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Vieringen en intenties 14 maart t/m 20 maart 2020.
Zaterdag 14 maart 18.00 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Kerkhof Konkman.
Themakoor.
Maud Zanderink, Luuk Geers.
Collectanten: C.Loman, G.Smellink.
Intentie: Johan Sanderink.

Vieringen en intenties 21 maart t/m 27 maart 2020.
Zondag 22 maart 09.00 uur:
Communieviering.
Dames en herenkoor.
Maria Hoonberg, Job Zanderink.
Collectant: H.Rolink.
Jaargebed: Lidy Smellink-Engelbertink.
Intentie: Frits Bult.

Vieringen en intenties 28 maart t/m 3 april 2020.
Zaterdag 28 maart 18.00 uur:
Eucharistieviering pastor Munsterhuis.
Hanne Olde Dubbelink, Maarten Hoonberg.
Collectanten: B.Groener, G.Smellink.
Intenties: ouders Steunebrink-vd Ham, Hennie en Alfons Steunebrink,
Bets Loman, Johan Sanderink.

Woensdag 1 april 08.30 uur:
Eucharistieviering.
Jasmijn Wildemors, Hanne Kamphuis.
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Wij gedenken Truus Bonnes-Grashof.
Truus Grashof werd geboren op 2 december 1927 aan de Beuningerstraat op
hetzelfde adres, waar ze tot haar dood heeft gewoond. Ze groeide op als
jongste van een gezin met 1 broer en 3 zussen. In die tijd hoorde de buurt,
waar ze woonde nog bij De Lutte, waar Truus ook de lagere school bezocht.
Na haar schooltijd ging ze tijdelijk buitenshuis werken, maar al gauw was
haar hulp op de boerderij van haar ouders nodig.
Ze trouwde met Jan Bonnes op 7 november 1951, waarna ze in haar ouderlijk
huis bleven wonen.
Haar leven op de boerderij was een leven van werken en plicht.
Elke zondagmorgen op de fiets naar de kerk.
Truus was altijd druk. Alles moest snel, snel, snel. Naast het werk op de
boerderij verzorgde ze haar ouders tot op hoge leeftijd.
Nadat de melkkoeien verdwenen, werden de deel en koestal verbouwd tot een
soort klein bruin café. Na verloop van tijd werd dit de centrale
ontmoetingsruimte voor de buurt, waar alle feesten werden gehouden.
20 jaar geleden kwam haar nicht José met haar man Jan en kinderen bij haar
wonen. Hier heeft ze veel plezier van gehad.
Truus was niet iemand die er veel op uit ging, ze was het liefst thuis.
Het meest genoot ze als er visite kwam en ze de gasten kon verwennen.
Trots was ze op de felicitatiebrief die ze ontvingen van de Koningin bij hun
60 jarig huwelijk. Deze hing ingelijst in de keuken zodat ze die elke dag kon
zien. Na het overlijden van haar man Jan in 2013, was voor haar de glans van
het leven weg. Ze had haar man de laatste jaren van zijn leven zeer intensief
verzorgd. Ze hebben 62 jaar lief en leed gedeeld en toen alleen zonder hem
verder. Ook het verlies van familieleden viel haar zwaar. Ze was als enige van
de broers, zussen, schoonzussen en zwagers van de fam. Grashof en fam.
Bonnes/Masselink overgebleven.
Begin dit jaar werd Truus ziek en werd ze opgenomen in het ziekenhuis te
Enschede, waar ze op vrijdag 17 januari is overleden.
Velen hebben op 22 januari bij haar thuis afscheid genomen en de volgende
dag hebben we Truus Bonnes-Grashof na een uitvaartviering in onze kerk ter
ruste gelegd bij haar man op ons parochiële kerkhof.
Wij wensen de fam. Welhuis sterkte voor de komende tijd
Werkgroep Avondwake.
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Pastor praat.
Op weg naar Brazilië……
wanneer u deze woorden leest, zijn onze koffers al bijna ingepakt voor onze
reis naar pater Hennie Haamberg in Brazilië. We zijn er klaar voor, hebben de
nodige inentingen gehad en bereiden ons voor op een bijzondere ontmoeting
en kennismaking met het land en werk van pater Hennie, die al vanaf zijn 17e
levensjaar er woont en werkt. Mijn echtgenote Elly en ik hebben er veel zin
in, want we weten dat we er gastvrij zullen worden ontvangen. Het lijkt ons
heel bijzonder om kennis te maken met de plaatselijke cultuur en de wijze
