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Zaterdag 22 april 2023 t/m vrijdag 12 mei 2023 
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Th. H.P. Munsterhuis, priester 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Palthestraat 15, 7631 EP OOTMARSUM 

Tel.: 06 - 576 45 245    Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD LONNEKER  

Tel: 06 -  229 24 657    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 
.   
 

 

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 Bezetting 

Maandagavond 19.00 uur - 20.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten 

de openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

22-04-2023 t/m 12-05-2023 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood Voor ziekenzalving en ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van 

de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer 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 bereikbaar tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch 

bereikbaar 

 

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  

 

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

secretariaat parochie Lumen Christi:  secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch:  

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) 

 

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                (secretariaat@lumenchristi.nl)  

Openingstijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur; tel. 0541-353551. 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

 

Zaterdag 22 april Eucharistieviering  

18.00 uur     Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis 

Lectrice: Irma Huusken 

Koor: Themakoor 

 

Annie Hulsmeijers-Johannink (jaarged.) en Gerard Hulsmeijers / Sien 

en Gerard van der Ham-Grashof / Bennie en Johan Keujer. 

 

 

Zondag 30 april   Woordviering 

09.00 uur    Parochiële voorganger 

      Lectrice: Christine Scholte Lubberink 

Koor: Dames- en Herenkoor 

      

      2e collecte Roepingenzondag 

 

Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Uit dankbaarheid en overl. 

familie / Femie en Henny Arens-Busscher. 

 

 

Vrijdag 5 mei    Ouderenviering 

09.30 uur    Voorganger: Pastor J. Kerkhof Jonkman 

 

Annie en Gerard Peters / Henk Oortman en Jan Oortman en Annie 

Oortman-Tijscholte. 

 

 

Zaterdag 6 mei    Mariaviering met processie 

18.00 uur    Voorganger: Pastor J. van den Bosch 

      Lectrice: Ellen Niehoff 

Koor: Dames- en Herenkoor 

 

  Sam’s kledinginzameling van 10.00-12.00 uur bij de kerk 
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Ouders Hulsmeijers-Hanter en overl. familie / Frans en Bennie 

Hulsmeijers / Johan Groeneveld en overl. familie Groeneveld-Bloemen 

/ Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus Niehof / Sien en 

Gerard van der Ham-Grashof / Bernard en Frans Kamphuis / Bennie en 

Siny Arens-Fox / Bennie Fox en overl. familie / Gerrit Niehof 

(jaarged.) en familie / Gerard en Riky Hulsmeijers-van Langen. 

 

 

Acolieten 

Zaterdag 22 april    18.00 uur 

Zondag 14 mei    09.00 uur  

 

Nogmaals een dringende oproep van de Locatieraad 

Graag doen we nogmaals een dringende oproep aan mensen; die ons als 

Locatieraad willen helpen! We zoeken met spoed een of meerdere 

personen, die bepaalde taken uit het vaste takenpakket van de 

penningmeester kunnen overnemen, zodat de lopende zaken voor onze 

geloofsgemeenschap doorgang kunnen vinden. 

De taak behelst een beperkt gedeelte van de penningmeesterstaak, dat 

op een bepaald moment in het jaar uitgevoerd moet worden. Met weinig 

vergadermomenten! ( te denken b.v. aan kerkhofzaken / grafrechten / 

facturering.) Voor de taak “Kerkbalans” hebben  we Nicolet Janssen 

bereid gevonden om deze op zich te nemen. Fantastisch, bedankt 

daarvoor.   

  

Wie helpt ons verder ? Inlichtingen en aanmelding bij de voorzitter: 

Harry Smienk tel: 229735. /secretaris Hans Japink 06-82982591 

 

 

Bedankje 

Onlangs heeft Frans Meijners aangegeven zijn taak als acoliet te willen 

beëindigen.  De locatieraad wil hem van harte bedanken voor de 

trouwe inzet van zovele jaren. Frans bedankt! 
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Mededeling van de Werkgroep Pastorie 

Op dinsdag 28 februari Jl. zijn we met een grote groep enthousiaste 

mensen , waaronder een aantal verenigingen, bij elkaar geweest op de 

pastorie (ons toekomstige ontmoetingshuis)  en hebben we samen 

gekeken naar de wensen voor de indeling van de begane grond. We 

gaven aan om daar op korte termijn mee verder te gaan! Door de huidige 

ontwikkeling van de bouwprijzenmoeten onze plannen enigszins 

bijstellen en laat het vervolg nog even op zich wachten. We blijven 

enthousiast bezig en houden jullie binnenkort op de hoogte van de 

verdere plannen. 

