’t Preaksteulke
PAASNUMMER
4 tot 24 april 2020 – 51ste jaargang nr. 5
Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Kerkplein 3
 0541 - 29 29 91
maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.
E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl
Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12
Parochie Lumen Christi.
Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Adres: Kerkplein 3
7631 EV Ootmarsum
Taak: beheer gebouwen en financiën.
Contactpersoon: Henk Eertman (voorzitter), tel. 0541-29 14 78
e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl
De pastoraatsgroep
Coördinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Marian Oude Elberink- van der Aa, voorzitter,
tel. 0541 – 292 114
e-mail: oudeelberink@msn.com
Kosterteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380
Bennie Sanders:
06 – 5395 5122
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
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: 06 – 1292 5413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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Pastoraal team
Th.H.P. Munsterhuis
Van der Heijdenstraat 1
tel.: 06 - 5316 3563

7591 VL Denekamp
e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
Bartokstraat 15
7651 RA Tubbergen
tel.: 06 - 5764 5245
e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
Erve Aarnink 7,
7577 NT Oldenzaal
tel: 06 - 2292 4657
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
Nicolaasplein 2
7591 MA Denekamp
tel: 06 – 1364 6717
e-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster
Hofkamp 231
7582 GS Losser
Tel: 06 - 3095 8689
e-mail: lans.telintelo@lumenchristi.nl
Voor misintenties:
Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum, tel. 0541 – 292 991
e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl
Kopij voor ‘t Preaksteulke nr. 6 (voor de periode van 25 april tot 15 mei)
kunt u:
per mail sturen naar preaksteulke@outlook.com
of inleveren op het secretariaat, Kerkplein 3 Ootmarsum,
uiterlijk op vrijdag woensdag 15 april 2020 tot 12.00 uur.
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Openingstijden secretariaat Lumen Christi in Denekamp:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur, tel.: 0541 – 353 551
e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl
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, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden
gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van
Lumen Christi: zie bovenaan deze bladzijde. De pastores bezoeken zowel
thuis als in het ziekenhuis.
Ziekenzalving – ziekenzegening
Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi. 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 - 5794 0901. Dit nummer 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 i.v.m. de voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het
secretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.
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 - 5794 0901 (niet voor uitvaarten!).
Dopen:
Wilt u zich laten dopen of wilt u uw kind laten dopen meldt u zich dan aan
bij de doopwerkgroep: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl
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M

ededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Parochiesecretariaat gesloten
Het parochiecentrum en parochiesecretariaat is tot nader orde gesloten. Wel kunt u via de mail en brievenbus misintenties doorgeven.
Telefonisch contact (292919) is wel mogelijk tijdens de normale openingsuren, zoals die vermeld staan in dit parochieblad.
---------------------

Misintenties
De opgegeven misintenties - zie boven- zullen gelezen worden tijdens de zondagsviering van Lumen Christi van 9.00 uur die uitgezonden wordt ( zie bericht pastores) via kerk-tv en de site
www.parochielumenchristi.nl
---------------------

Meditaties Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen
Helaas kunnen de meditatievieringen op woensdag door het coronavirus niet doorgaan, evenals alle weekend- en doordeweekse vieringen.
Ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen kunnen niet in de
kerk bezocht worden. De gewijde palmtakken en wijwater kunt u dus
niet, zoals gewoonlijk, op Palmzondag en tijdens de Paasdagen in de
kerk ophalen.
Het pastorale team zoekt een mogelijkheid om hierin toch van betekenis te kunnen zijn.
Dat wordt gezocht in vieringen zonder parochianen, die via de kerkTV of internet gevolgd kunnen worden.
Hoe deze er uit komen te zien en waar ze plaatsvinden zal telkens in
DinkellandVisie en op de site van Lumen Christi te vinden zijn ( zie artikel over Gratis kerk-tv hieronder).
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In dit parochieblaadje vindt u tevens een artikel van het pastorale
team over de mogelijkheden en initiatieven die ontwikkeld zijn om
toch nabij te kunnen zijn in deze verwarrende en angstige tijd.
---------------------

Gratis Kerk-TV via internet
Vanwege allerlei maatregelingen om het corona virus te beperken
heeft de firma Niehoff de kerk-tv vanaf nu vrij geschakeld voor iedereen en dat blijft zo totdat de beperkende maatregelingen voor het
corona virus worden opgeheven.
U vindt kerk-tv Lumen Christi op http://kerktv.niehoff.nl/
Dit gebaar stellen wij bijzonder op prijs en geven dit graag aan u
door.
Voor u als consument zijn er geen extra kosten.
Mocht u vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met.
Niehoff High Tech Sound & Light telefoon: 0541-351 45.
Omdat er bij een viering geen mensen aanwezig mogen zijn wordt
gekeken hoe en wanneer er Kerkdiensten zullen zijn die via kerk tv
worden uitgezonden. We proberen u op de hoogte te houden via
Dinkellandvisie en TC Tubantia. Ook op de site
www.lumenchristi.nl zal dit worden aangekondigd evenals op de site
www.inenomootmarsum.nl .

