Kerkblad
Locatie H. Jozef
Noord Deurningen
36e jaargang nr. 4
14 maart t/m 3 april 2020

Om een vasten met mijn hart
Om een vasten met mijn hart, bid ik U, God.
Niet met gepraat en gepieker kom ik dicht bij U, God.
Om een tijd van inzet, bid ik U, God.
Niet mijn woorden, maar mijn handen brengen me bij U, God.
Om een gebaar van delen, bid ik U, God.
Met bezit en rijkdom leren we U niet kennen, God.
Maar U brengt leven, liefde, troost en hulp, God.
Amen.
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Kopij kerkblad: inleveren voor vrijdag 27 maart 2020 per e-mail: hjozef@live.nl
Pastorale nood:
Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als niemand
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.
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, pastoor
Van der Heijdenstraat 1
7591 VL Denekamp
Tel: 06-53 16 35 63
E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J. Kerkhof Jonkman, diaken
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
Tel.: 06-57 64 52 45
E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I. Schraven, pastoraal werkster
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal
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
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster
Hofkamp 231, 7582 GS Losser
Tel: 06-30 95 86 89
Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl
Kosters: Jos Bentert
Tel. 35 37 68 E-mail:
jbentert@gmail.com
Benny Tijman Tel. 354980 06-12528895 bjp.tijman@live.nl
Maria Schiphorst Tel.296436 06-25588950 schiphorstmaria@gmail.com
AvdW
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LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 14 t/m 20 mrt 2020
Zaterdag
14 mrt
Zondag
15 mrt

Geen viering
09.00 uur

3e Zondag van de Vasten
Communieviering
M.m.v. St. Jozefkoor
Jaargedachtenis ouders Brookhuis-Weernink,
familie Kamphuis en familie Keizers, Johan
Koldemeule en Geertruida Veldscholten,
ouders Veldscholten-Nijhuis en Bernard,
ouders Wilbers-Bruns en Diet Wilbers, ouders
Scholte Lubberink-Borgerink en Johan,
echtpaar Jansen-Kley, ouders Scholte
Lubberink-Nijhuis en John, familie van de
Walle

Zondag
15 mrt

16.30 uur

Vesperdienst in de kapel van de
St. Nicolaasstichting

Donderdag
19 mrt

09.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. de gezinnen

Collecte:

Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap.

Necrologie:
Franciscus N. Steenbeke
Maria J. Brookhuis-Weernink
Maria Valėria Hövels-Such
Hendrikus H. ter Duis
Bram Laarhuis
Gerardus B. Brookhuis
Johannes H. Ensink
Theresia M.H. Oude Griep-Beene
Heer, geef hen bij U de volheid van leven.
Laat hen nu wonen in uw huis van licht en vrede.
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16 mrt 1969
16 mrt 2014
17 mrt 1994
18 mrt 1969
18 mrt 1993
18 mrt 2018
20 mrt 1988
20 mrt 2012

LITURGISCHE VIERINGEN & INTENTIES 21 t/m 27 mrt 2020
Zaterdag
21 mrt

19.30 uur

Eucharistieviering Boeteviering
M.m.v. St. Jozefkoor
Saskia van Landschoot, overleden familie
Wessels-Klein Ikink, Pastoor Misdorp, Dora
Jansman, ouders Niehoff-Engelbertink, Gerard
en Santje Zanderink-Nijmeijer, intenties
aangedragen vanuit de Schotbrookkapel,
familie Tijhuis en familie Haarhuis, overleden
familie Johannink.

Zondag
22 mrt

Geen viering

Zondag
22 mrt

16.30 uur

4e zondag van de Vasten
Vesperdienst in de kapel
van de St. Nicolaasstichting

Donderdag
26 mrt

09.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. de gezinnen

Misdienaar 21 mrt
Zaterdag 19.30 uur
Collecte:

Thijs Bodde

Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap

Necrologie:
Wilhelmus F.G. ter Laak
Agaath Berning-de Boer
Johanna G. E. ter Duis-Lukens
Berendina Bulter-Wagelaar
Agatha A. J. Veltmaat-Berning
Johannes H. Meinders
Franziska J. Jansen-Kleij
Herman Schiphorst
Heer, laat de overledenen leven bij U.
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21 mrt 2003
23 mrt 2002
24 mrt 1979
24 mrt 1990
24 mrt 1992
24 mrt 1993
26 mrt 1984
27 mrt 1999

LITURGISCHE VIERINGEN & INT. 28 mrt t/m 3 apr 2020
Zaterdag
28 mrt
Zondag
29 mrt

Geen viering
09.00 uur

5e Zondag van de Vasten
Communieviering
M.m.v. St. Jozefkoor
Minie Sleiderink-Welhuis, Annie Sijtsma- van
Bentem, Frans Pikkemaat, Frieda van Braam,
Annie ter Laak-Borghuis, Maria SchiphorstNijland, ouders Brookhuis-Weernink, Jos ten
Broeke.

