
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 april  

09.00 uur  : Communieviering m.m.v herenkoor 

Voorganger : pastor I. Schraven 

Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 

 

Woensdag  26 april 

19.00 uur  :  Eucharistieviering  Voorganger:  T. Munsterhuis 

 

Zondag 30 april   Lenteviering met het thema lente 

09.00 uur  : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor 

Voorganger : mevr. A. van Langen 

Lectrice  : mevr. T. Hesselink 

Bij mooi weer bij de Mariagrot rechts naast de kerkelijk 

Na afloop is er koffie of fris  

    

Woensdag  3 mei 

19.00 uur  :  Communieviering  Par. Voorganger 

 

Donderdag 4 mei:    Dodenherdenking 

19.15 uur  :  Werkgroep dodenherdenking 
      Na de viering zegent pastor J. van de Bosch 
      de graven op ons kerkhof 
 

Zaterdag 6 mei :   

18.00 uur  :  Communieviering m.m.v. dameskoor 

Voorganger :  pastor J. Kerkhof Jonkman  

Lectrice  :  mevr. T. Hesselink 

 

KERKELIJK NIEUWS 

PAROCHIE LUMEN 

CHRISTIE 

LOCATIE DE LUTTE 



Woensdag 10 mei:  

19.00  uur  :  Communieviering  Voorganger:  I. Schraven 

 

Overleden: 

Gonnie Beernink, Stendermolen 20, op de leeftijd van 65 jaar 
Marietje Gilbers-Welhuis, Belvedereweg 6, op de leeftijd van 86 jaar 

 

 

INTENTIES: 

Zondag 23 april: Betsie van Langen-Homan, Jan en Annie Swennenhuis-

Olde Hanhoff. Ouders Dierselhuis-Bosch, Gerard Pots, Gerard Nijhuis, 

Wendy Groote Punt-Zwijnenberg, Gonnie Beernink-Arends . 

 

Jaargedachtenis: ouders Kok-Morsink, ouders Tijhuis-uit het Broek, 

Martin Volker, Frans Rosink. 

 

Zondag 30 april: Ouders Mensink-Harbert, Marietje Punt, Annie Oude 

Roelink-Lemmink, Gerard Pots, Gerard Nijhuis, Gonnie Beernink-Arends.  

 

Jaargedachtenis : Jan Mensink, Harry en Ans Lucas-Olde Theussink, Elly 

Pross-Mensink, Annie Niehof-Nolten, Herman Snijders, Gerard van der 

Zande. 

 

Zaterdag 6 mei: Paula Benneker, Frans Brookhuis, Herman Koertshuis, 

Gonnie Beernink-Arends, voor overleden familieleden en uit dankbaarheid 

 

Jaargedachtenis: Ouders Vrijkotte-Gilbers, Bennie Bosch, Johan Closa 

Reynès, Frans grote Beverborg 

 

PASTORPRAAT 

Hemelvaart en Pinksteren 2023 

Terwijl de Paasvuren nog na smeulen zijn we begonnen aan de vijftig 

dagen naar Pinksteren toe. Velen verheugen zich alweer op de 

Meivakantie, het dauwtrappen met Hemelvaart en de komende vrije 

dagen met Pinksteren. Terwijl de bloemen opkomen en het lentezonnetje 

zich laat gelden krijgen mensen de kriebels om erop uit te trekken. Nieuwe 



energie op te doen. Kracht te (her-) vinden. Onderstaande tekst over de 

levensweg stond in het boekje van het Vormsel dat ruim 80 jongens en 

meisjes de afgelopen tijd hebben ontvangen. Een tekst die voor ieder van 

ons geldt, op onze levensweg. Soms is er een zeker weten, soms twijfelen 

we of zijn we ontredderd en slaan onze ogen op naar de hemel. In ’s 

hemelsnaam, roepen we, kan het niet anders, moet het zo gaan? Waarom 

gebeurt dit, of overkomt ons dat? Na verdrietig nieuws is er een periode 

van ontreddering en zoeken naar houvast.  

Wat is het dan belangrijk te merken dat je niet alleen bent. Als we die stem 

in ons hart kunnen horen die ons de moed geeft om verder te gaan. Als er 

mensen zijn die naar ons willen luisteren en onze taal verstaan. Als we ons 

verbonden weten met de mensen om ons heen en ook met hen die over 

de grens van de dood met ons verbonden blijven.  

Want ten diepste gaat het om het weten dat alles verbonden is met de 

liefde. Of zoals Huub Oosterhuis schreef “Adem van onbegonnen nieuw 

begin, heilige stormwind, laat niet af, door vuur ons. Spreek moed, 

volharding, wijsheid, vrede in.” Dan kan het Pinksteren worden. 

