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Nieuws van de 
H.H. Simon en Judas – Tilligte  

parochie Lumen Christi 

 

Jaargang 43 nr. 7 

week 13-5-2023 

t/m   2-6-2023 

 

 

 

 

 

   

Moeder 

 

Ze kent me als geen ander 

Voelt hoe het met me gaat. 

Ze is heel irritant soms 

Vooral met wijze raad. 

 

Soms moet ik even kauwen  

Op de woorden die ze zegt 

Bij haar kan ik niet doen alsof 

Bij haar is alles echt 

 

En echt dat is soms moeilijk 

Dat bijt, dat wringt, dat spijt 

Maar bij mijn lieve moeder 

Kan ik uiteindelijk alles kwijt. 
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Vieringen:  

 

 

week zaterdag 13 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Zo 14 mei  9.00 uur Woord en Communieviering 

    Voorganger: Riet Kottink  

Lector Ine Pross 

    m.m.v. Bel Canto 

  

 

 

week zaterdag  20 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 

Za 20 mei  18.00 uur Mariaviering met processie   

    Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

    Lector Ine Pross en Anja Ribbert 

    m.m.v. Bel Canto en Amicitia 

         

 

 

week zaterdag 27 mei t/m vrijdag 2 juni 2023 

Zo. 28 mei    10.30 uur Pinksteren  

Woord en Communieviering 

    Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman 

    Lector Carla Koehorst 

    m.m.v. Bel Canto  

    Er is een tweede collecte voor de Pinksteractie 

van Week Nederlandse Missionarissen. 

 

vr. 2 juni   9.00 uur Vrijdagviering. 

    Voorganger Past. Werker J. Schraven 
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 13 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Henk ten Berge, Johan Postel en Trees Peters-Bruns nms. de 

werkgroep Mariakapel;  

Tonnie Lansink; Herman Scholtenhave;  

Jo Voorpostel; Gerard ter Braak; overl. fam. Voorpostel; 

Gerhard en Bertha Scholtenhave; ouders Brunninkhuis-Groente; 

Marietje Arends-Schlepers; Joke Hoek-Hofste;  

Marietje Mollink-v.d. Aa; ouders Borgerink-Peters; 

Jan en Anna Beijerink; Gerard Groeneveld;  

Marie Scholtenhave-Hannink; Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; 

Bennie en Rieki Oude Lutikhuis-Hampsink; 

 

week zaterdag 20 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 

Jgd. Marietje Loman-Bodde en Jan; 

Jgd. Lies Rekers-Kienhuis; 

Bernard Meijners; Johan Postel nms. de noabers; 

Henk en Marietje ten Berge-Oude Kotte; Tonnie Rekers; 

Johan en Marietje Koehorst-Huy; Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; 

Rieki Oude Luttikhuis-Hampsink nms. de noabers; 

Sanny Haamberg-Kamphuis; Annie Meinders-Baalhuis. 

 

week zaterdag 27 mei t/m vrijdag 2 juni 2023 

fam. Arends Tilligte; fam. Mollink Volthe; Erik Kienhuis; 

Jo Voorpostel; Gerard ter Braak; overl. fam. Voorpostel; 

Gerhard en Bertha Scholtenhave; Marietje Mollink-v.d. Aa; 

Henk en Marietje ten Berge-Oude Kotte; Ben en Lies Overmars; 

Bennie Veldhuis; Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; 

Pater Ben Ribberink; Tonnie en Annie Arends-Rijgwart; 

Ouders Koehorst-Bodde; Marco Peters; Trees Peters-Bruns; 

Bertus en Annie Groeneveld-Ribberink; Bennie Ribbert; 

Gerard en Sien Oude Nijhuis; Jan Veldhuis; 

Bennie en Rieki Oude Luttikhuis-Hampsink; Joke Hoek-Hofste 

Marie Scholtenhave-Hannink; Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; 

Gerard Arends; Agnes ten Dam-Koopman; ouders ten Dam-Tijhuis. 
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PASTOR PRAAT 

 

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, als ook degene die het lichtje 

heeft aangestoken, omdat hij of zij zich in dat 

gebaar verbonden voelt met die ander. En 

natuurlijk kun je ook een kaarsje opsteken 

voor jezelf, voor wat jezelf op dat moment ter 

harte gaat. 

Wat is het toch dat zoveel mensen de weg 

naar Maria weten te vinden? Is het omdat zij 

de moeder van de Kerk genoemd wordt en 

daarmee de moeder van alle mensen, dat 

velen zich tot haar wenden en zich bij haar 

aanvaard weten? Is het omdat zij als moeder 

van Jezus weet heeft van vreugde en van zorgen en verdriet en velen 

zich daarom in haar kunnen herkennen? Of is het omdat zij haar weg 

in het leven en in alles wat zij daarin mee heeft gemaakt in geloof is 

gegaan en zij  daarin een voorbeeld is? 

