
 

Drieënvijftigste jaargang nr. 6 

 

22 april t/m 12 mei 2023 
 

Goede Vader, 

U nodigt ons uit de weg te volgen 

van Uw Zoon Jezus Christus, 

edelmoedig en oprecht. 

Dit, in het volste vertrouwen 

dat Gij ons door Uw woord 

de weg wijst naar elkaar. 

Iedereen mag dienstbaar zijn 

met zijn eigen talenten en gaven. 

Tot opbouw van een levendige gemeenschap, 

in Uw Naam. Amen. 

 

                    

       

 

  

Parochie Lumen Christi   

  

 
 

      Parochie Lumen Christi   
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LITURGISCHE KALENDER  
 

Derde zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,   

23 april   pr. Th. Munsterhuis 

   (dameskoor) 

 12.00 uur: Doopviering 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

25 april   pr. Th. Munsterhuis  
   

Vierde zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Pontificale hoogmis,  

30 april    Mgr. Hoogenboom  

    (het St. Nicolaaskoor  

  zingt ‘Cum Jubilo’ van  

    H. Dissel) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering,  

  2 mei   pr. Th. Munsterhuis 
   

Vijfde zondag van Pasen 

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,  

 7 mei    pr. Th. Munsterhuis  

    (herenkoor) 

dinsdag 09.00 uur:  Eucharistieviering,  

  9 mei   pr. Th. Munsterhuis 

donderdag  14.30 uur: Mariaviering, 

11 mei       diaken T. van Vilsteren (dameskoor)  

  

 
PAROCHIELE KRONIEK 

Overleden:    4 april Truus Damhuis-Huisken, 89 jaar, Gravenstate  
   7 april Miny Groeneveld-Boerrigter, 86 jaar, Synagogepassage 

    9 april Annie Mulders-Alberink, 91 jaar, Gerardus Majella  
  15 april Betsie Meenhuis, 87 jaar, Leeuwarden 

 

Vrijwilligers 

In de Sint Nicolaaskerk zijn vrijwilligers onmisbaar! En het is moeilijk om 

mensen te vinden. Wij zijn op zoek naar mensen voor allerlei werkzaam-

heden. Parochianen en niet-parochianen, die af en toe een beetje van hun 

kostbare tijd en hun talent willen inzetten voor de locatie Denekamp. 
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Daarom ben jij van harte welkom.  

Onze locatie heeft veel interessante werkzaamheden. Er zijn diverse werk-

groepen. Je kunt dus kiezen uit een groot aantal mogelijkheden.  

• Onderhoud kerkhof   
• Schoonmaak kerk  

• Sint Nicolaaskoor  

• Meedenken in de pastoraatsgroep   

• Tuinonderhoud  

• Werkgroepen Eerste Communie, H. Vormsel, Dopen  

• Bloemengroep  

• Parochieblad maken/drukken  
 

Je ziet het een heel gevarieerd aanbod. 

Neem gerust contact op bel of mail:   

Mariël Matenaar-Dissel 06-28265835  m.matenaar@locatiedenekamp.nl    

Gerdi Beuvink 06-43898929  g.beuvink@lumenchristi.nl  

 

 

Mariaviering voor ouderen  op donderdag 11 mei 

Als bezoekersgroep ouderen bezoeken wij al jaren oudere parochianen in 

de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas die aangegeven hebben dit op 

prijs te stellen. Onze ervaring is steeds dat “luisteren  naar elkaar” de basis 

is voor een zinvol bezoek. Ook organiseerden wij als bezoekersgroep 

jaarlijks in de maand mei een Mariaviering in onze parochiekerk. 

Door corona kon deze viering in 2020 en 2021 niet doorgaan, en in 2022 is 

deze themaviering uitgesteld tot oktober. Dit jaar pakken we de draad weer 

op en is de Mariaviering weer in de maand mei in onze parochiekerk en 

wel op donderdagmiddag 11 mei om 14.30 uur. 
 

Als thema voor deze  viering hebben we gekozen: “Luisteren met je hart”. 

Pastor Tom van Vilsteren zal voorgaan en het dameskoor zorgt voor de 

muzikale ondersteuning. En misschien niet onbelangrijk.. na afloop van de 

viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een informele  sfeer 

onder het genot van een kopje koffie/thee. 

