Vijftigste jaargang nr. 18
24 december 20 t/m 15 januari 2021

Goede God,
Wij vieren kerstmis de geboorte van Uw Zoon de Vredebrenger.
De wereld snakt naar uw vrede en daarom bidden wij,
stort de Geest van die vrede in ons hart,
opdat wij ons egoïsme beteugelen en trachten het gebod van Uw Zoon:
‘Hebt uw naasten lief’ in praktijk te brengen.
Dit vragen wij u op voorspraak van de H. Maagd Maria, de Moeder van
Uw Zoon. Amen.
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We wensen iedereen een Zalig kerstfeest en een gezond 2021.
Redactie van de H. Nicolaas.

“Prettige dagen,
gelukkig nieuwjaar”.
Elk jaar wensen mensen
dit weer aan elkaar.
De kaarten voorheen
nog vol vrolijke kreten
“Een fantastisch nieuwjaar”
hoe konden we weten....
Want kerst deze keer
is zo eenzaam, zo raar.
Niets is meer hetzelfde
dan het vorige jaar.
Er is zoveel pijn
en er zijn zoveel vragen.
Die heviger zijn
in deze donkere dagen.
Met kerst gaan de kaarsen
ter gedachtenis aan.
Aan hen die dit jaar
van ons heen zijn gegaan.
En sturen we wensen
als steun aan elkaar.
Veel sterkte met kerst
en het komende jaar....
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Kerktelevisie
De kerktelevisie is te volgen via de website: www.lumenchristi.nl/vieringen
VOORAVOND VAN KERSTMIS DONDERDAG 24 DECEMBER
20.00 uur: Eucharistie-/themaviering, deze viering is alléén via kerk tv.
te volgen, het thema van deze viering is ‘Mensenkind, Licht van de
wereld’, pastoresteam met zang door leden Vivace
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
vrijdag
10.30 uur: Eucharistieviering met leden van het St. Nicolaaskoor,
25 dec.
pr. Th. Munsterhuis
TWEEDE KERSTDAG / FEEST VAN DE H. STEFANUS
zaterdag 09.30 uur: Communieviering met leden van Cantabilé
26 dec.
d. J. Kerkhof Jonkman
zondag
27 dec.
dinsdag
29 dec.

10.30 uur: Eucharistieviering met dames van het St. Nicolaaskoor

pr. Th. Munsterhuis
09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis

OUDEJAARSAVOND
donderdag 18.00 uur: Communieviering, leden van het St. Nicolaaskoor,
31 jan.
d. J. Kerkhof Jonkman

NIEUWJAARSDAG
vrijdag
10.30 uur:
1 jan.

Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis,
enkele heren van het St. Nicolaaskoor
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Openbaring des Heren – Driekoningen
zondag
10.30 uur: Eucharistie-/themaviering, pr. Th. Munsterhuis
3 jan.
thema: ‘Volg het Licht” Vivace
dinsdag
09.00 uur: Eucharistieviering,
5 jan.
pr. Th. Munsterhuis
Doop van de Heer
zondag
10.30 uur:
10 jan.

12.00 uur:

dinsdag
12 jan.

09.00 uur:

Eucharistieviering,
pr. Th. Munsterhuis
enkele dames van het
St. Nicolaaskoor
Doopviering, jeugdkoor

