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Kerkblad 

Locatie H. Jozef 

Noord Deurningen 

39e jaargang nr. 6 

22 april t/m 12 mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is feest 

 

Het is feest, feest in mijn hart 

Het jubelt, zo apart 

Niet bevrijdings-, of Koningsdag 

Het is iets wat ik beleven mag 

 

Een luisterend oor, een vriendelijk gebaar 

Met respect voor elkaar 

Zonder oordeel, zonder grens 

De vriendelijkheid van mijn medemens 

 

 Ikke 
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 5 mei 2023  per e-mail: hjozef@live.nl      

   

 

Opening secretariaat: elke dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur  

 elke woensdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur 

 

 

Adres: Johanninksweg 2, 7591 NX  Denekamp; Tel: 0541-35 14 98 

E-mail: noorddeurningen@lumenchristi.nl 

Banknr: NL10 Rabo.0110 700.058 Aktie Kerkbalans  

Banknr: NL54 Rabo.0136.107.737 Lumen Christi Noord Deurningen 

 (voor alle betalingen en ontvangsten) 

 

 

Pastoraal team 

 

 Th.H.P. Munsterhuis, priester 

 Van der Heijdenstraat 1,7591 VL Denekamp 

 Tel: 06-53 16 35 63 

 E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

 J. Kerkhof Jonkman, diaken  

Palthestr. 15, 7631 EP Ootmarsum 

 Tel.: 06-57 64 52 45 

E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7624AD Lonneker 

Tel:  06-22 92 46 57 

E-mail: 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 

 

Kosters:    Benny Tijman     Tel. 354980    06-12528895 bjp.tijman@live.nl 

  Maria Schiphorst Tel.296436    06-25588950 schiphorstmaria@gmail.com 

 

 

 

AC 
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 22 t/m 28 april 2023 
 
Zaterdag        Geen viering  
22 april    
 
Zondag  9.00 uur Eucharistieviering 
23 april   M.m.v. het St. Jozefkoor 
Pastoor T. Munsterhuis 
 Ouders Brookhuis-Weernink, Eef Stevelink 

   
  
Donderdag 9.00 uur Communieviering 
27 april 
Parochieel voorganger Tot intentie van de gezinnen. 
 

 
Collectes: Twee-eurocollecte voor de eigen 

geloofsgemeenschap.     
      
   
Necrologie 

Gradus Olde Dubbelink 22 apr 1967 

Maria A.G. Veldscholten 22 apr 2020 

Euphemia M. Meinders  25 apr 1983 

Geertruida Grashof 26 apr 1969 

Johannes B. Küpers  26 apr 1986 

Johanna S. Groeneveld-Bruns  28 apr 1976 

 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 29 april t/m 5 mei 2023 

 

Zaterdag  19.30 uur Communieviering 

29 april   M.m.v. het St. Jozefkoor 

Parochiële voorgangers 

 Jaargedachtenis Johannes Johannink, 

Lambertus Johannink, Lidia Maier-Laturnus, 

Broer van Os, Pastoor Schrijver, Nico 

Veldscholten, Anny Stegeman-Morsink, 
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Herman Bonnes, Theo Meijer, Toon Olde 

Dubbelink. 

  

      

Zondag    Geen viering 

30 april    

 

Woensdag  19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 

3 mei  

   

Donderdag 9.00 uur Communieviering 
4 mei 
Parochieel voorganger Tot intentie van de gezinnen.     
 
Er zijn twee collectes: 1.Twee-eurocollecte voor de eigen 

geloofsgemeenschap 
    2. Voor roepingenzondag 

 
Necrologie: 

Johannes Johannink 01 mei 1990 

Gerard Krabbe 01 mei 1994 

Aleida M. Loman-Steggink 03 mei 2012 

Hermanus J. Hövels  04 mei 1975 

Johannes G.M. Oude Griep       05 mei 2000 

Berendina H.G. Niehoff-Engelbertink 05 mei 2014 

 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 6 t/m 12 mei 2023 

 

Zaterdag   Geen viering  

6 mei    

  

Zondag 9.00 uur Communieviering    
7 mei    M.m.v. het Themakoor 
Pastor J. Kerkhof Jonkman 
 Marianne Derkman-Bloemen, ouders 

Bloemen-Baveld, Johan Meijer en overleden 
familie 
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Woensdag        19.00 uur Rozenkransgebed in de Maria Cloese 
10 mei 
    
   
Donderdag  9.00 uur Communieviering 
11 mei 
Parochieel voorganger Tot intentie van de gezinnen. 
 
      
Collecte: Twee-eurocollecte voor de eigen 

geloofsgemeenschap. 
 