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:
Jan Tijink, op de leeftijd van 82 jaar
Gerard Damhuis, op de leeftijd van 85 jaar
Joke van der Veer-Bloemen, op de leeftijd van 81 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Brief van het Pastoresteam,
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);
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.
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▪ 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. 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.
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▪ Voor de Goede week zoeken we naar invullingen en dit wordt nader bekend gemaakt. De komende zondagen vinden de vieringen
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 – 11.30 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,
Pastoraal team Lumen Christi
Th. H.P. Munsterhuis, pastoor
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
I.A.P. Schraven, pastoraal werker J.M. van den Bosch, past. werker
→ Contactgegevens op pagina 2 in dit blad
------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Brief van het Pastoresteam,
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 bisschoppelijk 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.
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▪ 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
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
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▪ 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 10.00u 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 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.
Contact
Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur. Zie het nummer voor in dit
blad.
Actuele informatie over maatregelen vanwege de coronacrisis en
overige info vindt u op onze website www.lumenchristi.nl
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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
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
I.A.P. Schraven, pastoraal werker J.M. van den Bosch, past. werker
✓ Contactgegevens op pagina 2 in dit blad
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.
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Misintenties - Paaszaterdag
Overleden ouders Reinders-Meijerink en Elly Reinders
Overleden ouders Hesselink-Eppink
Familie Kuks-Hassink
Lies Wassink-Busscher
Overleden familie Lansink-Holtwijk en Gerard Lansink
Ben Weustink
Overleden ouders Alberink-Ensink
Hendrik, Sien en Gerard Kroeze
Henny en Frank Busscher
Overleden ouders Busscher-Loman
Frans en Tonny Lansink
Gerard Meijer
Misintenties - Pasen
Gerardus Beijerink jaargedachtenis
Gerard Nijhuis jaargedachtenis
Lies Stevelink en overleden familie Stevelink
Overleden ouders Kerkhof-Tanke en Frans Tanke
Overleden ouders Bruns-Stevelink en overleden familie
Overleden ouders Eppink-Stevelink
Overleden ouders Bloemen-Heesink
Overleden ouders Beijerink-Rekers
Bennie en Marietje Blokhuis-Peters
Sien ten Bokum
Overleden familie Borggreve-Mollink
Hennie, Sien en Marie Groeneveld
Overleden ouders Heerink-Steggink
Antoon Kamp
Marietje Krop-Pikkemaat
Berenda Lammerink
Jan en Lies Leferink-Tenniglo
Jan Lohuis en Marie Lohuis-Mollink
Hermien Olde Meule-Engbers
Herman Oude Hengel
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Dhr. van Rooijen en Mevr. van Rooijen-Wassink
Herman en Lien Schröder
Gerard Scholten en Rie Scholten-Wasser
Christien en Antoon Wientjes
Jan Voorpostel en overleden familie Voorpostel-Lansink
Siny Frons-Kamphuis
Jan en Annie Kempers
Overleden ouders Olde Meule-Venhuis en familie
Bennie Weersink en overleden ouders Weersink-Reest
Annie Leussink-Velthuis
Gerard Scholte Lubberink en overleden familie
Frans Swennenhuis
Harry en Riky Platter
Overleden ouders Ria en Jan Bolscher
Overleden ouders Elferink-Lentferink
Overleden ouders Bossink-van der Klamp
Annie en Gerrit Bolscher-Bos en overleden familie
Frans en Annie Wilbers-Quaink
Maria Wilbers
Frans Rouwers en overleden ouders Morshuis-Klaas
Overleden ouders Wilbers-Weierink en Herman Wilbers
Overleden ouders van Benthem-Bosch en Ben
Overleden ouders van der Aa-Bodde
Jan Reinerink
Johan Nollen
Everhard Tijink en Geertruida Tijink-Ensink
Ine Stevelink-Alberink
Herman en Marie Dijkhuis-Quaink
Tonnie Pouwels en overleden familie Frommink
Overleden ouders Niehof-Mulstege en familie
Gerard Luttikhuis
Overleden ouders Rouwers-Bekhuis
Annie Steggink-Geuke
Overleden familie B. Roelink
Overleden familie Steggink-Geuke
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Herman Luft
Bernard en Marie Tijink-Lansink en zuster Redemptia
Overleden familie Roelink-Kloeze, Mieke en Annie
Marie, Antoon en Ben Wiefferink
Gerard en Annie Brunninkhuis
Gerard en Truus Heerink-Peters
Herman en Mientje Bossink-Veldhuis
Overleden ouders Kamp-Wissink
Overleden ouders Eertman-Nijmeijer
Ben Nijmeijer en Thieu Jansen
Overleden ouders Eertman-Schimmel
Annie en Frans Heisterkamp
Overleden familie Ribbert-Wigger
Overleden ouders Heesink-Kamphuis
Rikie Roelink-Keupink
Ben en Mieke Lammerink
Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink
Wil Löwik-Silderhuis
Overleden ouders Bernard en Marie Löwik en oom Hendrik
Hennie Stevelink en overleden familie Stevelink-Reest
Annie van der Aa-Oude Voshaar
Johan Luft en overleden ouders Luft-Velers
Overleden ouders ten Oever-Mensink
Overleden ouders Krop-Heesink
Overleden ouders Wegdam-Huitink
Overleden ouders Lohuis-Pikkemaat
Harry Vos en overleden familie Vos-Wermelink
Overleden familie Steggink-Evers
Mieke Luttikhuis-Wissink
Hennie Wissink
Overleden ouders Luttikhuis-Holtwijk en Rika Holtwijk
Overleden ouders Aveskamp-Koopman
Sien Aveskamp-Nieuwe Weme
Overleden ouders Johan en Annie Steinmeijer-Groener
Barto en Jeroen ten Bos