Eucharistieviering,
pr. Th. Munsterhuis

PAROCHIELE KRONIEK
Gedoopt
: Jasmijn Hesselink, Brandlichterweg 56
Isabelle Tel, Churchillstraat 10
Ziekenzalving : Ans Broenink-Koldemeule, Synagogepassage
Overleden
: Joke Pikkemaat-Bonnes, 72 jaar, Anemoonstraat 8
Vacatures locatieraad H. Nicolaas Denekamp
Sinds 2010 is de locatie van de H. Nicolaas, onderdeel van de parochie Lumen
Christi. Veel werkzaamheden zijn door het bestuur van Lumen Christi overgenomen. Binnen de zeven geloofsgemeenschappen was op een gegeven moment
de locatieraad uitgegroeid tot een algemeen locatiebestuur.
Daarop is in 2014, in het pastoraal beleidsplan Lumen Christi “Licht voor ons uit”,
gekozen voor een scheiding tussen pastorale en bestuurlijke/ zakelijke taken.
De locatieraad is verantwoordelijk voor de lokale financiën; gebouwen en
administratieve zaken.
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Specifiek te noemen zijn:
1) Jaarlijkse kerkbalans in januari (werkgroep van 5 personen)
2) Opmaken parochieblad “Rond de heilige Nicolaas Denekamp”
(werkgroep van 2 personen)
3) Contact met pastoraatsgroep m.b.t. relevante onderwerpen; met de
vrijwilligers van de kerk en kerkhof.
4) Onderhoud kerkgebouw, Mariakapel en overige gebouwen.
5) Onderhoud parochieel kerkhof.
De huidige bezetting locatieraad, bestaat uit:
Walter Ottenhof (voorzitter); Ben Kuipers (lid)
Willie Snijders, Tonnie Rikkink en Bennie Wassink zijn sinds enige tijd enkel
adviseurs, zonder stemrecht.
Uitbreiding is derhalve dringend noodzakelijk.
Wat heeft de locatie van de H. Nicolaas nu nodig.
Vrijwilligers, die eens per jaar, gedurende een aantal dagen, leiding willen geven
aan de actie kerkbalans, om de ongeveer 100 vrijwilligers op pad te helpen voor de
verspreiding en inzameling van de formulieren.
Een vrijwilliger die de opmaak van het parochieblad wil helpen verzorgen.
Een penningmeester voor de locatieraad voor fiattering van de rekeningen en
maandelijkse kascontrole.
De penningmeester zorgt tevens voor aanlevering van de begroting van de locatie.
Twee keer per jaar is er een penningmeesters vergadering met het parochiebestuur
Lumen Christi.
De ontvangsten van de facturen voor kerkelijke diensten, worden door een
administratieve kracht van de H. Nicolaas verwerkt.
Een secretaris binnen de locatieraad, die ook tevens de vergaderingen notuleert.
Voor de vacature bouwzaken, is onlangs een vervanger gevonden, waarover wij u
t.z.t. nader zullen informeren.
Als toelichting hierop mag misschien worden vermeld dat er in de afgelopen jaren,
gigantisch veel werk is verzet rondom ons prachtig kerkgebouw, maar ook de
restauratie en aanpassingen van het kerkgebouw zelf en het parochiecentrum
mogen hierbij worden genoemd.
Ook de uitbreiding en verfraaiing van onze begraafplaats mag ook niet onvermeld
blijven.
Een grote zorg minder voor een toekomstige locatieraad.
Begin 2018 hebben wij ook de nu nog bestaande situatie binnen de locatieraad
geschetst, doch zonder resultaat.
Wij zouden een speciaal beroep willen doen op de jongeren, binnen onze geloofsgemeenschap, waaronder zoveel kundigheid en energie schuilt gaat, om toch ook,
de met carnaval alom bezongen en geprezen “Oale Grieze” niet in de steek te
laten.
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Sta op en help onze locatie aan de benodigde ondersteuning!

Voor meer informatie over genoemde functies kunt u contact opnemen met Walter
Ottenhof (06-42446564). Uiteraard bent u ook van harte welkom om één of
meerdere bijeenkomsten bij te wonen.
Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om u allen,
ondanks alle beperkingen, een zalig kerstfeest te wensen en
voor 2021, perspectief en bovenal gezondheid.
Locatieraad van de H. Nicolaas