Wij nodigen alle ouderen van harte uit voor deze Mariaviering op 

donderdag 11 mei, waar alle belangstellende parochianen natuurlijk ook 

van harte welkom zijn. Wij vertrouwen erop dat de ouderen op eigen 

gelegenheid of met behulp van familie of kennissen naar de viering komen

                       Bezoekersgroep ouderen 

mailto:m.matenaar@locatiedenekamp.nl
mailto:g.beuvink@lumenchristi.nl


 
-4- 

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 levensgrote 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: RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum 

Wanneer: woensdag 3 mei om 20.00 uur. Prijs: € 10,- (graag contant) 

Reservering vóór 30 april 2023, 

secretariaat@lumenchristi.nl  0541-353551 (di t/m vr 9.00-12.00 uur). 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

 

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 Mei-

vakantie, 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 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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, doorvuur 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. 
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Secretariaat van de PAROCHIE LUMEN CHRISTI 

Bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 -11.30 uur 

Telefonische openingstijden secretariaat:  

dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur, tel.: 0541-353551 

email: secretariaat@lumenchristi.nl    website: www.lumenchristi.nl 
 

 

Pastoraal team 

Th.H.P. Munsterhuis, priester  

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63  -   email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum,  

tel.: 06-57 64 52 45  -  email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD Lonneker 

tel: 06-22 92 46 57  -  email: i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

Tel: 06-13 64 67 17  -  email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

WILT U INLICHTINGEN OVER: 

Dopen:  

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u contact opnemen met 

het secretariaat parochie Lumen Christi. Zie hierboven de openingstijden. 
 

Kerktelevisie 

De kerktelevisie is te volgen via de website:  

www.lumenchristi.nl/vieringen 
 

Bij overlijden 

Bij een overlijden graag contact opnemen met een uitvaartondernemer.   

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
https://www.parochielumenchristi.nl/project/locatie-denekamp/
https://www.parochielumenchristi.nl/project/locatie-denekamp/
http://www.lumenchristi.nl/vieringen
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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 20.00 uur bereikbaar.  In noodsituaties ook buiten deze tijden! 
 

Kerkelijk huwelijk 

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 

drie maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. 

de voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u 

indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi,  353551 
 

Ontvangen van de H. Communie thuis 

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of mindervalide zijn en 

de H. Communie, vanuit een eucharistieviering of anderszins, thuis 

wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met  351332. 

 

 

HET AANVRAGEN VAN INTENTIES 

De administratie is voor het aanvragen van intenties alleen op de 

dinsdagmorgen van 09.30 - 11.30 uur geopend.  

U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail een 

intentie aanvragen of via voicemail inspreken.  351332.  

De kosten zijn € 8,- per intentie. 
 

INTENTIES  

zondag 23 april 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Marietje Oude 

Egbrink-Veltmaat. Verder: Betsie Meenhuis; Truus Damhuis-Huisken; 

Minie Groeneveld-Boerrigter; Annie Mulders-Alberink; Ab v/der Woning; 

ouders Remerink-Rikhof-ter Marsch en fam.; Jos Oude Griep; Theo Post; 

fam. Oude Elferink-Herens; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Annie Oude 

Elferink-Grashof en fam.; ouders Hulsbeek-Schaépers en fam.; fam. 

Jogems; fam. Corveleijn; ouders Oude Egbrink-Veltmaat. 
 

dinsdag 25 april 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders 

Blokhuis-Ribbert, Alfons en Paul; Bertus Nijhuis. 
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zondag 30 april 10.30 uur: Jos Oude Griep; Theo Post; Frans Luft; Jan 

Sauer; Herman Heesink; ouders Groener-Tijscholte; ouders Derkman-

Remerink en Marianne; Ans Voerhuis; ouders Timmerhuis-Hulsmeijers en 

Alie Timmerhuis; Lubbe Kempinga. 
 

dinsdag 2 mei 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; echtpaar 

Steunebrink-Rolink; fam. Nijhuis-Tasche. 
 

zondag 7 mei 10.30 uur: Diny Heuvels en fam.; Marianne Derkman-

Bloemen; ouders Derkman-Remerink; Ab v/der Woning; Gerard en Truus 

Heerink-Groener en fam.; Theo Post; Marietje Koehorst-Groener; ouders 

Olde Dubbelink-ten Breul; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; fam. 

Sauer-Asbreuk; Hans de Lange en Truus de Lange-Pots; Truus Blokhuis-

Groener en fam.; Rikie Berning-Nijmeijer en Monique; Gerard en Lies 

Remerink-Sombekke en Marianne; Annie Oude Elferink-Grashof en fam.; 

Annelies Veldscholten-Benneker; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; Jos 

Oude Griep; Lubbe Kempinga; Bennie en Ine Rikkink-Gilbers en Ben. 
 

dinsdag 9 mei 09.00 uur:  

echtpaar Steunebrink-Rolink;  

fam. Oude Elferink-Herens.  

 

 

 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp  

email: denekamp@lumenchristi.nl 
 

Voor administratieve vragen zijn we open op  

maandag en dinsdagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur 

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 4 mei 
 

Voor het aanvragen van intenties is de administratie open op dinsdagmorgen 

tussen 09.30 -11.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus 

deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of bellen met de administratie  

 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie 
 

 

 

Geborgen 

zijn in 

Zijn hand 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