Hoe dan ook, Maria geeft veel mensen troost en bemoediging in het 

leven van alledag. Het is mooi dat er, zeker ook in onze streek, vele 

plekken zijn om haar te ontmoeten, plekken waar we kunnen schuilen 

en verwijlen, even een kaarsje kunnen opsteken. En dat we mogen 

geloven dat zo’n  klein lichtje tussen al die andere lichtjes, via Maria 

opgaat in dat grote Licht van Christus, waarmee Maria onlosmakelijk 

verbonden is.  

José van den Bosch PW 
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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! 

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.  
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Pinksteractie 2023: ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ 

 

Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven 

mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 

(WNM) worden zij in de schijnwerpers gezet. “Dat verdienen ze,”  

aldus WNM. “Want al vragen deze helden weinig, ze kunnen een 

mentaal en financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Onder het 

motto ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ voeren wij campagne 

om missionarissen en missionair werkers te ondersteunen in hun werk  

en welzijn. Doet u mee?” Geïnspireerd door hun geloof zetten 

missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in om 

kwetsbare mensen een beter leven te bieden. Missionaris Sander 

Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij 

vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich 

in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met  

hiv/aids. Zij zijn het gezicht van de Pinksteractie van 2023.  

Geen zorgen over financiële zaken Al meer dan vijftig jaar steunt de 

WNM missionarissen en missionair werkers. WNM biedt 

bijvoorbeeld financiële steun voor verzekeringen, bijzondere 

ziektekosten en de premie voor de AOW. WNM: “Daarmee zorgen 

we ervoor dat zij hun werk zorgeloos kunnen doen.  

Daarnaast bieden we missionarissen vakantiegeld, zodat zij tijdens 

een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vragen van familie of 

vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep 

op ons doen. We hebben een speciaal fonds, waarmee we een  

gestolen computer of andere belangrijke zaken kunnen vervangen als 

dat nodig is.”  

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie  

“Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Sander en 

Jacinta een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u 

daarom mee met de Pinksteractie? Van 20 tot en met 28 mei kunt u in 

uw parochie geld inzamelen om het belangrijke werk van onze  

missionarissen en missionair werkers mede mogelijk te maken,” zo 

roept WNM op.  
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN  

 

Nieuws van de ouderensoos 

Op vrijdag 24 mei gaan we naar Kaamps in Deurningen. 

Dit was gepland op 8 maart maar door omstandigheden is dit 

verplaatst naar 24 mei. 

We vertrekken om 13:30 uur van het MFA gebouw. 

Graag opgeven i.v.m. aantal auto's.  

 

Bestuur ouderensoos Tillligte 

 

 

Open eettafel 

Op woensdag 17 mei is er weer een open eettafel in Terra Nova. 

Aanvang 12,00 uur.  

 

 

 

“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: 
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- 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 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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Duofiets  

Te huur bij Ine en Tonnie Pross 0541-221358/ 06-13888148 of   

inepross@hotmail.com  Kosten €7,50 per dagdeel  

 

“Wie goat gean met oe met”  

Voor begeleiding naar ziekenhuis of andere medische specialisten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de coördinator 

Evert Oude Nijhuis. Telefoon: 06- 53695566. 

 

Parochiële Caritas Instelling 

Oost Nederland PCI Helpt 

Telefoon 06-22 68 98 67 

website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de Spoedpost Hengelo, 

tel:. 088-5551155. 
 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 06-26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
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, ook in geval van overlijden, tel. 221206 of bij het 

secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag 

tussen 9.30 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 (de 
pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). 

 

 

javascript:handleMailto('mailto:inepross@hotmail.com');return%20false;
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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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. 

 

Informatie over grafmonumenten 

Jan Pol tel. 0541-221411 
 
Praktische hulp nodig? 

Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 

Dopen:  

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u contact 

opnemen met het centraal secretariaat parochie Lumen Christi: 

secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch:  

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur).  
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

Tel; 06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum  

Tel; 06-57 64 52 45 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Oldenzaalsestraat 775, 

7524 AD Lonneker 

Tel: 06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.M. van den Bosch, pastoraal werker 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp  

Tel: 06 – 13 64 67 17  

j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur – 11.30 uur 

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat:  

Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur 

Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148  

Hans Olde Dubbelink en  

Jan ten Dam 06-29488097 of 221306 

Adres Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte 

 

Voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals  

het bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

tel. :  0541-221206 (b.g.g. 221403 of 221602) 

e-mail :  secretariaattilligte@hotmail.com 

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 t.n.v. Lumen Christi. 

Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte  

NL 30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 

1-2 juni 2023. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór 

woensdag 24 mei a.s. Dit blad loopt van za. 3 juni t/m vr. 23 juni 

2023. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk 

of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

