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(Jaargang 54) 

22 april  -  12 mei  2023 
 

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas 
Ootmarsum 

 

Parochie Lumen Christi 



Pastoraal team    Nicolaasplein 2  -   
     7591 MA  Denekamp 
 

Th.H.P. Munsterhuis, priester  tel. 06 - 5316 3563   
e-mail:       t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  tel. 06 - 5764 5245   
e-mail:       j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  tel. 06 - 2292 4657   
e-mail:       i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.M. van den Bosch, past. werkster tel. 06 – 1364 6717   
e-mail:       j.vandenbosch@lumenchristi.nl 
 
Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
Taak: beheer gebouwen en financiën. 
Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter 
tel. 0541-29 14 78  |   e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl 
 

Pastoraatsgroep   
Coördinatie pastorale activiteiten. 
Contactpersoon: Susan Broekhuis  
tel. 06 – 5732 8723  |   e-mail: susanbroekhuis@gmail.com 
 
 

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum  
Kerkplein 3     0541 - 29 29 91 
Geopend     maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,  
     van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
E-mailadres:    ootmarsum@lumenchristi.nl 
Bankrekening:    NL56 RABO 0140 1005 12 
Website    www.lumenchristi.nl 

     Parochie Lumen Christi.  
 

 
Misintenties 
Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat. 
  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
mailto:henk-eertman@kpnplanet.nl
mailto:susanbroekhuis@gmail.com
http://www.lumenchristi.nl/


3 
 

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum: 
Josephine Bossink: 06 – 5376 3110 
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380 
Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956 
Jan Veldboer:  0541 – 291 954  
 

Caritas 
Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen 
Telefoon 06 – 3014 5512      |   e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl      
Website: www.caritaslumenchristi.nl   
Bankrekening:  NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk 
Tel.  06 – 1292 5413 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 

Bij overlijden 
Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen 
dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 
 

Kerkelijk huwelijk 
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maan-
den voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbereidin-
gen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat 
van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.  
 

Dopen:  
Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar  
secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:  
0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur). 
 

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 pas-
tor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achter-
laten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behou-
dens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsi-
tuaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.  
Voor bovengenoemde kunt u ook het secretariaat in Ootmarsum of Denekamp 
bellen onder de openingsuren.  

mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Bezoek pastor 
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen 
van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 
eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De 
pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis. 
 

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp 
e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl   tel.: 0541 – 353 551  
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur 
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur. 
 

Kopij volgende Preaksteulke 
Kopij voor Preaksteulke nr. 7 (periode 13 mei tot 2 juni) 
▪ inleveren op het secretariaat vóór 1 mei 2023  
▪ per mail sturen naar preaksteulke@kpnmail.nl    

vóór 2 mei 2023  18.00 uur 

 

 
In onze geloofsgemeenschap zijn overleden: 
Stijn Bolscher op de leeftijd van 57 jaar 
Johan Stevelink op de leeftijd van 89 jaar 
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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 levens-
weg. 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  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:preaksteulke@kpnmail.nl
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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 storm-
wind, 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Hemelvaart en Pinksteren misintenties 
De misintenties voor Hemelvaart en Pinksteren kunnen worden aange-
vraagd bij het secretariaat Lumen Christi, Kerkplein 3, Ootmarsum,  
tel. 29 29 91      e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl  
vóór 1 mei 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------   

mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl
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Christelijke Begrafenisvereniging Ootmarsum 
Aula “Ad Fontes” 

 
De Christelijke Begrafenisvereniging Ootmarsum opge-
richt op 16 maart 1967 telt momenteel 223 leden. 
Deze leden zijn samen met hun partner en kinderen 
tot 21 jaar verzekerd voor een vast bedrag. 

De Begrafenisvereniging heeft een bestuur, welke de belangen van de 
leden behartigd. In tegenstelling tot vroegere jaren heeft de uitvaart-
ondernemer heel veel taken van de Begrafenisvereniging overgeno-
men. Overeind is gebleven dat bij overlijden van de verzekerde aan de 
nabestaanden de verzekerde som wordt uitgekeerd en er een flinke 
korting wordt gegeven op het gebruik van de aula.  
 

De aula gevestigd aan de Smithuisstraat 25 in Ootmarsum is in het be-
zit van de Christelijke Begrafenisvereniging Ootmarsum en is een rela-
tief nieuw gebouw. Toen deze in 2011 in gebruik werd genomen vol-
deed die aan alle voorwaarden en eisen die hieraan gesteld mochten 
worden. Inmiddels is de aula vanbinnen van een nieuwe opknapbeurt 
voorzien, is een grote natuurfoto aan de lange wand van de condolean-
ceruimte aangebracht en zijn er voorzieningen gemaakt voor de 
bloemstukken.  
 