   
Necrologie: 

Gerardus J. Broenink 07 mei 1982 

Geertruida J. Niehoff-Busscher  08 mei 1990 

Angelina A. Kokkeler-Meiners 08 mei 2004 

Aleida M.W. Bloemen-Schothorst 08 mei 2005 

Bertha A. Niehof-Burke 10 mei 2008 

Albertus G. J. Nijhuis 11 mei 1989 

Hendrikus J. Brans  12 mei 1963 

 
 

AGENDA 22 april t/m 12 mei 2023  
 

25 apr  19.00-20.00 uur secretariaat   

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

26 apr   9.30-11.30 uur secretariaat 

1 mei  19.30 uur  locatieraad 

2 mei  19.00 uur-20.00 uur secretariaat 

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

3 mei     9.30-11.30 uur secretariaat 

  14.00-17.00 uur soos 

  19.00 uur  Rozenkransgebed (Maria Cloese) 

9 mei  19.00-20.00 uur secretariaat   

  19.30 uur   St.Jozefkoor 

10 mei  9.30-11.30 uur secretariaat 

  19.00 uur  Rozenkransgebed (Maria Cloese) 
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Koffie drinken 

Na afloop van de viering op donderdag is er koffiedrinken in het 

parochiecentrum. 
 

Open eettafel 2023 

 

Op vrijdag 5 mei en dinsdag 16 mei is er een open eettafel vanaf 12.00 uur 

in De Mare.  

Graag 2 dagen van te voren opgeven bij Annelies Bodde  i.v.m. bestellen. 

Tel.: 0630179766 
 

Soos-middagen 

 

Op woensdag 3 mei zijn er weer een gezellige soosmiddag in de 

parochiezaal. Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Jullie zijn van 

harte welkom. 

Informatie bij Marietje Koldemeule. Tel.: 0541-354108 
 

Koersbal 

 

In de Mare is er iedere 14 dagen op maandagmiddag koersbal van 14.00 uur 

tot 16.30 uur. In deze periode is dat  maandag 8 mei. Iedereen is van harte 

welkom. Informatie bij Marga Meijer. Tel.: 06 512 621 56 
 

Handwerkavond 

 

In De Mare is er iedere 14 dagen op donderdagavond handwerken van 18.00 

uur tot 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u 

bellen met Agnes Cornelissen. 

Tel.: 06 425 404 58. Vanwege Koningsdag op 27 april niet. In deze periode 

is dat 11 mei. 
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Vrijwilligersavond 

Op vrijdag 30 juni willen we weer een feest(je) geven voor onze 

vrijwilligers. Als je vrijwilliger bent bij ons (geloofsgemeenschap Heilige 

Jozef), zet dan deze datum alvast in je agenda, dan maken we er samen iets 

moois van. 

De organisatie 

 
Rozenkransgebed 
 
In mei is er weer iedere woensdag om 19.00 uur rozenkransgebed in de 
Maria Cloese. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Mariakapellen dag 
 
Ook dit jaar is er in mei weer een Mariakapellen dag. Deze vindt plaats in 
het laatste weekend van mei (Pinksteren). De laatste Mariakapel die bezocht 
wordt is de Maria Cloese, hier vindt een viering plaats met medewerking 
van pastoor Jacobs. 
 

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 
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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 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. 

 

 

“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 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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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 

 

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. We willen een regelmatige tijdsbesteding ondersteunen en daarbij 

zetten we in op het voorkomen van eenzaamheid en ligt de regie bij de 

heren zelf! 

 

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 
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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  

 

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 
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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, 

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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Parochiële Caritas Instelling oost Nederland                PCI Helpt! 

Telefoon 06-30 14 55 12  website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi  

Email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl 

Bij overlijden  

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 

 

Pastorale nood 

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 u. 

In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar. 

 

In onze geloofsgemeenschap is een ziekenbezoekgroep actief die mensen thuis bezoekt. 

Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door de ziekenbezoekgroep bezocht te 

worden dan kunt u contact opnemen met de administratie van de H. Jozef of het secretariaat 

van Lumen Christi. 

 

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 Lumen 

Christi, telnr. 0541-35 35 51. 

 

Doopsel 

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 11.30uur).  

Kerktv 

De kerktelevisie is te bekijken via de website: www.parochielumenchristi.nl→ KERK TV 

→ KERK TV Noord Deurningen       De kosten om te kijken worden door de kerk betaald. 
Wilt u eenvoudig kerk TV kijken op uw eigen TV dan kunt u contact opnemen met Gerard 

Niehoff, telnr. 0541 – 351451 
 

Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI : Telefonische openingstijden secretariaat: 

dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur. Bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 

-11.300 uur   tel.: 0541-35 35 51  email:     secretariaat@lumenchristi.nl 

                                                    website:   www.lumenchristi.nl 
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