Knieperkes van Join Us
Omdat dit jaar de kerstmarkt niet door kan gaan, heeft
Join Us wat anders verzonnen om jullie allemaal toch
van onze knieperkes te voorzien. Ze kunnen dit jaar
namelijk besteld worden. De jongeren van Join Us gaan
dan knieperkes bakken waarna ze in Denekamp bezorgd zullen worden.
Bestellen kan door een mail te sturen naar joinus.denekamp@gmail.com
of door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij het parochiecentrum.
De knieperkes kosten € 3,- per 10 stuks.
Ontdekkingstocht langs onze kerststallen
In de kerstvakantie -van 24 december tot en met 7 januari- is er een leuke activiteit
georganiseerd voor de gezinnen in onze parochie.
Een ontdekkingstocht, waarbij in elke kerststal van onderstaande kerken een
voorwerp is geplaatst dat niet in de kerststal thuishoort. Wie vindt alle zeven
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voorwerpen? Ga samen in de kerstvakantie een kijkje nemen in de kerken van
Denekamp, Beuningen, De Lutte, Lattrop, Noord Deurningen, Ootmarsum en
Tilligte. Een invulformulier ligt in iedere kerk.
Graag het invulformulier inleveren vóór 8 januari in je eigen kerk.
Uit alle goede inzendingen trekken we één winnaar per locatie. Wanneer je een
prijs hebt gewonnen, nemen we contact met je op. De winnaar wordt ook bekend
gemaakt in het parochieblad.
Veel plezier en alvast heel fijne kerstdagen!
Kerk

Plaats en adres

Open

Maria van altijd
durende Bijstand
St. Nicolaas

Beuningerstraat 75
Beuningen
Nicolaasplein 1
Denekamp
Plechelmusstraat 5
De Lutte
Ootmarsumsestr. 140
Tilligte

Dagelijks van
9.00 - 17.00 uur
Dagelijks van
9.00 – 16.30 uur
Dagelijks van
9.00 tot 17.00 uur
Dagelijks van 9.00-17.00uur
uitgezonderd 31-12 en 1-1-2021

H.H. Simon en
Judas

Johanninksweg 2
Noord Deurningen
Dorpsstraat 64
Lattrop

Dagelijks van
10.00 uur – 17.00 uur
Weekend van 9.00 - 17.00 uur en 1ste kerstdag

H.H. Simon en
Judas

Kerkplein 28
Ootmarsum

21,22,23,24,28,29,30 en 31 december van
10.30-12.00 en van 14.00-16.00 uur ( maandags
t/m donderdags) zaterdag en zondags, 26 en 27
december en 2 en 3 januari van 14.00-16.00 uur
1e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