Levensweg 

God, daar staan we dan op onze levensweg. 

Met een rugzak vol bagage. 

Vol ervaringen, onderweg opgedaan. 

Vol kennis en levenswijsheid. 

vol dromen en idealen die ons voorspiegelen 

dat het achter de horizon beter is, als we maar de goede kant opgaan. 

Daar staan we dan op onze levensweg. 

En we vragen ons af of we goed gaan. 

Of we uitkomen bij wat we hopen. 

Of onze dromen toekomst hebben. 

Of Uw woord als richtingwijzer genoeg 

is om in de wirwar van wegen de weg naar liefde en geluk te vinden. 

Dan hopen we maar dat u meegaat 

en ons af en toe een duwtje in de goede richting geeft, 

als de wind in onze rug. 

Als de stem in ons hart die fluistert 

dat we door moeten gaan en dat we er wel zullen komen. 



Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’  

Op woensdag 3 mei 2023, aan de vooravond van de dodenherdenking, 

speelt Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn 

voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling 

over het leven van Titus Brandsma. In een theatervoorstelling met levens-

grote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus 

Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), 

werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is 

het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 

oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde Karmeliet en 

mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een 

geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur.  

Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van 

vandaag. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat 

het levensverhaal van deze religieus bewogen man. 

Waar: R.K. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum 

Wanneer: Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur. 

Prijs: €10 (graag contant)  

Reservering vóór 30 april 2023, secretariaat@lumenchristi.nl 0541-353551 

(di t/m vr 9.00-12.00u). 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

Eerste dame als lectrice op het priesterkoor 



Paaskaars voor mevrouw Gerda Maseland-Nijhuis Traditiegetrouw werd op 

eerste paasdag in de Plechelmuskerk van De Lutte de paaskaars uitgereikt 

aan iemand die grote inzet 

heeft getoond voor de 

geloofsgemeenschap van De 

Lutte. Na een plechtige 

viering werd mevrouw Gerda 

Maseland naar 

vorengeroepen en volgde 

een opsomming van haar 

grote inzet voor kerk en De 

Lutte.  

Zo was het ruim 40 jaar 

geleden dat zij als een van 

de eerste vrouwen op het 

priesterkoor mocht 

assisteren bij de vieringen. 

Jarenlang was zij 

parochieelvoorgangster.   

De laatste jaren bevrouwde zij zeer accuraat het parochiesecretariaat, wat 

vele vrijwilligersuren vergde. Maar Gerda Maseland is ook de voorzitter 

van de plaatselijke KBO, is zij actief in de werkgroep Dialect én bij de 

redactie van ’n Hoesbreef van de Historische Vereniging De Dree Marken. 

Heel verdienstelijk maakt zij zich voor de statushouders/vluchtelingen om 

de Nederlandse taal machtig te worden. 

Voorgangster pastor Ingrid Schraven reikte de paaskaars 2023 uit aan 

Gerda Maseland. Mevrouw Wolbert overhandigde bloemen namens de 

locatieraad.  

 

Vormselviering 2023 



Op zaterdag 25 Maart 2023 hebben 20 kinderen uit groep 8 van vicaris 

Hans Pauw het sacrament 

van het Vormsel ontvangen. 

Het was een feestelijke ge-

bedsviering en heel fijn dat 

er weer veel mensen in onze 

kerk samen waren. De voor-

bereiding tot het vormsel 

hebben de kinderen gedaan 

via het project ‘Vormsel-

kracht’ onder begeleiding 

van hun ouders en vrijwil-

ligers van de parochie. 

Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

De huidige vrijwilligers van de vormselwerkgroep De Lutte stoppen dit 

jaar. Voor de organisatie van het Vormsel in De Lutte zijn wij dus dringend 

op zoek naar nieuwe vrijwilligers (vaak ouders van komende vormelingen). 

Zit jouw kind nu in groep 7 en wil je graag dat hij/zij volgend jaar het 

vormsel gaat doen? Neem dan even contact op met Henrieke of Carmen 

via mail: vormselstuurgroep@gmail.com 

 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 
                                                Vrijdagmorgen van   10.00 -  10.30 uur 

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,  
ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren  
Th.H.P. Munsterhuis pastoor    tel.: 06-53 16 35 63 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken    tel.: 06-57 64 52 45 

I.A.P. Schraven pastoraal werkster  tel: 06-22 92 46 57 

http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/


J.M. van den Bosch, pastoraal werkster  tel: 06-13 64 67 17 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-

12925413                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 