Zondag
29 mrt

16.30 uur

Vesperdienst in de kapel
van de St. Nicolaasstichting

Donderdag
2 apr

09.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. de gezinnen
Daarna koffie drinken

Collecte:

Eurocollecte voor de eigen geloofsgemeenschap

Necrologie:
Johannes Wilde
Geertruida M. Bonnes-Pikkemaat
Margaretha A. Wilde-Knieper
Susanna Westerhof-ter Haar
Bernardus L. Veldscholten
Johanna Tijhuis
Johannes A. Bulter
Hermanus J. ter Duis
Geertruida A.M. Tijink
Dat zij geborgen mogen zijn bij U,
liefdevol gedragen en geheeld voor altijd.
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28 mrt 1969
28 mrt 1992
28 mrt 2017
30 mrt 1984
31 mrt 2018
02 apr 1969
02 apr 1993
02 apr 2003
02 apr 2012

Agenda
16 mrt
17 mrt
18 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt
27 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr

14 mrt t/m 3 apr 2020
20.00 uur
themakoor
20.00 uur
kaarten collectanten
19.00-20.00 uur
secretariaat
20.30 uur
St. Jozefkoor
9.30-11.30 uur
secretariaat
13.30 uur
liturgiegroep
20.00 uur
themakoor
19.00-20.00 uur
secretariaat
20.30 uur
St. Jozefkoor
9.30-11.30 uur
secretariaat
14.00-17.00 uur
soos
19.00 uur
pastoraatgroep
20.00 uur
themakoor
19.00-20.00 uur
secretariaat
20.30 uur
St. Jozefkoor
9.30-11.30 uur
secretariaat
na de viering
koffie drinken

Soos
Woensdag 25 maart is er soos.
U bent van harte welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Open eettafel maart/april 2020
Op dinsdag 17 maart en vrijdag 3 april kunt u in de Mare deelnemen aan de
open eettafel. Aanvang 12.00 uur.
Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of
bij Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70.
Op zaterdagavond 18 april is er een speciale eucharistieviering in het
kader van 75 jaar bevrijding.
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VOEDSELINZAMELING LUMEN CHRISTI
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 .
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er mededeling
worden gedaan in de weekendvieringen.
Bij voorbaat dank voor uw inzet.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
40-DAGENTIJD

Op de zes zondagen in de Veertigdagentijd
(1,8,15,22,29 maart en 5 april) houden we in onze kapel, weer
gebedsvieringen met beeldmeditatie. De vieringen beginnen om 16.30
uur en duren ongeveer een half uur. In elke viering openen en sluiten we
met liederen die door onze jonge zusters gezongen worden.
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Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en de
verrijzenis van Jezus Christus. Zo bereiden we ons voor op het feest van
Pasen en op wat Pasen voor ons kan betekenen. We maken daarbij gebruik
van een beamer-presentatie. Omdat we deze diensten graag met u willen
vieren, nodigen we ieder van harte uit hieraan deel te nemen.
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar op 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 (plm. 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
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.
Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
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.”
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‘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).
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 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
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Dinsdag 17 maart van 12.00 tot ongeveer 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.

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.
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 of contact@pastoraalteam.nl
onder vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer.
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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 over € 7000,00 en kan nog stijgen. Hiermee laat u zien dat
u zijn werk een warm hart toedraagt en als u 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
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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.
Bezoek pastor
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een
pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, ook in het geval van
overlijden, tel. 0541-351498 of bij het secretariaat van Lumen Christi dat elke werkdag
tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken
zowel thuis als in het ziekenhuis).
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.
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). Buiten kantoortijden: zie boven: pastorale nood.
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 over de doopvieringen kunt u contact opnemen met
mevr. G. van ’t Oever, telnr. 0541 – 35 40 09 janvtoever@ziggo.nl
Kerkradio
Voor informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met
de heer Gerard Niehoff, telnr. 0541 – 351451
De kerkradio/kerktelevisie is te beluisteren/kijken via de website :
www.lumenchristi.nl: → Noord Deurningen → kerktv
Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI :
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur
tel.: 0541-35 35 51
fax: 0541-35 63 80
email
: secretariaat@lumenchristi.nl
website
: www.lumenchristi.nl
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