H. Plechelmus
H. Simon en Judas
H. Jozef

PASTORPRAAT
Driekoningen
Veel weten we niet over hen. Het getal drie staat niet in de Bijbel, maar komt
overeen met het aantal geschenken: goud, wierook en mirre. In de Bijbel is
overigens ook geen sprake van koningen. Men heeft altijd gedacht, dat deze wijzen
zelf ook koningen waren. In het kind Jezus, dat geen enkele macht bezat, zagen zij
een andere koning. Na de liturgische vernieuwing, wordt het feest ook wel de
Verschijning of Openbaring van de Heer genoemd.
Wie is die Heer dan wel? Wanneer Jezus op aarde is gekomen voor alle mensen,
dan zullen we voorzichtig moeten zijn Hem in een bepaald hoekje te drukken.
Vanaf dat moment kan Hij nooit meer de Mens voor allen zijn. Maar hoe laat Hij
zich dan wel zien? Ik denk dat dat het best duidelijk gemaakt wordt door het
Evangelie te laten spreken. Daar zien we dat Hij het ene taboe na het andere
doorbreekt. Bij Hem stond de mens centraal. Hij trok zich van de sabbat niets aan
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als het om de mens ging. Hij sprak met onreine mannen en vrouwen. En wanneer
men Hem naar zijn mening vroeg over diefstal, overspel of belastingontduiking,
dan weigerde Hij consequent als wandelend wetboek op te treden. Elke vraag
beantwoordde Hij met een wedervraag en dwong zo de mensen in hun eigen hart
te kijken. Hij dwingt ook ons in ons hart te kijken om zo mens voor de mensen te
worden. De Heer verschijnt en openbaart zich aan diegene die naar Hem op zoek
is. Veel Heil en Zegen in 2021 wens ik u namens het pastoraal team,
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Kunst in de St. Nicolaas
Kerstmis, geboorte van onze Heer
Jezus Christus.
In onze kerk is de geboorte prachtig
uitgebeeld in een gebrandschilderd
raam, dat vervaardigd is door
glazenier Jan Schoenaker.
Het raam is uitbundig van kleur en
leven. Opvallend en interessant zijn de
diverse Germaans-Saksische
versieringen die nog steeds een plaats
hebben in het Twentse volksleven.
Let eens op de gekruiste
paardenkoppen helemaal boven;
je ziet ze nog op menige Twentse
boerderij.
Verder ontbreekt ook het ‘kroamschudden’ met de krentewegge niet.
De herders blazen op de
midwinterhoorn boven een put om de
geboorte van Jezus te verkondigen.
Echt de moeite waard om eens te
bekijken.
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INLICHTINGEN
Doopsel
Voor informatie over dopen dinsdag’s tussen 9.30-11.30 uur  351332.
Ziekenzalving - ziekenzegening
Voor het ontvangen van de ziekenzalving - ziekenzegening kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag
tussen 09.30 uur en 11.30 uur  0541-353551).
Buiten kantoortijden zie pastorale nood.
Bij overlijden
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen
dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

PAROCHIE LUMEN CHRISTI
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.30 - 11.30 uur
tel. : 0541-353551;
email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl
Pastoraal team Lumen Christi
Th.H.P. Munsterhuis, pastoor
tel.: 06-53163563 - email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I. Schraven, pastoraal werker
tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch-van Os, pastoraal werker
tel: 06-13646717 - email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl
A.J.H.M. van Vilsteren, diaken
tel: 06-22689867- email: t.vanvilsteren@lumenchristi.nl
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Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u
bellen met het mobiele nummer: 06-57940901.
Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten!

