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Zaterdag 14 maart 2020 t/m vrijdag 3 april 2020
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Th. H.P. Munsterhuis
Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP
Tel.: 06 – 531 63 563 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN
Tel.: 06 - 576 45 245 Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL
Tel: 06 - 229 24 657 Email: i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
Rachmaninofstraat 18, 7558 DH Hengelo
Tel: 06 – 13 64 67 17 Email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster
Hofkamp 231, 7582 GS LOSSER
Tel: 06-30 95 86 89
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP
REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842
t.n.v. Lumen Christi - Lattrop
Rek.nr. NL18 RABO 0127203494 (alleen nog voor kerkbijdrage)
t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop
Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het
volgende vermelden:
ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop)
Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl Telnr. secretariaat 229201
De openingstijden van het locatiesecretariaat:
Dag

Tijd

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur
Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur

Bezetting

Anita Roesthuis
Judith Japink

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten
de openingstijden. Tel.nr. 229496
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Weekdienst kosters
14-03-2020 t/m 03-04-2020 M. Lohuis Tel. 229456
A. Fox
Tel. 221288
Pastorale nood Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan
kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06-57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.
Huisarts Heeft men `s avonds, `s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een
huisarts nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Hengelo.
Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 55.
Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt
Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl /
voorzitter@caritaslumenchristi.nl / Tel. 06-30145512. Banknr. NL91RABO 0110 7797 89
t.n.v. PCI Lumen Christi
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.
Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw
dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275
(dag en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact
op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de
kerkelijke uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact
opnemen met Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith
Japink, tel: 229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren
u over de gang van zaken binnen de locatie Lattrop.
Bezoek – pastores Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te
ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij
uw eigen secretariaat, tel. 0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi dat elke
werkdag tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51
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). Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks
bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten.
Kerkelijk huwelijk Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk
3 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 het
parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.
Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI
Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag 09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551.
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KERKDIENSTEN
Zondag 15 maart
09.00 uur

Woord- en Communieviering
Parochiële voorganger
Lectrice: Bernadette Hulsmeijers
M.m.v. Dames- en Herenkoor

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Trees Wassink-Bonnes
en overl .familie / Tot zekere intentie / Herman Haamberg (jaarged.) en
ouders / Geert Ruel en overl. familie.

Zaterdag 21 maart
18.00 uur

Eucharistieviering/Boeteviering
Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis
Lectrice: Sonja Pahlplatz
M.m.v. Dames- en Herenkoor
Kruis komt van Denekamp naar Lattrop

Cily Northausen-Hek / Bernard Teders en overl. familie / Bennie Fox
en overl. familie / Jan Pikkemaat en overl. familie / Gerard Hulsmeijers
(jaarged.) en Annie Hulsmeijers-Johannink / Ouders GroeneveldRoelofs en overl. familie / Gerard Peters en overl. familie / Geert Ruel
(namens de noabers) / Bennie Arens en overl. familie Arens-Fox.
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Zondag 29 maart
09.00 uur

Woord- en Communieviering
Parochiële voorganger
Lectrice: Christine Scholte Lubberink
M.m.v. Dames- en Herenkoor

Marietje (jaarged.) en Gerrit Niehof-Rorink en Robert / Trees WassinkBonnes en overl. familie / Geert Ruel en overl. familie.

Vrijdag 3 april
09.30 uur

Ouderenviering
Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman

Acolieten
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 4 april
Zondag 12 april

18.00 uur
18.00 uur
09.00 uur (2x) Pasen

Gedoopt
Op zondag 1 maart is Ray Ramaker gedoopt tijdens de presentatieviering van de 1e Heilige Communie.
’s Middags was de doopviering voor Luuk Schoemaker, zoon van
Jeroen en Marieke Schoemaker en Fien Groener, dochter van Maarten
en Sharon Groener.
We feliciteren hen allen met deze blijde gebeurtenis.

5

Overleden
Op maandag 24 februari is op 85-jarige
leeftijd overleden:
Geert Ruel
Op vrijdag 28 februari hadden we hem voor
het laatst in ons midden tijdens de afscheidsviering.
De crematie heeft zaterdag 29 februari in besloten kring
plaatsgevonden.
We wensen zijn familie veel troost en sterkte toe voor de komende tijd.