waarop zij daar kerk zijn en het geloof vorm geven. De afgelopen weken
hebben wij velen gesproken die met ons meeleven en giften hebben gegeven
voor de projecten van pater Hennie. Ik kan u vertellen dat dit inmiddels een
geweldig bedrag is geworden, de teller staat nu al op € 6.500,00 en kan nog
stijgen. Hiermee laat u zien dat u zijn werk een warm hart toedraagt en als u
thuisfront zich solidair verklaart met zijn levenswerk. Wij zullen foto’s
maken en na terugkomst u laten zien en vertellen over de projecten en onze
ervaringen aldaar. Wij houden u op de hoogte van onze reis en vertrouwen op
uw gebed voor een goede reis en behouden thuiskomst.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Uitnodiging.
Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor de gezinsviering
op zaterdag 14 MAART a.s. om 18.00 uur.
Een prachtige viering voor jong en oud.
Het thema van deze viering is:
“Water, een bron van leven”.
Elke dag komen we met water in aanraking.
We drinken het. We wassen en koken ermee.
Zonder water groeit er niets.
Maar water kan ook lastig zijn.
Tijdens deze viering gaan wij hier van alles over horen.
Pastor Kerkhof Jonkman zal in deze viering voorgaan en
het themakoor zal weer garant staan
voor prachtige muziek.
Graag tot zaterdag 14 maart.
Werkgroep gezinsviering
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Vastenaktie 2020.
SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE TOEKOMST, een eigen
doelenproject van de parochies, H. Pancratius, Lumen Christi en
H. Plechelmus In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC
(Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de
H. Plechelmus parochie en de H. Pancratius willen we ons dit jaar middels de
Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala.
Dit eigen doel waarvoor we gekozen hebben is één van de projecten van de
landelijke Vastenactie.Het eerste project is het geven van trainingen aan
families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage
te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijk hierbij is het
werken aan het herstel van eigenwaarde van mensen én wederzijds respect
binnen families. Mensen met een positieve eigenwaarde zijn minder geneigd
om vormen van geweld te tolereren. Ze zullen ook minder snel zelf geweld
toepassen. Zowel mannen als vrouwen worden betrokken bij de trainingen.
Naast het vergroten van zelfrespect worden families geïnformeerd over hun
rechten, hoe deze gerespecteerd kunnen worden in de families en in de
gemeenschap. Zij krijgen advies over de manieren waarop je je rechten kunt
verdedigen. Door middel van zelfgemaakte digitale radio-uitzendingen die in
een wekelijks radioprogramma van MTC worden uitgezonden, worden
mensen bewust gemaakt van het probleem en worden zij geïnformeerd hoe zij
een cultuur van vrede kunnen creëren. Het tweede project is door middel van
aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en
jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen
verdienen. Financiële armoede is niet alleen een factor bij het ontstaan van
geweld, maar kan ook zorgen voor andere problemen zoals onvoldoende
voeding, minder scholing en migratie. Door 48 jongeren en vrouwen de kans
te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en
daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier
bouwen aan hun toekomst.Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom
dan op donderdagochtend 12 maart om 9.30 uur naar de bijeenkomst van
‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die
ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden. Zij
zal tevens de projecten coördineren in Guatemala. Op zondag 29 maart is zij
aanwezig in de viering in de H. Nicolaaskerk te Denekamp tijdens de viering
om 10.30 uur. Ook hier bent u allen van harte welkom.
Het bijgevoegde vastenaktiezakje kunt u deponeren in het kistje achter in de
kerk.