In de loop der jaren bleek er steeds meer behoefte aan een ruimte bin-
nen de aula die volledig ter beschikking staat aan de nabestaanden van 
de overledene. Hier kunnen familieleden en bekenden van de overle-
dene op een voor hun eigen en intieme wijze afscheid nemen van hun 
dierbare. Deze ruimte wordt een familiekamer genoemd. Inmiddels 
hebben wij zo’n kamer binnen onze aula ingericht en is klaar voor ge-
bruik. De nabestaanden van een overledene, die in de aula is opge-
baard, krijgen een eigen sleutel en kunnen te allen tijde naar de aula 
om een bezoekje te brengen. Er is ook een extra ruimte beschikbaar 
waar de mogelijkheden is voor een kop koffie, thee of iets dergelijks.   
Naast de familiekamer is er een relatief grote condoleanceruimte waar 
-indien gewenst- de mogelijkheid bestaat om er een afscheidsviering te 
houden.  
Het staat eenieder uiteraard vrij om gebruik te maken van de familieka-
mer. De huidige wijze van opbaring, waarbij een vrijwilliger wordt   
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ingeschakeld om een bezoekje te brengen aan de overledene blijft ui-
teraard mogelijk. 
De dagelijkse leiding binnen de aula is in handen van een drietal vrijwil-
ligers waarvan Jan Oude Vrielink het eerste aanspreekpunt is en een 
beroep kan doen op Christha Lohuis-Bank en Tonny Sanders. Mochten 
er vragen en/of suggesties zijn dan zijn deze mensen altijd voor u be-
reikbaar. Tel.06-12547419 
Op zaterdag 22 april a.s. tussen 14:00 uur tot 17:00 uur houden wij open 
huis en nodigen u hierbij uit voor een bezoekje om de nieuwste aanpassin-
gen te komen kijken. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd. 
Mocht u lid willen worden van de Begrafenisvereniging of vragen c.q. 
geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden binnen onze aula dan kunt u 
contact opnemen met het secretariaat Rosa Steggink-Weersink, Al-
leeweg 11 in Ootmarsum.  
Haar mailadres is rosabenniesteggink@gmail.com  
of telefonisch bereikbaar onder nr: 06-45686691  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SENIOREN OOTMARSUM eo                         
Transitie Seniorenorganisatie KBO Ootmarsum naar de nieuwe 
organisatie Senioren Ootmarsum e.o.  
Per 01-01- 2023 hebben een aantal grote provinciale KBO bonden 
de krachten gebundeld in een nieuw samenwerkingsverband:  
het Senioren Netwerk Nederland.  
Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee 
een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wo-
nen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit. 
Voor de KBO Ootmarsum gaf deze ontwikkeling de gelegenheid zich breed 
open te stellen voor alle senioren ongeacht welke geloofsovertuiging dan 
ook. Daarmee hebben we ook onze naam en logo hierop aangepast. U ziet  
de nieuwe naam en het logo bovenaan dit persbericht. 
Met deze hernieuwde start is het Bestuur van Senioren Ootmarsum e.o. in 
het nieuwe jaar versterkt met een aantal enthousiaste Bestuurs- en Werk-
groep leden. Tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering op 22 maart j.l. zijn deze 
nieuwe leden officieel benoemd. Dat geeft ons de mogelijkheid met nieuwe 
energie ons in te zetten voor de belangen en welzijn van senioren in de re-
gio Ootmarsum. En ook aan gezelligheid mag het ons niet ontbreken. Door   

mailto:rosabenniesteggink@gmail.com
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het jaar heen willen we leuke en interessante gebeurtenissen organiseren, 
waar iedere seniore inwoner van Ootmarsum en omstreken aan mee kan 
doen. 
Senioren Ootmarsum e.o. bestaat nu uit meer dan 130 leden. Maar we wil-
len nog veel meer leden betrekken bij onze activiteiten. Meldt u zich aan 
voor een klein bedrag per jaar en doe gezellig met ons mee. U kunt zich aan-
melden door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. 
Lex Verloop, secretaris Senioren Ootmarsum e.o.,  
7631 KM Ootmarsum, Email: lexverloop@outlook.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sam's kledingactie 
Op Zaterdag 6 mei a.s. kunt u in Ootmarsum kleding en schoenen inleveren 
bij de H.H. Simon en Judaskerk, aan het Kerkplein 3.  
De vrijwilligers zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in 
ontvangst te nemen. 
Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid waarbij gezond-
heidsvoorzieningen voor moeder en kind in Ethiopië worden verbeterd. 
Bij voorbaat dank, 
namens Sam's Kledingactie 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Het Gemis: een muzikale vertelling over vrijheid 
Een muzikale vertelling over het thema vrijheid. Of liever, bespiegelingen 
over wat het begrip vrijheid eigenlijk 
inhoudt in tijden van onvrijheid. Zo kan de eigentijdse compositie Het Gemis 
van Hans Barkel het best worden omschreven. 
De uitvoering door het koor Ad Fundum uit Bornerbroek, solisten en bege-
leidingsorkest belooft  een unieke totaal-belevenis te worden omdat mu-
ziek, zang en teksten worden ondersteund door dans en beeldende kunst.  
Het Gemis zal op 6 mei in onze Simon en Judaskerk in Ootmarsum worden 
uitgevoerd.  
De kerk is open vanaf 19.00 uur, aanvang van het  concert om 20.00 uur.  
Een kaartje kost € 7,50.  
 