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Overleden familie Morsink-Golbach
Bernard, Marie en Marja Schröder
Jan Beld
Hendrik, Feem en Johan Kloeze
Herman Kloeze
Overleden ouders Groeneveld-Peters
Johan ter Haar
Overleden ouders Hesselink-Schröter
Overleden familie Mensink-Velthuis
Ben en Rikie Roetenberg-Oude Weernink
Jan Peters
Overleden ouders Peters-Groeneveld
Overleden ouders Borggreve-Steggink
Hennie Broekhuis
Overleden ouders Lohuis-Heesink
Overleden ouders Meijners-Groeneveld
Overleden ouders Bruggink-Heesink
Annette Bruggink
Pauline Bruggink
Overleden ouders Kokkelink-Damhuis, Theo en Hennie
Overleden ouders Frons-Oude Vrielink
Rinus Keupink
Gerard Stevelink
Ben Peters
Ben Meijer
Overleden ouders Oude Vrielink-Eidhof
Johan en Tilda Veldboer-Tijink
Hendrik en Mien Bonnes
Carmen Blokhuis
Antoon Oude Monnink en overl. ouders Oude Monnink-Borggreve
Jan Lansink en overleden familie Veelders-Heuvels
Gerard Borggreve
Jan Rekers
Overleden ouders ter Horst-Jannink
Mies Remerink-ter Horst en Ans ter Horst
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Overleden ouders Loman en Bennie
Overleden ouders Tijink-Smithuis en Jan Tijink
Frans Peters en overleden familie
Ben Bodde en overleden ouders Bodde-Weustink
Henny Oude Kotte
Overleden ouders Wiegink-Arkink
Gerard Meijer
Overleden ouders Oude Wolcherink-Broekhuis
Overleden ouders Ekelhof-Brinkers
Toon Jansen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastenactie 2020
Naar aanleiding van alle maatregelen en waarschuwingen rondom
het Coronavirus hebben we besloten om de vastenzakjes dit jaar NIET
door de vele vrijwilligers huis aan huis op te halen.
U hebt wel de mogelijkheid om het vastenzakje zelf in te leveren in
de brievenbus van het parochiecentrum.
Wij hopen op Uw begrip.
M.O.V. Ootmarsum
Annie Jansink, Jan Wiegink en Ria Hesselink
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominatie voor het predicaat
“Meest Gastvrije Kerk van Oost Nederland” voor de Simon en Judaskerk in Ootmarsum.
Stem via www.gastvrijekerk.nl
“Gefeliciteerd!
Uw kerk is genomineerd als één
van de tien kanshebbers voor het predicaat
‘Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland’.”
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Met dit bericht zijn we in Ootmarsum natuurlijk zeer vereerd. Een
eer, die vooral ook de kerkgidsen toekomt want zij zijn het die mede
die gastvrijheid creëren.
Zij laten aan ruim 36.000 bezoekers zien dat het zeer de moeite
waard is onze kerk te bezoeken, er is immers heel veel te zien. Daarnaast is zij een baken van rust dat tijd biedt om een kaarsje op te steken.
Naast al deze bezoekers komen er nog steeds heel veel gelovigen in
onze kerk, zowel jong als oud, ook om even tot rust te komen, even
na te denken, kortom: onze kerk vervult een zeer belangrijke rol in
onze gemeenschap en dat moet ook zo blijven.
Wij zouden willen zeggen “Mooi da’j d’r bint en komt efkes noa
bin’n”.
Een vakkundige jury heeft de genomineerden geselecteerd en op
donderdag 14 mei wordt de award uitgereikt aan dè voorbeeldkerk
op gebied van gastvrijheid.
Uiteraard gaan we met een (flinke) delegatie uit onze kerkgemeenschap naar Twello waar de uitslag bekend wordt gemaakt. Tijdens
deze feestelijke bijeenkomst kunnen we in ieder geval de promotievideo en 500 exemplaren van het speciale magazine waarin onze kerk
geportretteerd wordt, in ontvangst nemen.
We hopen echter de 1e prijs in de wacht te kunnen slepen. Daar
hebben we uw hulp wel bij nodig door op onze kerk te gaan stemmen. (Er is ook een Publieksprijs € 1.000).
Tot 1 mei a.s. kunt u via de site www.gastvrijekerk.nl stemmen op
uw favoriete kerk.
Wij vragen u vriendelijk uw voorkeur voor de Simon en Judaskerk in Ootmarsum kenbaar te maken. Hoe meer mensen op onze kerk stemmen, hoe groter de kans dat onze
kerk de publieksprijs in de wacht sleept.
Locatieraad en Pastoraatsgroep
------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Collectes
De opbrengst collectes eigen kerk in februari bedroeg € 423,De penningmeester
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten Ouderensoos Ootmarsum
In de maand maart hadden we één soosmiddag en wel op 12 maart,
de spellenmiddag. Het was een gezellige middag ondanks de geringe
opkomst door de corona.
De soosmiddagen zijn nu ook stop gezet voor in april.
Alle gasten zijn telefonisch op de hoogte gesteld. Als de veiligheid het
toelaat is 14 mei de eerste soosmiddag weer.
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Heeft u dan zin in een gezellige of informatieve middag? Dan zou de
soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten. Met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of informatie over belangrijke dingen in het leven. Het sociale contact met
elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag in het parochiecentrum aan het kerkplein.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per
middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet .
Voor meer informatie kunt u Vera Voortman bellen tel. 0541291730.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palmpasenoptocht in Ootmarsum
I.v.m. het corona virus hebben we besloten om de Palmpasenoptocht
niet door te laten gaan.
De Palmpasencommissie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herdenken en Vieren
Het programma voor 75 jaar Herdenken en Vieren is uitgesteld, zoals
u wellicht wel weet.
Velen hadden hun medewerking toegezegd en hebben de nodige tijd
al geïnvesteerd in de organisatie van het Wandelconcert en de Lichten Stilte wake.
Daar zijn we zeer dankbaar voor. We hopen dat te zijner tijd dit bijzondere programma alsnog uitgevoerd kan worden.
We houden u op de hoogte.
De Commissie Kerken van Ootmarsum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 een 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROOSTER WEEKENDVIERINGEN

