat alle belangstellenden in deze bijzondere viering van harte wel-
kom zijn. 
Vrijwilligers Seniorenpastoraat   
Seniorenpastoraat mei 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Eerste H. Communie 
 

De volgende kinderen zullen op 14 mei a.s. de 1e H. Communie doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde 
Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum  
tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. 
Traditiegetrouw vinden deze bijeenkomsten plaats op de maandag-,  
dinsdag- en woensdagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan 
de Zonnebergweg in de Ageler Es. 
 
Dit jaar wordt op 15 en 16 mei om 19.30 uur gebeden voor een goede 
oogst. 
Maandag zal Lianne Geerdink voorgaan en op dinsdag pastor J. Van den 
Bosch. 
Op 17 mei om 19.00 uur wordt  een Woord en Communieviering gehou-
den bij het Landkruis i.p.v. in de kerk.  
Pastor Kerkhof Jonkman zal hier bij voorgaan. 
Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten, dan zal de 
viering alsnog in de kerk plaatsvinden. 
We hopen velen van u dit jaar op 15, 16 en 17 mei te mogen begroeten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pinksterviering 
Ook met Pinksteren is er een gezamenlijke viering voor alle geloofsge-
meenschappen op zaterdag 27 mei om 18.00 uur in Lattrop, muzikaal be-
geleid door het themakoor van Lattrop. De viering is buiten bij de Maria-
kapel 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 vie-
ring in alle andere geloofsgemeenschappen. Op tweede Pinksterdag is er 
een viering in Denekamp en Ootmarsum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“Het Mannenbolwerk” 
Psst… Dit is alleen voor mannen, oftewel: for men only! 
 

Waarom “Het Mannenbolwerk”? 
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) constateert uit gesprek-
ken met inwoners dat er nauwelijks een ondersteuningsaanbod is voor 
mannen  
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met een bepaalde beperking, die normaal gesproken nog deel zouden ne-
men aan het arbeidsproces. Bij de beperking valt te denken aan lichame-
lijke beperkingen en/of verlies van werk, maar ook een niet aangeboren  
hersenletsel (NAH). Deze beperkingen kunnen ingrijpende gevolgen heb-
ben. Vooral bij mannen vallen dan veelal de sociale contacten weg, waar-
bij eenzaamheid op de loer ligt. Bij “Het Mannenbolwerk” maak je gemak-
kelijk 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 

 

Wat willen we bereiken met “Het mannenbolwerk”?  Een ontspannen en 
gezellige middag met mannen en voor mannen. Waarbij meedoen en soci-
ale contacten voorop staan en waar ruimte is voor ieders inbreng. Te den-
ken valt onder andere aan het eens per kwartaal organiseren van een ex-
terne 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 
Vanaf 1 mei a.s. vinden de bijeenkomsten plaats op alle maandagmidda-
gen 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 Til-
ligte.  
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! 



13 
 

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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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
Vrijdag 12 mei  tot  19 mei  2023 

 

 
Vrijdag 12 mei     Meiviering seniorenpastoraat   
14.30 uur 
m.m.v.       Koor Stem en Klank en een soliste 
Voorganger:      Pastoor Munsterhuis 
 

 
Zaterdag 13 mei    Viering in Woord- en Gebed   
18.00 uur 
m.m.v.       Tienerkoor 
Thema:      Moederdag. 
Parochieel voorganger:    C. Bolscher – van Duinen 
Twee Collectes 
1e collecte     voor het pastoraat in onze parochie 
2e collecte     voor de onkosten v.d. 1e communieviering 
 

 
Zondag 14 mei     Eerste H. Communieviering   
10.00 uur 
m.m.v.       De zang van de Communiekantjes 
Voorganger:      Pastoor T. Munsterhuis 
2 Collectes 
Eerste collecte    voor het pastoraat in onze parochie 
Tweede collecte    voor de onkosten v.d. 1e communieviering 
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Bidden voor het gewas bij het Landkruis  (‘n Boaken) in de Ageler Es. 
Maandag  15 mei  om 19.30 uur 
Dinsdag    16 mei  om 19.30 uur 
 

 
Woensdag 17 mei    Woord- en Communieviering 
19.00 uur      bij het Landkruis in de Ageler Es. 
m.m.v.       Herenkoor 
Voorganger:     Diaken J. Kerkhof Jonkman 
Collecte:      voor het pastoraat in onze parochie 
 

Tijdens deze dienst worden de gebedsintenties 
van Hemelvaartsdag afgelezen. 

 

 
Donderdag  18 mei    Hemelvaartviering   
09.00 uur in DENEKAMP  Eucharistieviering 
Voorgangers:      Pastoresteam 
 

Deze gezamenlijke Eucharistieviering  
van de gehele Parochie Lumen Christi  

vindt plaats in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. 
 

 
Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 

20 mei  tot  26 mei  2023 

 

 

Zondag 21 mei     Woord- en Communieviering   
09.00 uur 
m.m.v.      Koor Stem en Klank 
Voorganger:     Diaken J. Kerkhof Jonkman 
Collecte:      voor het pastoraat in onze parochie 
 

Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd 
voor een kop koffie of thee in het parochiecentrum. 
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
27 mei  tot  2 juni  2023 

 

 

Zondag 28 mei     1e Pinksterdag  
09.00 uur     Woord- en Communieviering   
m.m.v.      Themakoor 
Voorganger    Pastoraal werker J. van den Bosch 
2 Collectes 
Eerste collecte    voor het pastoraat in onze parochie 
Tweede collecte    voor de onkosten van de Pinkstervieringen 
 

 
Maandag 29 mei    2e Pinksterdag  
09.00 uur     Woord- en Communieviering   
m.m.v.      Herenkoor 
Voorganger:      Diaken J. Kerkhof Jonkman 
2 Collectes 
Eerste collecte    voor het pastoraat in onze parochie 
Tweede collecte    voor de onkosten van de Pinkstervieringen 
 

 
Vrijdag 2 juni     1e vrijdag  
09.30 uur     Woord- en Communieviering   
m.m.v.       Koor Stem en Klank 
Voorganger:    Pastoraal werker J. van den Bosch. 
 

 
 
 

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:   TEL.:  06 – 57 94 09 01 
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 
 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS:   TEL.: 088 – 555 11 55 
 
 
 

Indien u ’t Preaksteulke per mail wilt ontvangen, kunt u een verzoek  
indienen bij     preaksteulke@lumenchristi.nl 

mailto:preaksteulke@lumenchristi.nl