W.G. Pastorie 

 

Aan de inwoners van Lattrop Breklenkamp 

U wordt van harte uitgenodigd om samen de dodenherdenking op 

donderdag 4 mei bij te wonen. Wij staan stil bij de mensen die hun leven 

hebben opgeofferd voor onze vrijheid en vrede. Met medewerking van 

leerlingen van de basisschool en enkele sprekers. Daarnaast enkele 

muzieknummers van Loriën. 

Aanvang om 19.20 uur bij het monument naast de kerk. 

 

Zaterdagavond viering 

Een tijdje geleden zijn we bezig geweest om zoveel mogelijk 

vrijwilligers te vragen naar het tijdstip van de viering op zaterdag. We 

zijn in Lattrop tot de conclusie gekomen dat de viering om 18.00 uur het 

beste is.                                                                                                                                                        

Dus voor Lattrop blijft de viering op 18.00 uur staan. Volgend jaar gaan 

we wederom evalueren met Tilligte. 

Pastoraatsgroep 

 

Bericht van de ouderensoos 

Herinnering: 

Hebben jullie interesse voor de lunch bij Mössems op vrijdag 12 mei 

om 12.15 uur, dan graag opgeven vóór 5 mei bij Marietje tel. 229239. 

of Annie tel. 229395 of Truus tel. 229277 of 06-12869712.  
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‘Koningsdag’ met weer volop feestactiviteiten in 

Lattrop- Breklenkamp.  

Ook in Lattrop-Breklenkamp wordt Koningsdag 2023 

weer volop gevierd! Hiervoor heeft het Oranje Comité weer een leuk 

programma opgesteld.  

 

Dit vindt plaats op donderdag 27 april bij de Oortmanmolen in Lattrop. 

Het programma is voor jong en oud. Naast een aantal activiteiten op een 

vast tijdstip, omvat het ook doorlopende activiteiten. Het ochtend-

programma begint om 10 uur met klootschieten. Iedereen is welkom. 

 

Om 10.30 uur start ” heel Lattrop bakt” en verschillende spelletjes voor 

de kinderen met meerdere springkussens.  

Hiernaast de vraag wie maakt de mooiste stoepkrijt tekening? 

 

Vanaf 11.00 uur kunnen jong en oud genieten van een rondrit door de 

omgeving met de trein. En de ochtend wordt afgesloten met een bingo.  

 

‘s Middags start om 13.30 uur de fietstocht met aansluitend om 17.30 

uur een Lotje uit de loterij. Met mooie prijzen die beschikbaar zijn 

gesteld door de lokale ondernemers. Tijdens deze Koningsdag zullen op 

het terrein tevens stands aanwezig zijn met hapjes en drankjes en 

uiteraard ontbreekt de omlijstende feestmuziek niet.  

We zien jullie graag op donderdag 27 april bij de Oortmanmolen! 

 

Voor de VCLB leden 

Op dinsdag 9 mei staat de busreis met KVO Tilligte gepland. 

Vertrek: 8.15 uur bij de R.K. kerk Lattrop. Kosten: € 75,- 

Opgave voor 2 mei op: vrouwencontactlb@gmail.com of bij Erika 

Ruël: tel: 06-106 58 837.  Zie programma in ons boekje 2023. 

Met vriendelijke groet:  

Het Bestuur 

 

 

 

mailto:vrouwencontactlb@gmail.com
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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, 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, 
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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. 

 

Het Mannenbolwerk” 

Psst… Dit is alleen voor mannen, oftewel for men only! 

Waarom “Het Mannenbolwerk”? 

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) constateert uit 

gesprekken met inwoners dat er nauwelijks een ondersteuningsaanbod 

is voor mannen met een bepaalde beperking, die normaal gesproken 

nog deel zouden nemen aan het arbeidsproces. Bij de beperking valt te 

denken aan lichamelijke beperkingen en/of verlies van werk, maar ook 

een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Deze beperkingen kunnen 

ingrijpende gevolgen hebben. Vooral bij mannen vallen dan veelal de 

sociale contacten weg, waarbij eenzaamheid op de loer ligt. Bij “Het 

Mannenbolwerk” maak je gemakkelijk nieuwe contacten en staat 

Gezelligheid en Meedoen voorop! 