Voedselinzameling Lumen Christi 21 & 22 maart
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
Voor de VCLB leden.
Op dinsdagavond 21 april gaan we Mediteraans kokkerellen en
proeven met Petra Tukkers.
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Mossems ( Lattropperstraat 99 )
Kosten: € 10,- all-in. Opgave voor 7 april op:
vrouwencontactlb@gmail.com of bij Judith Japink tel:229454.
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PASTORPRAAT
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 € 7.000,00 en kan nog stijgen. Hiermee laat u zien
dat u zijn werk een warm hart toedraagt en u als 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

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.
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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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Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar, zaterdag 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling
plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk
uitlopen’. Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema:
‘Opbloeien’
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te
Geesteren
Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de
open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk
niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor
koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken
stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze
wandeling. Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (± 12
km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter
bestrijding van de kosten.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.
Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail:
vangalenmarjan@gmail.com. Meer informatie: telefoon 0541-296836.

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
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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 TubbergenDinkelland, 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 ± 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 /
06-38594369. (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

Stille omgang in Amsterdam
Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van
21 – 22 maart 2020. Het Huis van Spiritualiteit sluit hiervoor aan bij de
parochie Heilige Geest.
Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk,
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.
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Terug: Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur
bij hotel van der Valk,
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo
Kosten Bus: € 25,00 per persoon, gaarne gepast te voldoen in de bus.
Meld u aan en ga mee. Opgave tot 10 maart 2020 bij het secretariaat
van het pastorale team Heilige Geest: 074 – 349 22 12 onder vermelding
van naam, mailadres en telefoonnummer.
Theatergroep ‘sTOF speelt eigentijds Passieverhaal
In het openluchttheater in Losser speelt theatergroep ‘sTOF op vrijdag
10 april om 19.30 uur PUUR. “Hierin wordt het Passieverhaal naar het
nu vertaald met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes,” aldus
jongerenwerker Ans te Lintelo van de parochie Maria Vlucht. “Het is
een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het
bijzonder.”
‘sTOF bestaat uit twintig jongeren van 12 tot 21 jaar en is onderdeel van
het jongerenpastoraat in de parochie. Te Lintelo: “De groep schrijft de
stukken zelf naar aanleiding van een goed gesprek over een
Bijbelverhaal. De centrale vraag in dat gesprek is: ‘Wat betekent dat
oude verhaal nu voor ons?’ Dit unieke groepsproces vertaalt zich al zes
jaar in een eigentijdse voorstelling onder leiding van vrijwilligers.”
In de voorbereiding en tijdens de repetities voor PUUR merkt Te Lintelo
dat de jongeren het Lijdensverhaal van Jezus heftig vinden. “We letten
goed op wat ze emotioneel met het verhaal doen, de Kruisweg en het
Passieverhaal zijn zwaar en ook in ons stuk gaat iemand dood. Alle
jongeren zitten dan om het sterfbed, dat zet de zintuigen op scherp. Maar
het verhaal heeft ook een positieve kant: het leven is niet voor niets
geweest, dat houden we de groep duidelijk voor. Net als het
Passieverhaal, waar het eind van Zijn leven het begin van nieuw leven
betekent. De hoofdpersonen uit het Passieverhaal komen ook in ons stuk
voor, dat zullen de toeschouwers zeker herkennen.”
Informatie: www.theatergroepstof.nl, kaarten € 5 via
www.openluchttheaterbrilmansdennen.nl (€ 7,50 aan de kassa)
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Om te onthouden
Elke 3e dinsdagmiddag van de maand Gezelligheid in Lattrop
Dinsdag 10 maart
20.00 uur
Dinsdag 17 maart
14.00 uur
Zaterdag 21 maart/zondag 22 maart
Dinsdag 24 maart
20.00 uur
Zaterdag 4 april

Vergadering Locatieraad
Gezelligheid kent geen tijd
Voedselinzameling
Kruisjassen fam. Molendijk
Ophalen oud papier

Colofon
Het volgende Kerk’nbleadke nr. 5 is geldig voor de periode van:
Zaterdag 4 april 2020 t/m vrijdag 24 april 2020.
Inlevering kopij: vóór donderdag 26 maart 2020!
Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie;
e-mail: marielle.timmerhuis@gmail.com
Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke:
Donderdag 2 april / vrijdag 3 april 2020.
Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis
Typen
: Mariëlle Timmerhuis
De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave
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