Vertelling over Vrijheid; Of eigenlijk, het gemis aan vrijheid. Wat betekent 
het voor mensen als ze – door welke omstandigheid ook – in hun vrijheid   
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worden beperkt? Bij het componeren van Het Gemis liet Hans Barkel zich in-
spireren door een breed scala aan muziekstijlen (van klassiek tot jazz en 
pop), maar ook door Latijnse teksten en elementen uit de structuur van de  
klassieke katholieke mis. Voor de teksten heeft Barkel contact gezocht met 
Marijke Agterbosch, oud-stadsdichter van Hengelo. Bij het uitwerken van 
het thema in muziek en tekst, heeft Barkel gebruik gemaakt van de struc-
tuur van een Latijnse mis, maar nam hij  ook de vrijheid zich te laten inspire-
ren door bijvoorbeeld jazz en pop. Voor de teksten werd deels teruggegre-
pen op bestaande Latijnse teksten, schreef Agterbosch nieuwe teksten, 
maar werden ook nieuwe teksten in het Latijn vertaald.  
 

Het Gemis is voor het koor Ad Fundum, dat eerder onder meer het Stabat 
Mater van Karl Jenkins in een bewerking van Hans Barkel uitvoerde, op-
nieuw een muzikale uitdaging omdat hiermee buiten de geijkte koorpaden 
wordt getreden. Het thema vrijheid/onvrijheid van Het Gemis door het koor 
Ad Fundum krijgt nog een extra dimensie door de medewerking van de Oe-
kraïense Mariia Boldueva. Gevlucht na de inval van de Russen in haar land, 
kwam ze vorig jaar met een deel van haar familie terecht in de Zwanenhof 
in Zenderen. Toen Hans Barkel, die bezig was met zijn koor Ad Fundum een 
benefietconcert voor  Oekraïense vluchtelingen te organiseren, kwam hij in 
contact met haar. Inmiddels is een hechte vriendschapsband ontstaan en is 
Mariia toegetreden tot het koor Ad Fundum. Bij de uitvoeringen van Het Ge-
mis zal zij bovendien bij sommige stukken Hans Barkel als dirigent vervan-
gen, zodat deze zich volledig kan concentreren op zijn rol als begeleidend  
pianist.  
 Voor meer info en kaartverkoop: www.adfundumbornerbroek.nl of t.z.t. in 
de winkel bij Jos en Silvia Brummelhuis.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
“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 ne-
men aan het arbeidsproces. Bij de beperking valt te denken aan lichamelijke 
beperkingen en/of verlies van werk, maar ook een niet aangeboren   

http://www.adfundumbornerbroek.nl/
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hersenletsel (NAH). Deze beperkingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. 
Vooral bij mannen vallen dan veelal de sociale contacten weg, waarbij een-
zaamheid 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 soci-
ale contacten voorop staan en waar ruimte is voor ieders inbreng. Te den-
ken valt onder andere aan het eens per kwartaal organiseren van een ex-
terne 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 ont-
moetingsruimte 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 kof-
fie/thee met iets lekkers  en een drankje. Voor de externe activiteit kan te-
vens 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  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 in-
spirerend tot op de dag van vandaag.  
In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levens-
verhaal 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
22  april  tot  28  april  2023 

 
 

Zondag 23 april     Woord- en Communieviering    
09.00 uur 
m.m.v.       Koor Stem en Klank 
Parochieel voorganger:   C. Bolscher – van Duinen 
Collecte:      voor het pastoraat in onze parochie 
 

  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
29  april  tot  5 mei  2023 

 

 

Zondag 30 april    Themaviering 
09.00 uur     Woord- en Communieviering 
m.m.v.       Themakoor 
Voorganger:      Diaken J. Kerkhof Jonkman  
Collecte:      voor het pastoraat in onze parochie 
 
 

Donderdag  4 mei     Dodenherdenking 
19.00 uur 
Voorgangers:      Diaken J. Kerhof Jonkman en  
      Dominee R. Kloosterziel 
 
 

Vrijdag 5 mei      1e vrijdagviering 
09.30 uur     Woord- en Communieviering   
m.m.v.       Herenkoor 
 

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum 
6 mei  tot  12  mei  2023 

 

 

Zondag 7 mei     Eucharistieviering 
09.00 uur 
m.m.v.       Het Herenkoor 
Voorganger:      Pastoor T. Munsterhuis 
Collecte:      voor het pastoraat in onze parochie 
 

 
 
 

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD:   TEL.:  06 – 57 94 09 01 
Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur 
 

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS:   TEL.: 088 – 555 11 55 
 
 
 

Indien u ’t Preaksteulke per mail wilt ontvangen, kunt u een verzoek  
indienen bij     preaksteulke@lumenchristi.nl 

mailto:preaksteulke@lumenchristi.nl