‘Het Mannenbolwerk” is bedoeld voor mannen: 

- die zonder hun beperking eventueel nog deel hadden genomen 

aan het arbeidsproces 

- die behoefte hebben aan gezellige activiteit  

- die behoefte hebben aan sociale contacten met andere mannen 

- die lotgenoten willen ontmoeten 

- die meer structuur wensen in de dag/week 
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Wat willen we bereiken met “Het mannenbolwerk”? 

Een ontspannen en gezellige middag met mannen en voor mannen. 

Waarbij meedoen en sociale contacten voorop staan en waar ruimte is 

voor ieders inbreng. Te denken valt onder andere aan het eens per 

kwartaal organiseren van een externe activiteit. Bijvoorbeeld het 

bezoeken van een bedrijf, of excursie.  

Wanneer & waar 

Vanaf 1 mei a.s. vinden de bijeenkomsten plaats op alle 

maandagmiddagen in de even weken! Van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. 

In de gezellige ontmoetingsruimte van Terra Nova, aan de Kerkweg 5-

7, 7634 PL in Tilligte.  

Vervoer 

Zelf te regelen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij Terra Nova. 

Andere opties voor vervoer zijn o.a. Buurtbus, ANWB-Automaatje 

en/of Regiotaxi. 

Kosten 

De kosten voor deze middagen zijn € 5,00 per keer. Hiervoor krijgt men 

koffie/thee met iets lekkers  en een drankje. Voor de externe activiteit 

kan tevens om een kleine bijdrage worden verzocht. Uiteraard gaat dit 

in overleg met elkaar. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen! 

 

Hebt u interesse en wilt u meer weten over 

“Het Mannenbolwerk”? 

Neem geheel vrijblijvend contact op met: 

Ria Kamphuis 06-12222840 

Maureen Loohuis 06-21635102 

Sociaal werkers Senioren SWTD  
 

 

Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar 

In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-

Limburg.  

“Hebt zout in u !’’ 

(Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad 

zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en 
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zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een 

mooie en belangrijke opdracht.  

 

Tijd: vanaf Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023: 

Vanaf 16.00 uur t/m zondag 21 mei 2023 16.00 uur 

Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard, Kollenberg 2, 

6132 AL Sittard  www.reginacarmeli.nl  

  

Kosten: (volpension):  € 195,00 voor 1-persoonskamer 

€ 180,00 per persoon voor 2-persoonskamer 

(+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 

Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbrich 

mail: m.a.j.otto@hetnet.nl,  tel. 046 - 451 55 95 

Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd. 

 

Dauwtrappersviering te Hertme, Hemelvaartsdag 18 mei 2023 

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze 

Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om 

half zeven.   

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. 

Jacobus en Johannesparochie te Borne,  met ondersteuning van zang 

door het parochiekoor van Hertme. 

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze 

Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel 

rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de 

banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen 

mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop 

koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even 

na- en bijpraten met elkaar. Wij heten u opnieuw van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme, 

Namens deze, H. Harink, Zenderen, tel. 06-17113843 

e-mail: h.harink@live.nl 

 

http://www.reginacarmeli.nl/
mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl
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Om  te onthouden 

 

Zaterdag 22 april     18.00 uur Eucharistieviering 

Dinsdag 25 april     20.00 uur Buurtschapsraad 

Woensdag 26 april     Ophalen oud papier 

Zondag 30 april      09.00 uur Woordviering 

Woensdag 3 mei     20.00 uur Theatervoorstelling Ootmarsum 

Donderdag 4 mei     19.20 uur Dodenherdenking 

Vrijdag 5 mei      09.30 uur Ouderenviering 

Zaterdag 6 mei 10.00-12.00 uur Sam’s kledinginzameling  

Zaterdag 6 mei     18.00 uur Mariaviering in de kerk  

met processie 

Dinsdag 9 mei      19.45 uur Vergadering Locatieraad 

Woensdag 10 mei     12.00 uur Open eettafel in de pastorie 

Vrijdag 12 mei     12.15 uur Ouderensoos, lunch Mössems 

Zaterdag 13 mei 10.00 -16.00 uur Molendag Oortmanmolen 
 

 

Colofon 

Het volgende Kerk’nbleadke nr. 7 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 13 mei 2023 t/m vrijdag 2 juni 2023. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 4 mei 2023! 

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 11 mei / vrijdag 12 mei 2023. 

 

Redactie / opmaak / typen:  

Mariëlle Timmerhuis & Suzan Scholte in ‘t Hoff 

 

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