Vanwege het Coronavirus zijn alle vieringen en bijeenkomsten tot nader orde in de kerk afgelast.
Op de komende zondagen wordt er om 9.00 uur in een van de kerken
van Lumen Christi een gebedsviering gehouden, zonder parochianen.
Indien U graag een speciale intentie of voorbede uitgesproken wilt
hebben, kunt U die inleveren via mail, telefoon of brievenbus van het
Parochiesecretariaat.
Deze vieringen worden uitgezonden via Kerk-TV (zie elders in dit
blad) en via de website www.parochielumenchristi.nl
Alle opgegeven misintenties, zullen tijdens deze viering van heel Lumen Christi gelezen worden.
Vanaf maandag 23 maart zal elke dag een gebed of meditatie geplaatst worden op de site.
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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, 9.00u

Gebedsviering met palmwijding
Intocht en bevrijding

Witte Donderdag
9 april, 19.00u

Eucharistieviering

Goede Vrijdag
10 april, 15.00u

Meditatieve kruiswegviering

Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u

Gebedsviering met zegening
Paaskaarsen en wijwater

Pasen
zondag 12 april, 9.00u

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.
De invullingen worden ook bekend gemaakt in Dinkelland Visie en de
website van Lumen Christi.
Ook kunt U daar dan informatie vinden over gewijde palmtakken en
de mogelijkheid tot het halen van Wijwater.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de
huisartspost geopend.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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