INTENTIES
De intenties die u hebt opgegeven voor 17.00 uur en 24.00 uur worden gelezen
in de viering die om 20.00 uur wordt uitgezonden via de website:
www.lumenchristi.nl/vieringen en dan kerktv Denekamp
donderdag 24 dec. 20.00 uur: Joke Pikkemaat-Bonnes; Johan en Sientje Tijhuis
en Jos; ouders Heesink- Steggink; ouders Gerwers-Bodde; ouders GrunderKokkeler en Arie Grunder; ouders Groener-Bolscher en Jan; ouders ScholtenGeertshuis en Maria; ouders Blokhuis-Ribbert, Alfons en Paul; Hendrik en Grada
Wiefferink-Benneker; Hennie Zwiep; ouders Oude Ophuis-Keizer, André en Tom;
ouders Wilbers-Bruns en Renate; Diny en Han Plat-Wilbers; ouders Nijland-ten
Dam en Harrie; ouders Wigger-Oude Nijhuis; Paul Dierick; Gunter Veldboer;
Frans en Gerrie Steggink; Jan Schiphorst; Gerard Meijners en fam.; Jan Scholte
Lubberink en fam.; pater Jan Meijners; ouders Ruël-Steunebrink en fam.; Gerrit
IJland en fam.; Ineke Westrik-Levink en ouders Westrik-Kroep; Gerrit Leus;
overleden fam. Leus; overleden fam. Groeneveld; Siny Kooiker-Kokkeler; Jos en
Martijn Bulter; Suze Rikkink-Broekhuis; ouders Schulte-Scholten; Jozeph en
Louis Morsink; Margriet Steunebrink-Semmekrot; ouders Steunebrink-v/der Ham
en fam.; Bernard en Mientje Blokhuis-Oude Griep; Esther en Frederieke Boom;
Rikie Berning-Nijmeijer en Monique; ouders Laarhuis-ten Barge; Hendrik en
Truus Scholten-Derkman; Lotte von Piekartz; Johan Baalhuis en fam.; Antoon en
Marietje Vrerink-Baalhuis; André Oude Ophuis; ouders van Vlerken, Theo en
Marille; Toon Aveskamp; Herman en Fien Oude Griep-Peters; Jan en Agnes Oude
Nijeweme-Wolkotte; Gerard en Lies Rikkink-Nijhuis; ouders Groener-Beernink en
fam.; Gerard Remerink en Marianne Damhuis-Remerink; ouders SombekkeMensink; ouders Groener-Tijscholte; André Meinders en ouders; Lies KienhuisPierik en ouders; Herbert Nijland; Diny en Han Plat-Wilbers; int. uit dankbaarheid.
vrijdag 25 dec. 10.30 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Keizer-Bartels;
echtpaar Schellings-Veldhuis; Herman en Jo Benneker-Veelders; Henny en Riet
van Lange-Oude Elberink; Frans en Riet Tijhuis-Kenkhuis; Frans Prinsen; ouders
Hermelink-Horsthuis en Bennie; ouders Alberink-Ellenbroek; Frans Luft; ouders
Meijners-Hunder en Minie Blokhuis Meijners; Annie Oude Elferink-Grashof en
fam.; Gerrit Nijmeijer; ouders Nolten-Meijners; ouders Koekkoek-Eppink; Bert
Visschedijk; ouders Tijhuis-Nijmeijer; ouders Meijer-Hassink en Maria; Theo
Meijer; Gerard en Cobie Meijer-Eliesen; ouders Bekker-Wolkotte; ouders
Blokhuis-Veldhuis; ouders Berning-Gosemeijer en fam.; ouders Wolkotte-Hagel;
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Gerard Ribberink; ouders Oude Elferink-Benneker-Smellink; Marietje KoekkoekVeldkamp; José Groener-de Vries; Hennie Zanderink en fam.; ouders BennekerBodde en Brigitte; Jan en Riet Stavleu-van Dijk; ouders Op de Weegh-Servais;
ouders Aalbers-Hekke; Antoon en Riet IJland-Hazewinkel; Truus BlokhuisGroener en fam.; Willy Kienhuis; Henk en Cees Thijssen; Geri Gilbers; ouders
Kienhuis-Hemme; Truus Oude Luttikhuis-Hemmelder; Bernard en Femie
Gortemaker-Engelbertink; Theo Post; ouders Derkman-Remerink; Gerrit Rikhof;
Bennie Bulter; Gerhard Busscher en ouders Heisterkamp; Johan de Winter; ouders
Benneker-Brevink; Ab van der Woning; ouders Morsink-Hesselink; Toon Bodde;
ouders Bodde-Damhuis; Henk en Riekie van der Vechte-Wiefferink en fam; Johan
Beene en ouders; Hans en Herman de Lange; fam. Pots; Jan en Agnes Oude
Nijeweme-Wolkotte; Herman Spekhorst; Toos en Gerrit Keur; Eline ter Wiel;
Truus en Hennie Bos; Annie Wassink-Niehof en fam.; ouders Mollink-Kuipers en
Jan; Ben en Lies Overmars; Toon Nijhuis; Jan Kleijssen; Aloys Kamphuis en fam;
overl. fam. olde Hanhoff; Jo en Patrick Beld; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Ine