-6-

Mini Symposium Alzheimer Dinkelland
(alles wat u over dementie wilt weten)
Wegens het succesvolle symposium in september 2019 in Ootmarsum, vindt
er op donderdag 23 april aanstaande opnieuw een interessant Mini
Symposium plaats voor iedereen die in aanraking komt met dementie of
daarin geïnteresseerd is. We ontvangen meerdere gasten die u vanuit hun
rol bijpraten over dementie.
Huisarts Dennis Olde Riekerink uit Denekamp vertelt over de rol van de
huisarts met betrekking tot de eerste klachten en het verdere ziekteverloop
van dementie. Vervolgens vertelt Jan Voortman, psycholoog, over het
veranderende gedrag en karakter van mensen met dementie en hoe daar mee
om te gaan. Aansluitend zal casemanager Ursula Groeneveld in gesprek gaan
met een vrouw van 53 en haar man. Bij haar is 2 jaar geleden de ziekte van
Alzheimer vastgesteld. Het gesprek zal gaan over hoe zij en haar man
erachter kwamen dat er ‘iets niet pluis was’, hoe zij ermee omgaan en hoe
mensen reageren.
Het popkoor Viventi uit Tilligte brengt muziek die betrekking heeft op
dementie.
Met deze avond hopen we dat vooral mensen met verschijnselen van
dementie, mantelzorgers en mensen uit het werkveld, die met dementie te
maken hebben, zich deze avond zullen aanmelden om herkenning en
handvatten te kunnen krijgen, hoe zelf om te gaan met deze problematiek.
Aansluitend kunnen de huisarts, psycholoog of de casemanager met u
persoonlijk in gesprek gaan of met u van gedachten wisselen.
 Het Mini Symposium De avond vindt plaats op:
Donderdag 23 april 2020, in het Kulturhus Denekamp, Oranjestraat
23.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie voor u klaar.
De avond start om 19.30 uur en rond 21.30 uur zal de avond eindigen.
Toegang is gratis; een vrije gift voor Alzheimer Nederland wordt
bijzonder gewaardeerd.
 Opgave: tot 16 april a.s. Mailadres: e.harmsen@swtd.nl telefoon: 0638594369 of u.groeneveld@zorggroepsintmaarten.nl telefoon: 0622166587.
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Informatieve lunch voor mantelzorgers uit Dinkelland:
‘Valpreventie’
Uit onderzoeken blijkt dat de meeste ongelukken in huis gebeuren, al dan niet
met nare gevolgen. We zijn er met ons hoofd niet altijd bij, er ligt iets in de
weg en prompt daar lig je. Moniek Rouwers, fysiotherapeut en collega
ergotherapeut Jolanda Kuipers van Fyon Ootmarsum vertellen over
‘valpreventie’. Zij doen dat met behulp van het geven van informatie, vragen
die ze aan u stellen maar er zullen ook een aantal oefeningen de revue
passeren. Tussendoor worden tips gegeven en zullen enkele hulpmiddelen
worden gepresenteerd.
Daarnaast staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Doel is, naast de
bovenstaande informatie, ontspannen samenzijn, uitwisselen van uw
ervaringen en gezellig met elkaar eten! Sociaal Werkers Mantelzorg Nicolet
Plegt-Koedijk en Edith Harmsen (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland,
SWTD) organiseren deze lunchbijeenkomst en heten u van harte welkom.
Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op
Dinsdag 17 maart van 12.00 tot ongeveer 14.00 uur in Restaurant
Rouwers, Denekamperstraat 74 te Agelo.
U kunt zich aanmelden voor dinsdag 10 maart per email bij
n.plegt@swtd.nl of e.harmsen@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 / 0638594369. (ook voor meer informatie). De sociaal werker mantelzorg biedt
ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan
mantelzorgers.
We zien u graag op 17 maart. Hartelijke groet,
Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen
Sociaal werkers Mantelzorg
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Voedinzameling Lumen Christi.
De liturgische vieringen en de sacramenten stimuleren ons ook om ons juist
in te zetten voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms
afgewezen worden. Daarom houden we al jarenlang twee keer per jaar een
inzameling van voedsel en andere benodigdheden voor de gebruikers van de
voedselbank oost Twente.
De inzameling in onze kerken vindt dit voorjaar plaats in het weekeinde van
21/22 maart 2020. Met name wordt om de volgende producten gevraagd:
blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s, wasmiddelen, vis of vlees
in blik. Let bij dit al wel op de houdbaarheidsdatum .
Bij voorbaat dank voor uw inzet.
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er mededeling
worden gedaan in de weekendvieringen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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Parochiële Caritas Instelling
Oost Nederland PCI Helpt
Telefoon 06-22 68 98 67
website: www.caritaslumenchristi.nlEmail: l.ros@lumenchristi.nl
of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl
Locatieraad.
Liesbeth ten Dam, tel: 0541-354719, ltendam@hetnet.nl
Ria Scholten, tel: 0541-351534, r.scholten@huifkarverhuur.nl
MirandaNoltenWesterhof,tel:0541352405
miranda.noltenwesterhof@gmail.com
Jan Oude Nijeweme tel:0541-353568 jfmoudenijeweme@hetnet
Wim Hobbelink, tel:0541-352533, whobbelink@hetnet.nl

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 het geval van overlijden, tel. ...... 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).
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).
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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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.
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
tel.: 06-57 64 52 45
Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster.
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal
Tel: 06-22 92 46 57
Email: i.schraven@lumenchristi.nl

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster
Hofkamp 231
7582 GS Losser
Tel: 06-30 95 86 89
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
Nicolaasplein 1 Denekamp
Tel: 06 – 13 64 67 17
Email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl
Bij overlijden graag contact opnemen met :
Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende
uitvaartcoördinator.b.g.g. Mevr.IJland tel. : 35 32 70
Opening parochiesecretariaat : woensdag 09.00-10.00 uur.
donderdag 18.30-19.30 uur
Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39
Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429
Kopij inleveren voor 26 maart 2020.
Email : beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,
Marja Beld, tel. 0620528901.
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