Rikkink-Gilbers en Ben; Jan Pikkemaat; ouders Pikkemaat-Reerink en fam.; Joke
Pikkemaat-Bonnes; Jan, Truus en Bernardo Hemme; Frans Berning en fam.;
Gerard Heerink en fam.; Willem en Riekie Schlepers-Zwijnenberg; ouders
Aveskamp-Schasfoort en Suze; ouders Roeleveld en Max; Annie van BentemWissink; Johan en Willemien Veldhuis; Marietje Haafkes-Meulenbroek en Gerard;
Herman Veelders; Johan Veldhuis; echtpaar Hanter-Fenhker; pastoor Henk
Veldhuis; ouders Nijmeijer-Schiphorst; ouders Dalhoeven-Kemna, Agnes en
Maaike; Johan Mensink; ouders Wiefferink-Mollink; Jan Damhuis; ouders
Kamphuis-Oude Nijhuis, Gerrit en Gertie; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker;
ouders Dierselhuis-Smellink en Dries.
zaterdag 26 dec. 09.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Jan Ottenhof. Verder voor:
fam. Meijer-Oortman; Theo Post; ouders Hekke-Groeneveld; Bennie Blokhuis;
Gerard Bekhuis; ouders Blokhuis-Beene; Gerrit Oude Egbrink en Anja; Annelies
Veldscholten-Benneker; voor de overleden leden v/h collectantencollege.
zondag 27 dec. 10.30 uur: Anny, Corry en overleden broers Oude Elferink; Jos
Oude Griep; Theo Post; echtpaar Hanter-Fenhker; Johan Mensink.
dinsdag 29 dec. 09.00 uur: fam. Rolink-Oude Elferink.
donderdag 31 dec. 18.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Rieky Saris-Punte.
Verder voor: ouders Saris-Broshuis; ouders Punte-Olthof; Herman Oostrik; Carel
ter Beek; Gerrit Doppen; Bertus Bults; ouders Plettenburg-Grunebaum; Antoon en
Riet IJland-Hazewinkel; fam. Meijer-Oortman; Theo Post.
vrijdag 1 jan. 10.30 uur: ouders Grunder-Kokkeler en Arie Grunder; Jan en Riet
Stavleu-van Dijk; Theo Post; Toon Bodde; ouders Bodde-Damhuis; Eline ter Wiel;
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ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Annie van Bentem-Wissink; Suze RikkinkBroekhuis; Toos en Gerrit Keur; Henk en Cees Thijssen.
zondag 3 jan. 10.30 uur: ouders Morsink-Wiefferink en fam,; Johan Mensink;
echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders Derkman-Remerink; Diny Heuvels en fam.;
Annelies Veldscholten-Benneker; Jos Oude Griep; echtpaar Hemme-Gortemaker;
ouders Wiefferink-Mollink; Bertus Nijhuis; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John;
Theo Post; Ab van der Woning; Johan Beene en ouders; Herman en Hans de Lange;
echtpaar Hanter-Fenhker; fam. Oude Elferink-Herens.
dinsdag 5 jan. 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.
zondag 10 jan. 10.30 uur: Gerard Heerink en fam.; echtpaar Steunebrink-Rolink;
Mientje Blokhuis-Oude Griep; ouders Derkman-Remerink; fam. Keizer-Bartels;
Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; ouders Bekker-Wolkotte; ouders BlokhuisVeldhuis; Jan en Riet Stavleu-van Dijk; Albert Aalbers; fam. Nijhuis-Tasche; Jos
Oude Griep; Bernard en Femie Gortemaker-Engelbertink; Theo Post; echtpaar
Hanter-Fenhker; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Jos en Martijn Bulter; fam.
Rolink-Oude Elferink; Jan Pikkemaat; Johan Mensink.
dinsdag 12 jan. 09.00 uur: Sientje Steunebrink-Rolink.

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
De administratie is voor het aanvragen van intenties alleen op de
dinsdagmorgen geopend tussen 09.30-11.30 uur
U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail een
intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30-11.30 uur bellen met de
administratie  351332. De kosten zijn € 8,- per intentie.
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
Email: denekamp@lumenchristi.nl
Bank: NL90 RABO 0140 7534 86
(voor de kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97
Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl
Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 7 januari

Kerktelevisie
De kerktelevisie is te volgen via de website:www.lumenchristi.nl/vieringen

